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BLÆKKLATTEN
Formanden har ordet:

Vigtige datoer

Jeg havde meget optimistisk håbet, at jeg ikke behøvede at
skrive noget om Corona i denne Blækklat. Selv om
restriktioner er hævet sådan generelt, er der dog stadig nogle
af tiltagene fastholdt, eksempelvis rengøring og selvtest.

21.02 - 27.02.22:
Vinterferie

Der er rigtig mange lærere, som er blevet smittet her i januar
måned. Jeg vil opfordre jer alle til at anmelde det som en
arbejdsskade, da sandsynligheden for, at smitten er sket på
arbejdet, er meget høj. Da ingen kender alle senfølgerne, er det
vigtigt, at det er anmeldt, hvis man på et senere tidspunkt får
nogle følger.

24.03.22:
Generalforsamling på
Egholmskolen
01.04 - 02.04.22:
Medlemskursus på
Frederiksdal

Vi arbejder sammen med CBU (forvaltningen) på en evaluering
af vores lokalaftale og måden skolerne har udmøntet A20 på.
Vi har i denne uge afholdt et dialogmøde for ledere, TR, AMR
på alle fire skoler samt CBU og kreds, hvor vi arbejdede videre
med nogle af de punkter, der står beskrevet i Lokalaftalen, det
gælder blandt andet en skabelon for skoleplanen, så vi sikrer
et minimumsindhold og at det skrives på nogenlunde samme
måde således, at det bliver lettere at sammenligne skolerne.
Vi har i dialoggruppen fortsat et ønske om, at opgaveoversigterne bliver mere overskuelige og lidt mere ens, samt at det
bliver nemt at registrere og aflæse, hvor meget tid man har til
henholdsvis individuel og fælles forberedelse.
Den kommunale redegørelse der beskriver de kommunale
målsætninger og prioriteringer, samt det gennemsnitlige
undervisningstimetal er lige ved at være færdig, og derefter kan
skoleplanerne bliver præsenteret og drøftet ude på skolerne.
Jeg håber, at I alle vil opleve at få en større indsigt i
skoleplanen og hvad den kan bruges til gennem disse
drøftelser. Det er vores ønske, at skoleplanen kan blive der,
hvor man finder alle skolens indsatser og prioriteringer.
Vi har på vores dialogmøder en rigtig god og åben drøftelse af
de forskellige udfordringer, vi oplever. Jeg håber, at det samme
vil gøre sig gældende når I i den kommende tid skal drøfte
skoleplanen ude på skolerne.
Med de bedste ønsker om en god vinterferie – Merete,
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Velkommen til nye medlemmer både i PPR og på Kirkebækskolen
Med ophøret af det forpligtende samarbejde med Ishøj, har vi fået overdraget
medlemmer fra Ishøj Lærerkreds. Det drejer sig om Tale/hørekonsulenterne i PPR og
lærerne på Kirkebækskolen.
Tale/hørekonsulenterne er allerede kendte ansigter i Vallensbæk, da de fleste af dem
allerede havde skolerne, som deres arbejdsplads. Når de ikke arbejder ude på
skolerne og institutioner, har de deres arbejdsplads i Center for Sundhed, Familie og
Fritid på Rådhuset.
Kirkebækskolen er en specialskole for 0.-10. klasse, som har elever med multiple
funktionsnedsættelser uden talesprog.
Vi er glade for at kunne byde lærerne og tale/hørekonsulenterne velkommen til
Vallensbæk Lærerkreds, og vi glæder os til at se dem på medlemskurset i april.
Der skal også lyde en stor velkomst til Kirkebækskolens tillidsrepræsentant, Hans
Jørgen Franks, som nu træder ind i kredsstyrelsen i Vallensbæk Lærerkreds. Hans
Jørgen og Kirkebækskolen kommer jo med en helt anden hverdag end på de tre andre
skoler i kommunen, så vi glæder os meget til at blive klogere og få nye indspark til
vores pædagogiske og politiske diskussioner.

Ny TR på Vallensbæk Skole
Lasse Bredager har desværre valgt at stoppe som TR på Vallensbæk Skole (og dermed
også som næstformand i Vallensbæk Kredsstyrelse). Vi siger mange tak til Lasse for
hans store engagement og arbejdsindsats, både som TR og som næstformand.
Vi ønsker Lasse held og lykke i fremtiden.
Vallensbæk Skole har i stedet valgt Jakob Torben Riis som ny TR. Jakob har været
ansat på Vallensbæk Skole siden 2005, så det er endnu en rutineret lærer med stort
kendskab til Vallensbæk, som vi nu byder velkommen i Vallensbæk Lærerkreds. Vi
glæder os til at lære Jakob bedre at kende.

