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Så blev det december, og julen er lige om hjørnet 

Når jeg kigger tilbage på 2021, så var det et år, som startede med 

fjernundervisning og for nogle blev det mange dage derhjemme bag 
skærmen, mens andre kom hurtigere tilbage på skolen - dog uden 
de helt samme restriktioner, som første gang skolerne lukkede op. 
Igen i år har I vist stor fleksibilitet og I har været omstillingsparate, 
men jeg tror, at vi alle er glade for, at det har været muligt at 
fastholde rigtige meget af den planlagte undervisning i dette skoleår, 
og jeg håber, at vi kan fastholde dette i det nye år. 

Et af Corona tiltagene er, at man i Vallensbæk Kommune har valgt, 
at man på alle arbejdspladser i kommunen skal vise Coronapas. På 
alle tre skoler skal medarbejderne vise Coronapasset til ledelsen to 
gange om ugen, men skolerne har valgt forskellige måder at gøre 
dette på. Det er selvfølgelig lidt besværligt, men det er en måde at 
sikre hinanden yderligere på, og jeg håber, at det er til at have med 
at gøre.  

2021 blev også året, hvor vi indgik en lokalaftale med kommunen, 
en lokalaftale der bygger ovenpå A20, og som er et supplement til 
A20. Aftalen blev indgået lige midt i fagfordelingen, hvilket gav nogle 
ændringer og en anden måde at planlægge på. Vi arbejder i 
øjeblikket på at finde den rigtige måde, at evaluere den på. Du kan 
læse mere om det et andet sted her i Blækklatten, hvor du også kan 
læse om kommunalvalget og en kommende pensionsaften. 

Igen i år blev det en anderledes december måned end vi havde håbet 
på.  Smittetrykket er højt i Vallensbæk - også blandt børnene. Dog 
er det ret forskelligt på de skoler, hvor højt smittetallet er. Der er 
forskelligt tiltag, som der bliver brugt, som fx ikke at blande eleverne 
medmindre det har et fagligt sigte.  

Lige her på falderebet til juleferien valgte Mette Frederiksen at sende 
eleverne hjem til fjernundervisning. Heldigvis handler det kun om tre 
dage op til jul og to dage efter. Jeg håber at dette (og juleferien) kan 
være med til at nedbringe smittetrykket blandt eleverne, således at 
det ikke bliver nødvendigt med yderligere tiltag. 

Det sidste jeg vil huske jer på er, at juleferien er afspadsering- og 
altså ikke ferie.  Kredskontoret er lukket fra 20.12.21 til 03.01.22 - 
ved akutte tilfælde kan du kontakte kredsen ved at skrive en mail på 
009@dlf.org   

Til allersidst vil jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et rigtig 
godt nytår. 
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KV-21 
 
Kommunalvalget i Vallensbæk endte ud i et fortsat absolut flertal for de konservative, 
mens Socialdemokratiet og DF mistede henholdsvis 2 og 1 pladser i 

kommunalbestyrelsen. 
Enhedslisten og SF kom begge ind med hver et medlem. 
  

Dermed fortsætter Henrik Rasmussen (Kons.) som borgmester, mens 1. viceborgmester 
bliver Jytte Bendtsen (Kons.), og 2. viceborgmester Christian Skou Larsen (SF). 

 
Konstitueringen i diverse udvalg er ligeledes blevet fordelt. Skoleområdets udvalg ser 

ud som følger: 
 
Børne- og Kulturudvalget (BKU): 

Ricky van Overeem, formand (Kons.) 
Oliver Bagge (Kons.) 
Firat Sari (Kons.) 

Christian Skou Larsen (SF) 
Martin Nielson (Soc.dem.) 

 

 

Dialogmøder og kommunalt samarbejde 
 
Vi har, her i starten af december, haft det andet dialogmøde omkring Lokalaftalen og 
A20, hvilket var et rigtig fint og konstruktivt møde. Her fik Trioerne (TR, AMR og 

ledelse) drøftet, hvad de synes var gået godt i forhold til planlægningen af skoleåret og 
arbejdet med skoleplanen. Samtidig kunne de også få inspiration fra hinanden i 
forhold til de ting, der var gået godt på de enkelte skoler. 

Vi har i dialoggruppen tidligere nedsat tre arbejdsgrupper, der skal arbejde med 
skoleplanen, opgaveoversigterne og opgave/funktionsbeskrivelserne. Der er et ønske 

om, at disse tre dokumenter bliver gode arbejdsredskaber til planlægning af hele 
skoleåret og den enkeltes arbejdstid. Grupperne har bl.a. set på, hvilke ting som 
lykkes, udfordrer, er ens for skolerne - samt om det giver mening med mere ensretning 

imellem skolerne. Et af de punkter som fyldte meget på møder var, hvordan vi sikrer, 
at det bliver nemmest for den enkelte medarbejder at forholde sig til skoleplanen, så 

man kan forstå, hvilke forventninger der er til de enkelte opgaver, og hvordan tiden er 
prioriteret til opgaven. På den måde bliver det også nemmere at forstå sin egen 
opgaveoversigt. 
 

 

Løntjek 

Egholmskolen og Vallensbæk Skole har overstået det årlige løntjek. Igen i år blev der 

heldigvis fundet få fejl på lønsedlerne. Rigtig godt, at der de sidste par år, har været godt 

styr på lønnen fra kommunens side. Efter nytår er det Pilehaveskolens tur til af få 

tjekket lønsedlerne igennem. 
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Husk at det altid er muligt at kigge forbi sin TR og få tjekket sin lønseddel, hvis man har 

nogle spørgsmål. Det er især en god ide, hvis man ikke havde mulighed for at møde op 

ved selve løntjekket. 

 
Nye medlemmer fra Ishøj Lærerkreds 
 

Det kommunale forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk ophører den 1. 
januar 2022, hvilket på vores område betyder, at Kirkebækskolen og PPR kommer 

tilbage til Vallensbæk, ligesom de var før kommunalreformen i 2007. 
Kirkebækskolen er en specialskole for børn med multiple funktionsnedsættelser uden 

talesprog, som ligger i Vallensbæk Nordmark. De lærere, som er ansat der, vil blive 
overflyttet til Vallensbæk Lærerkreds pr. 1. januar 2022 og deres TR vil indtræde i 
Kredsstyrelsen i Vallensbæk Lærerkreds.  

I PPR er der en lille gruppe tale/hørekonsulenter, som også bliver overflyttet til 
Vallensbæk Lærerkreds. Dette er en ny medlemsgruppe for Vallensbæk Lærerkreds.  

Vi glæder os til at byde de nye medlemmer velkommen i Vallensbæk Lærerkreds, og vi 

håber, at de med deres specialviden kan bidrage med nye perspektiver i vores arbejde 

for alle medlemmer. 

 
 

Pensionsaften 

Ishøj og Vallensbæk Lærerkreds inviterer til Pensionsaften for overenskomstansatte, 
torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.00 i Vejlebroskolens kantine, Vejledalen 1, 2635 
Ishøj. Her kan du blive klogere på din pensionsordning – overordnet og på dine egne 

spørgsmål. 
 

Efter et oplæg fra Lærernes Pension, vil der være en sandwich og lidt at drikke og 
mulighed for at stille spørgsmål om din pension. 
 

Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan det alligevel 
være en god ide at ofre din ordning lidt opmærksomhed. Det handler nemlig om mere 
end alderspension. 

 

Tilmeldingsfristen er mandag d. 10. januar 2022 kl. 12.00 til 018@dlf.org  
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