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Formanden har ordet 
Velkommen tilbage efter en dejlig sommer, hvor vejret har været 

med os, og hvor vi har haft mulighed for at komme ud over 
landets grænser. Vi har forhåbentligt alle fået fyldet 
energitanken op og er klar til det nye skoleår. 

En særlig velkommen skal lyde til de nye kollegaer, som er 
kommet til her hen over sommeren. Jeg håber, at I bliver glade 
for at arbejde i Vallensbæk, og at jeres kollegaer har taget godt 

imod jer. 
Dette skoleår er år 1 med både A20 og vores Lokalaftale, hvilket 

jeg tror, og håber på, vil give jer bedre mulighed for at yde en 
god undervisning. Lokalaftalen blev jo indgået midt i 
planlægningen af dette skoleår og fagfordelingen, hvilket gav 

nogle udfordringer. Det kan have betydning for, hvorvidt alle 
intentionerne i aftalen er kommet med i dette skoleårs 
planlægning samt i den måde, som ledelsen har valgt at fordele 

timerne på. Vi har i aftalen beskrevet en proces for opfølgning 
og evaluering, som vi allerede skal i gang med her i efteråret - 

her vil I blive inddraget. Så har du allerede nu input til 
opmærksomhedspunkter, vi skal have med i evalueringen, er du 
meget velkommen til at kontakt din TR. 

Lokalaftalen skal være med til at sikre et professionelt råderum 
for dig i din undervisning, og samtidigt skal den skabe 

transparens i forhold til arbejdstiden, således at du ved, hvad 
indholdet af de forskellige arbejdsopgaver er. Med 
udgangspunkt i dette vil der i år bl.a. blive arbejdet med, 

hvordan vi får en tydelig og gennemskuelig opgaveoversigt, at 
der kommer tydelige funktionsbeskrivelser på de forskellige 
opgaver og den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden. Du kan 

finde den endelige aftale på vores hjemmeside eller ved at følge 
linket  Lokalaftale. 

Vi går i gang med et interessant skoleår, som udover at være år 
1 med Lokalaftalen også indeholder et kommunalvalg, et ophør 
af det forpligtende kommunale samarbejde med Ishøj og et 

kredskursus. Alle tre begivenheder kommer vi til at informere 
mere om i løbet af efteråret.  

Vi skal i løbet af dette skoleår også have kigget vores lønaftale 
igennem i forhold til om den skal genforhandles. Det samme 
gælder praktikaftalen. 

De bedste ønsker om et rigtig godt og roligt skoleår uden for 
mange ændringer. 
Merete 
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https://www.dlfkreds9.dk/media/14565672/lokalaftale-om-arbejdstid.pdf
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Covid-19 
  

Vi er i år startet op med et skoleår, som næsten ligner det vi kendte før Covid19, men 
der er dog nogle ting vi stadig skal huske: Den gode hygiejne, holde afstand, lufte ud og 

nyse i ærmet. Ministeriet var sent ude med deres retningslinjer, som bl.a. har ændret 
sig i forhold til, hvornår man betragtes som nærkontakt. Du kan læse retningslinjerne 

her. 
Der er fra regeringens side ikke længere noget krav om, at eleverne skal tilbydes test på 
skolen, men heldigvis har Vallensbæk Kommune valgt at fortsætte med dette for bl.a. at 

forebygge smitteudbrud, som kunne føre til hjemsendelse og nedlukning. Dette ser vi 
som meget positivt, da det giver mere ro på ude på skolerne - og mindre risiko for, at I 
skal til at lave jeres undervisning om til virtuel undervisning. 

 

Arrangement for nyansatte 
  

Vi håber på, at vi i år kan afholde vores arrangement for nyansatte lærere i Vallensbæk. 
Det er en eftermiddag, hvor vi fortæller lidt om Vallensbæk Lærerkreds, hvad vi arbejder 

med og hvad man kan bruge os til. Samtidig fortæller vi også lidt om Vallensbæk 
Kommune. Efterfølgende tager vi ud og bowler og spiser lidt aftensmad. Det er en rigtig 
god måde for os at hilse på de nyansatte, og forhåbentlig får de også en indsigt i vores 

arbejde, og den kommune de nu arbejder i.  
Årets arrangement finder sted mandag den 13. september. Invitationen bliver sendt ud 

via TR’erne snarest. 
Da vi jo var nødt til at aflyse arrangementet sidste år, er alle medarbejdere, der er blevet 
ansat efter oktober 2019, meget velkommen til at deltage.   
  

Aftale om større frihed til folkeskolen 
 

På baggrund af Corona, landede der 1. juni et bredt politisk forlig, som giver skolerne 

udvidede frihedsgrader i skoleåret 21/22. Man ønsker fra aftaleparternes side at styrke 

både det faglige niveau og elevernes trivsel. Med aftalen kan kommunerne i dette skoleår 

vælge, at der ikke skal udarbejdes f.eks. kvalitetsrapport og elevplaner, og det er muligt 

at fravige målsætningen om undervisningskompetence. Den giver også mulighed for at 

konvertere den understøttende undervisning, og de midler der frigøres, skal blive i 

undervisningen. 

Du kan læse hele aftale teksten her 

Alle disse bestemmelser er muligheder, men er ikke skal-bestemmelser. Det forventes at 

skulle til politisk behandling på førstkommende BKU møde i slutningen af august, og så 

kommer der en udmelding omkring dette. 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
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Socialt arrangement med fagligt indhold  

Sæt kryds i kalenderen fredag den 19. november. Vi har sat eftermiddag og aften af til 

et arrangement med fagligt indhold og efterfølgende social hygge. Programmet er 

endnu ikke på plads, men meldes ud i forbindelse med invitation og tilmelding. 

Distriksleder på Vallensbæk Skole 

 
Før ferien blev den vakante stilling som distriksleder på Vallensbæk Skole besat. I et 

stærkt ansøgerfelt fik Emil Køhler stillingen. Da Emil var daglig leder på skolen, er 

processen med at ansætte en ny afdelingsleder i stedet for Emil begyndt. 

Vi ser i kredsen frem til et fortsat godt samarbejde med Emil i hans nye virke som 

distriksleder. 

Bemanding af kredskontoret 
 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Merete 08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 08.00 – 12.00 

Maria   08.00 – 15.00 
 

    

Lasse   08.15 – 15.00 
 

  08.00 – 11.15   

Connie   08.30 - 14.30 
 

08.30 – 15.30   
 

Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, 
orlov og ledighed 
 

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed 

m.m. Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 

Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune, er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked 

hurtigst muligt. Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds 

eller udmeldt, hvis du får job uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 
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Find os på 
facebook.com/DLFkreds9 

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 2022. 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. 

  
 

  
 
 
 

 

 

 


