
 

Blækklatten 
Vallensbæk Lærerkreds  Juni 2021 

Sommerferien nær-

mer sig heldigvis 
med stor hast, og 
det kan godt være, 

at vi altid har syn-
tes, at vi trænger til 
den, men i år er 

den virkelig til-
trængt. Jeg håber, 

at I alle får slappet 
godt af og får ladt 
batterierne op til et 

nyt skoleår, som 
forhåbentligt bliver 
om ikke normalt, så 

uden så mange for-
andringer. Kan vi 

overhoved tale om 
et normalt skoleår - 
hvad er det? Er det 

dét kendte, som vi 
plejer, og i så fald 

hvad er det nye 

”plejer”?  

Forandringer kom-
mer der med sik-
kerhed, men lad os 

håbe, at de er færre 
og mindre indgri-
bende i vores dagli-

ge undervisning og 
planlægning. For-

andringerne for 
næste skoleår viser 
sig allerede på nu-

værende tidspunkt: 
A20 med skoleplan 
og samarbejdsmøde 

og Lokalaftalen 
med bindinger og 

tidsangivelser (læs 

mere om Lokalafta-
len andet sted i 
Blækklatten). Begge 

har ændret den 
måde, som vi har 
lavet fagfordelingen 

på. Derudover bety-
der skolebestyrel-

sernes fælles an-
søgning om at kon-
vertere understøt-

tende undervisning 
til to lærertimer for 
mellemtrin og ud-

skoling, og som 
blev godkendt i 

slutningen af maj, 
at der sker ændrin-
ger i forhold til de 

første planer for 
fagfordelingen. Det-

te er forandringer, 
som jeg er meget 
glad for, og som er 

forankret lokalt i 
Vallensbæk, at Fol-
ketinget så umid-

delbart efter at an-
søgningerne gik 

igennem, lavede en 
aftale som blandt 
andet gav mulighed 

for at konverter den 
understøttende un-

dervisning, åbner 
måske op for yderli-
gere konvertering i 

indskolingen. For-
andringer som dis-

se kan jeg kun hilse 

velkommen, da jeg 
er sikker på, at de 
vil give jer en bedre 

mulighed for at for-
berede jer - og der-
ved også kunne gi-

ve eleverne den un-
dervisning I ønsker, 

samtidig med at jeg 
håber, at den vil 
være med til at for-

bedre jeres arbejds-
miljø, således at der 
er færre af jer, som 

vil føle jer presset i 

hverdagen. 
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Lokalaftale 

Vi har haft en rigtig god pro-

ces i forbindelse med afta-
len, og vores forhandlinger 
med Børne- og Ungechefen, 

Kathrine Ersted Sørensen, 
har båret præg af en høj 
grad af åbenhed og respekt 

for forskellige synspunkter. 
Derfor var vi også ekstra 

frustreret over, at der gik 
uorden i kommunikationen 
i forhold til udmeldingen 

om, at der var indgået en 
aftale.  Katrine og jeg har et 
ønske om at komme fysisk 

ud på skolerne i løbet af ef-
teråret, dels for eventuelt at 

folde lokalaftalen mere ud, 
dels for at høre hvordan det 
er gået og få inspiration til 

den fælles evaluering, som 

vi skal lave. 

Gennem hele processen har 

kredsstyrelsen været i tæt 
kontakt omkring indholdet 
og givet input til, hvad der 

har fyldt ude på skolerne. At 
lave sådan en aftale er jo en 
forhandling og man må give 

og tage, og man kan ikke få 
alt hvad man ønsker sig. 

Der er ikke tilført flere res-
sourcer til aftalen, så det 
var inden for den økonomi-

ske ramme, at vi kunne pri-
oritere og ønske. Et af de 
områder, som vi valgte spe-

cifikt at tilføre ressourcer, er 
vores nyuddannede kollega-

er, da vi oplever, at mange 
af dem får en meget hård 
start på deres lærerliv. Vi 

kunne også have valgt at 
prioritere anderledes og må-

ske have fået noget til vores 

ældre kollegaer - eller dem 
der er midt i familielivet, 
men det ville betyde, at der 

var andre kollegaer, som 

skulle undervise mere.  

Det er år 1 med både A20 og 

vores lokaleaftale, så man 

må forvente, at ledelserne 

ikke har svar på alt, og at vi 

vil støde på nogle knaster. 

Skulle du stå med nogle 

spørgsmål eller noget som 

undrer dig, så tal med din 

ledelse og TR. Det kunne 

være noget som skal tilføjes 

vores fælles liste over ting, 

som vi skal have drøftet i 

løbet af året og måske have 

spurgt mere ind til i vores 
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Kontoret er lukket fra man-

dag d. 2. juli til søndag d. 1. 

august begge dage inklusiv.  

Hvis du har brug for akut 

hjælp i ferien, kan du skrive 

på 009@dlf.org som tjekkes 

dagligt. 

Annette Belling har valgt at 

gå på pension ved skole-
årets ophør. Ansættelsen af 

en ny distriksleder forventes 

afsluttet i uge 25. Vi ønsker 

alt det bedste for Annette 
fremover og siger TAK for 

mange gode år. 