Vallensbæk Lærerkreds laver ny konstituering
I takt med, at vi har sagt farvel til Lasse og velkommen til Hans Jørgen og Jakob, har
vi været nødt til at konstituere os på en ny måde. Vi har haft mange bolde i spil, men
er til sidst endt med at slå næstformandsposten og kassereropgaven sammen. Det gør
de i forvejen i flere af de andre små kredse, hvilket fungerer rigtig godt.
Det betyder, at Maria Kleis, som har været kasserer i kredsen siden 2015, fremover
også kommer til at være næstformand.
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Vallensbæk Lærerkreds vil derfor bestå af:
Formand: Merete Randskov, næstformand og kasserer: Maria Kleis samt de 4 TR’ere:
Jakob Torben Riis (Vallensbæk Skole), Simone Christensen (Egholmskolen), Stefan
Brixstein (Pilehaveskolen) og Hans Jørgen Franks (Kirkebækskolen). Til møderne vil
der desuden være de 3 TR-suppleanter: Thomas Møller (Vallensbæk Skole), Janne
Bisgaard Petersen (Egholmskolen) og Maria Friis-Mikkelsen (Pilehaveskolen).

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9
Der afholdes generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.00 på
Egholmskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand og
kasserer.
Beretning og bilag udsendes via mail.

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.

Kreds 9’s kontingentsatser pr. 1. januar 2022:
Fraktion:

DLF’s andel:

Kreds 9’s andel:

I alt:

1–3

223 kr.

371 kr.

594 kr.

4

75 kr.

73 kr.

148 kr.

6

98 kr.

59 kr.

157 kr.
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Medlemskursus i Vallensbæk Lærerkreds
Efter flere aflysninger grundet Corona kan vi nu endelig invitere til medlemskursus.
Det kommer til at finde sted på Hotel Frederiksdal i Lyngby fredag d.1. april - lørdag
d. 2 april.
Fredag eftermiddag vil Martin Erichsen komme og holde sit: ”Gudskelov det snart er
mandag”, som handler om arbejdsglæde, og om hvordan du og dit team tager kontrol
og glæder jer til mandag morgen og fremtiden, uanset hvad den måtte byde på.
Fredag aften vil der være middag og vin på kredsens regning, og herefter er der lagt
op til social hygge i baren i kælderen.
Lørdag morgen vil der være lækker morgenbuffet, hvorefter Helle Hein holder sit
oplæg om arketyper på en arbejdsplads: Hvordan skaber man en arbejdsplads med
plads til forskellighed og begejstring. Helle Hein vil blandt andet komme ind på, hvad
der tænder den indre flamme i dine kollegaer, og hvordan du kan give næring til den
flamme? Helle Heins arketypemodel beskriver fire arketyper, der har hver deres
motivationsprofil og hver deres primære kilde til mening i arbejdet.
Efter et spændende foredrag, vil kredsformand Merete Randskov kort fortælle om,
hvad vi lige nu arbejder med i Vallensbæk Lærerkreds.
Kurset slutter af med en god frokost, og så kan man stadig nå hjem og holde weekend
inden “Det gudskelov snart er mandag” :-)
Invitationen kommer snarest - og der er tilmeldingsfrist d.11.03.22.

Sygemelding og vinterferie
Hvis du bliver syg før eller i ferien, skal du være opmærksom på følgende:
Melder du dig syg før ferien går i gang, har du krav på erstatningsferie fra 1. dag og
har ingen karensperiode. Derfor er det også vigtigt, at du melder dig rask igen, når du
er rask, selvom det er i ferien og du ikke skal vikardækkes. Bliver du f.eks. syg
søndag aften i uge 7, skal du melde dig syg inden starten på din vinterferie, som
sandsynligvis er mandag kl. 7.45 hvis du ikke ønsker at optjene karensdage.
Bliver du syg efter feriens start (mandag morgen 7.45) skal du stadig melde dig syg.
Nu kræver det også en lægeerklæring og du har 5 dages karens før du har optjent
erstatningsferie. De 5 dage er samlet for hele ferieåret det vil sige, at f.eks. 3 dage i
efterårsferien og 2 dage i vinterferien gør, at resterende sygedage vil give
erstatningsferiedage.
Spørg din TR, hvis du er i tvivl.
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