Vallensbæk Lærerkreds

Blækklatten

16.december med sine
anbefalinger, og alle
TR’er i hele landet er
derfor indkaldt til stormøde den 17. december
for at blive skarpe på
indholdet.

Hele kredsstyrelsen tager på Internat den 12.
-13. november, hvor vi
blandt andet skal arbejVi har igennem hele
de med Folkeskoleideaforløbet med AULA haft let, og hvordan vi styrdialog med Thomas
ker samarbejde i forAnkler fra forvaltninhold til den lokale TRIO
gen. Han var med til
- dialog- og MEDvores kredsstyrelsesmø- møder. Jeg håber, vi får
de d. 8. oktober, hvor vi to gode og lærerige dage
modtog et dokument
sammen.
med ønsker til forbedringer af AULA - bare til De tre parti i kommunalbestyrelsen har indkalenderfunktionen er
der 20 punkter! Vi blev gået et budgetforlig,
derfor bedt om at kom- som overordnet ser
pænt ud, da det er
me med vores bud på,
uden de store besparelhvilke punkter, der er
ser. På skoleområdet er
vigtigst, at der bliver
gjort noget ved. Vi hav- der i 2020 sat midler af
de også en drøftelse af, til etablering af åbent
campus på Vallensbæk
hvilke vejledning til
brugen af AULA, der er skole og en renovering
brug for ude på skoler- af Pilekvisten på Pilehane. Jeg håber, at nogle veskolen. Der er i overslagsårene sat penge af
af de forbedringer, der
til at udvide Vallenser kommet (og som løbende kommer), vil gøre bæk skole til tre spor
nedefra. Noget af finandet nemmere at bruge
sieringen findes ved
AULA.
kun at prisfremskrive
med 50 %, hvilket betyDanmarks Lærerforder, at der fremover
ening går en travl tid i
bliver færre penge at
møde. Der er valg til
købe materialer for.
Hovedstyrelsen I slutningen af november,
Forligspartierne underhvilket du kan læse om streger i budgetforliget
et andet sted i Blækvigtigheden af, at skoler
klatten. Lærerkommis- hvert år ligger blandt de
sionen kommer d.
25 % bedste (i forhold

November 2019

Vigtige datoer

Formanden har ordet
Jeg håber, at I alle har
haft en god efterårsferie, en velfortjent og for
manges vedkommende
tiltrængt pause fra arbejdet efter en hektisk
start på skoleåret, hvor
AULA og ikke mindst
manglerne har fyldt rigtig meget.

Årgang 1, Nummer 2

til karaktergennemsnittet). Det er
bare trist, at de ikke
samtidigt sætter penge
af til driften af skolerne.
Især set i lyset af at
Vallensbæk i 2018 ligger på en 80. plads ud
af 98 kommuner, når
man på nøgletal.dk kigger på udgiften til folkeskolen. Ser man på udgifter per elev ligger
Vallensbæk ca. 5.500
kr. under gennemsnittet. Dette er et område,
vi forsat vil arbejde med
på Kredsen.

12.-13. KS-internat
nov
19. nov Løntjek Pilehaveskolen
21. nov Løntjek Vallensbæk
skole
28. nov Løntjek Egholmskolen
21.nov - Valg til ho3. dec vedstyrelsen
16. dec Anbefalinger
fra lærerkommission
en
13. Generalformarts samling

Nyt fra DLF
Kongres

dan man får det ude at leve.
Folkeskoleidealet er Danmark
Danmarks Lærerforening afholdte kongres den 1.-3. okto- Lærerforenings bud på, hvad
ber. Den blev indledt med For- folkeskolen kan, og hvorfor vi
mandens beretning som tog sit holder skole.
udgangspunkt i Hal Kock’ tan- Første gang Folkeskoleidealet
kommer i spil er ved Skolemøker om demokrati, og hvilken
det, som kongressen vedtog at
rolle folkeskole har ind i det.
indbyde centrale politikere fra
Herefter fulgte taler af både
Folketinget og kommunerne til.
Jacob Bundsgaard, Lisette Risgård samt generalsekretæren
I slutningen af kongressen var
for den internationale læreror- der valg til henholdsvis forganisation. Undervisningsmini- mands– og næstformandsposteren holdte først sin tale på
sten. Anders Bondo Christenkongressen om onsdagen, hvor sen blev genvalgt som formand
hun blandt andet talte om at få endnu engang, mens Dorte
”elefanten” ud af rummet – alt- Lange blev valgt til næstforså konflikten i 13 og arbejdsmand (med 162 stemme) mod
tidsloven. Så må vi håbe, at det Morten Refskovs 130 stemmer.
også lykkes i periodeforhandHvis du er interesseret i at vide
lingerne at få lavet en aftale,
mere om kongressen og de forsom kan afløse Lov 409.
skellige emner herfra, kan du
Folkeskoleidealet, som DLF har læse om det på www. dlf.org og
arbejdet på i to år, blev vedta- på www.Folkeskolen.dk
get, og det blev drøftet, hvor-

Valg til Hovedstyrelsen
Torsdag den 21.11 åbner afstemningen til hovedstyrelsesvalget. Der skal vælges for perioden 1.1 2020 til 31.12 2023.
Fra vores område stiller Morten
Refskov, Jeanette Sjøberg, Anders Liltorp og Susanne Vilstrup op.
Ønsker du at læse mere om
valget og kandidaterne, dækker
Folkeskolen løbende valget i
medlemsbladet og på https://
www.folkeskolen.dk/emneord/
arbejdsliv/dlf/
hovedstyrelsesvalg-2019/

Ny reguleringsprocenten - din løn stiger!
Alle vil fra deres oktober-løn
opleve en lønstigning.
Reguleringsprocenten, der sikrer, at vores løn stiger i takt
med reguleringer på det private
område, er reguleret pr. 1. ok-

tober.

samme regulering.