Ny distriksleder til Vallensbæk Skole 

Ferielukket på kredskontoret  

Nyt arbejde lige inden eller i ferien 

Hvis man har valgt at søge 

udfordringer og dermed 
skifter job lige op til eller i 

ferien, må man meget gerne 

sende en mail til kredsens 

sekretær, Connie på 
cok@dlf.org, med info om 

ny arbejdsplads, så vi kan 

få rettet det i medlemssy-

stemet. 

mailto:009@dlf.org
mailto:cok@dlf.org


Vi har tidligere skrevet 

om, at kommunes forplig-
tende samarbejde med 
Ishøj ophører, og nu er 

der kommet den endelig 
dispensation til, at Ishøj 
og Vallensbæk må hjem-

tage de opgaver, der ligger 

i den anden kommune i 

forhold til blandt andet 

specialundervisning. 

Det kommer til at betyde, 

at Kirkebækskolen kom-

mer til at høre under Val-

lensbæk Kommune, hvil-

ket betyder, at vi får 14 

nye medlemmer derfra. 

Derudover får vi også 6 

yderligere medlemmer, 

som kommer fra Center 

for Børn og Forebyggelse. 

Vi glæder os meget til at 

byde vores nye medlem-

mer velkommen. 

Ophør af det forpligtende samarbejde med Ishøj 
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Ferieugerne ligger i år i 

uge 28, 29 og 30, de øvri-

ge dage er 0-dage 

Hvis du ikke har optjent 
fuld ferie i Vallensbæk 

Kommune skal du: 

Kontakte a-kassen om 

dagpenge for kollektivferie 

(Lærernes a-kasse ved be-

sked). 

Ring til Lærernes a-kasse 

eller 

Brug hjemmesiden 

https://laka.dk/din-

situation/du-er-i-

arbejde/ferieijob/ 

Har du optjent ferie fra 

tidligere arbejdsgiver skal 

du benytte www.borger.dk 

Hvis du er syg ved feriens 
start, begynder din ferie 
først, når du er raskmeldt. 

Det er vigtigt, at du skal 
have sygemeldt dig inden 

feriens start (mandag den 
6. juli kl. 7.45). Bliver du 
syg i løbet af ferien, skal 

du sygemelde dig som be-
skrevet på Aula. Du har 

ikke ret til erstatningsferie 
i de 5 første sygedage (det 
er fra det tidspunkt, du 

melder dig syg, at der skal 
gå 5 dage). Du skal selv 

skaffe og betale lægeer-

klæringen som dokumen-
tation for din sygemelding. 

Bliver du syg i udlandet, 
skal du også sikre dig do-
kumentation for sygdom-

men.  

Det kan være væsentligt at 

melde dig syg, selvom du 

har en formodning om, at 

det er kortvarigt, da du 

kan risikere at blive syg i 

forbindelse med efterårsfe-

rien eller vinterferien. Det 

er nemlig 5 karensdage i 

alt for de 5 ferieuger. 

Ferie og sygdom 

Indsats til håndtering af faglige udfordringer 

Alle folketingets partier 

med undtagelse af Nye 
Borgerlige vedtog 1. juni 

en lovændring gældende 
for skoleåret 21/22. Æn-
dringer giver skolerne 

væsentlig støtte friheds-
grader ift bl.a. elevplaner, 
kvalitetsrapporter, time-

tal og kortere skoledage. 
Aftalen er indgået med 

enighed blandt aftalepar-
tierne om, at skolernes 

ansatte har udvist stor 

kreativitet, omstillingspa-
rathed og høj faglig kvali-

tet på trods af at være i 
en vanskelig situation. 
Tilliden til, at landets 

skoler selv kan håndtere 
elevernes faglige udfor-
dringer med de rette 

rammer, har ligeledes 

gjort sig gældende. 

I Vallensbæk har man 
politisk først valgt at tage 

stilling til mulighederne 

for friere rammer på sko-
lerne på et møde i starten 

af august. Vi håber, at 
man politisk giver skoler-
ne muligheden for selv at 

forvalte de frie rammer og 
viser lærere og ledere til-
liden til at løse de faglige 

udfordringer med bl.a. 
flere tolærer-timer, hold-

deling, kortere skoledage 

osv.  

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/


Kredskursus i kommende skoleår 

Vi skulle jo have været på kredskursus i januar måned, 
men på grund af Corona-situationen var vi nødt til at flytte 

det. Vi har nu fået en ny aftale i hus med Frederiksdal, så I 
må meget gerne sætte kryds i kalenderen fredag d. 1. april 
og lørdag d. 2. april. Der kommer selvfølgelig en invitation 

og et program, når vi kommer tættere på. 

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen i april. 

 

Vallensbæk Lærerkreds  
Brøndbyvestervej 58  

2605 Brøndby  
Tlf: 43 44 48 18 
 009@dlf.org  

www.dlfkreds9.dk 

GOD SOMMERFERIE 

Find os på  

facebook.com/DLFkreds9 

 