Stigningen vil (alt efter anciennitet) være på mellem 400kr og
460kr for den centralt aftalte
løn. Den decentrale løn
(lokalløn) stiger ligeledes med

Allerede pr 1.1 2020 vil vi igen
opleve endnu en positiv regulering på mellem 500kr og 600
kr.

Lejrskoletillæg
Skal du, eller har du, været
på lejrskole, skal du være
opmærksom på de tillæg, der
følger med.
1. Du er sikret et lejrskoletillæg på 177,10 kr. pr. påbegyndt dag. Beløbet udbetales
på den førstkommende løn efter afholdt lejrskole.
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2. Du er sikret time–
dagpenge, når du er på lejrskole. Beløbet er et økonomisk
tilskud til at dække udgifter til
mad og diverse. Beløbet ligger
på 436 kr. pr. dag og modregnes procentvis de måltider,
som du ikke selv skal betale
for. Du skal have udleveret
skemaet til udfyldelse fra din
administrative leder. Spørg din
TR hvis du er i tvivl.

3. For de timer du er afsted pr.
dag over 14 timer, ydes der et
rådighedstillæg. Tillægget
svarer til 33,33% af din nettotimeløn eller 1/3 time til afspadsering. Timerne fra tillægget må ikke indgå i din årsnorm.

Blækklatten

Dialogmøder mellem Kreds, ledelse og forvaltning
3-4 gange årligt mødes Kreds,
ledelse og forvaltning til temadrøftelser om skolen i Vallensbæk. Tidligere har følgende
temaer været drøftet

Afgangsprøver

Opgaveoversigter

Udfordrede indskolinger

Planlægning af fagfordeling

Sygefravær

Rekruttering og fastholdelse

Skolernes økonomi

Kompetenceudvikling
Inklusion
Elevplaner

Fremadrettet skal der kigges
på mødernes struktur og indhold for at give møderne den
bedste substans og kvalitet.
Næste møde er den 19.11 på
Pilehaveskolen.

Ro til projekter

Pensionisttur
Mandag d. 7. oktober kl.10.00
mødtes 10 pensionister sammen med Merete og Maria fra
Kredsen til en rundvisning på
Politimuseet i København.

ring og efterforskning gennem
tiderne. Vi fik en gennemgang
af, hvad der skete under urolighederne på Nørrebro 18. maj
1993 samt hørte om nogle af
Vi blev vist rundt af en pensio- danmarkshistoriens mest berømte og berygtede kriminelle.
neret betjent, som fortalte om
korpsets oprindelse i 1600Efter rundvisningen spiste vi
tallet, de opgaver og udfordrin- en god frokost, mens der blev
ger der har været med opklasnakket og udvekslet gammel

minder. Vi nåede også at få
valgt en ny repræsentant Grith Ejstrup til pensionistforummet i Hovedstaden Vest i
stedet for Birgitte Rasmussen.
Mange tak til Birgitte for hendes indsats i forummet.

Pensionsaften i Ishøj
Onsdag d. 18. september arrangerede Ishøj og Vallensbæk
Lærerkreds - i samarbejde med
Lærernes Pension (LP) - en
pensionsaften for alle medlemmer. En konsulent fra LP fortalte om, hvordan forsikringen
er skruet sammen, hvad det
nye pensionstilbud går ud på,
og hvad man generelt skal være opmærksom på i forhold til
ens pensionsopsparing.

pensionsalder har på det udbetalte beløb. Der er ingen tvivl
om, at vi alle blev meget klogere - og flere fandt ud af at de
nok skulle til at indbetale mere
til deres pension, hvis de gerne
vil gå tidligere.

tidspunkter.

Har man pension andre stede
end i LP, kan man med fordel
bruge hjemmesiden: pensionsinfo.dk. Her kan man få et
overblik over ens samlede pension, ligesom man kan få indEt godt råd til alle er, at man
flettet ens ægtefælles pension
kan gå ind på LP’s hjemmeside (den har nemlig også betydning
(lppension.dk), hvor man både for, hvor meget man får udbekan tage en test for at se om
talt).
den nye pensionsopsparing
Til slut en opfodring herfra til
Alle var blevet bedt om at med- passer til ens behov samt få et at få kigget ens pension igenbringe pc og nøglekort, så man generelt overblik over ens pen- nem - også selvom man ikke
selv kunne blive klogere på,
sion. Man kan også ”lege” med skal på pension før om 30 år
hvor mange penge man vil få
ens pensionsalder, så man kan
udbetalt, når man går på pen- se, hvor meget man får udbesion og hvor stor betydning ens talt, hvis man gå på forskellige
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Vallensbæk
Lærerkreds
Brøndbyvestervej 58
2605 Brøndby
Tlf: 43 44 48 18
009@dlf.org
www.dlfkreds9.dk

Arrangement for nye lærere
Mandag d.16.september havde kredsen inviteret til det årlige arrangement for nyansatte.
Vi startede på kredskontoret, hvor kredsformanden og nogle af TR’erne
informerede om kredsens og foreningens arbejde.
Derefter kørte vi til Valby, hvor vi havde en times bowling med efterfølgende spisning.
Det var fint at møde kredsfomanden og de nyansatte fra de andre skoler, og det var rart at få vendt nogle ting - under hyggelige former!
Sus (TR) og Anna (lærer)

Find os på
facebook.com/DLFkreds9

Et historisk tilbageblik
Blækklatten for november 1987 forsøgte at gøre opmærksom på udfordringer med
to-sproget elever i Vallensbæk

