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Februar 2019 

Kære medlem af Danmarks Lærerfor-
ening Kreds 16 

Hermed ”de korte nyheder” fra Kreds 16 i en in-
fluenzaplaget, kølig og travl tid, hvor vi dog kan 
glæde os over flere gode nyheder på skoleområ-
det samtidig med, at vintergækkerne vidner om, 
at vi går de lyse tider i møde og vinterferien ven-
ter lige om hjørnet. 

Står du uden løn i vinterferien? 

Som lærere/børnehaveklasseledere har vi ferie 
med fuld løn, men først efter ca. 1,5 års ansæt-
telse gælder det i alle 5 ferieuger. Er du en af de 
få, der ikke er omfattet endnu, så følg dette link 
til vejledning: https://laka.dk/nyheder/2019/ja-

nuar/star-du-uden-lon-i-vinterferien/ 

Lønmodtageres adgang til ferie med løn blev i øv-
rigt etableret i forbindelse med kollektive over-
enskomster på arbejdsmarkedet i 1938.  

Forflyttelser 

Vi har en aftale med forvaltningen om en årlig 
forflyttelsesprocedure. Forflyttelser er alternati-
vet til afskedigelser ved nedgang i antal klasser 
og ressourcer på en skole. I løbet af februar skal 
skoleledelserne sørge for, at det drøftes på et læ-
rermøde, hvordan forflyttelsesproceduren fore-
går, herunder muligheden for at søge frivillig for-
flyttelse og skolens egen procedure i tilfælde af 
tvungen forflyttelse. I skal være med til at be-
stemme, hvordan besked skal gives i tilfælde af 
tvungne forflyttelser på skolen. Ønske om frivillig 
forflyttelse behandles fortroligt ved ansøgning til 
Kreds 16 eller skolechefen. 

Proces- og tidsplan for forflyttelser er udsendt til 
tillidsrepræsentanten og skolelederen i januar. 
Fagfordelingen kan først starte efter afsluttet 

forflyttelsesproces, den 29. april. Vi opfordrer 
alle til at være med til at skabe bedst mulige for-
hold for forflyttede kolleger. 

Forlig om justering af folkeskolerefor-
men 

Forliget kommer i kølvandet på reformeringen af 
Fælles Mål og en række konstruktive anbefalin-
ger vedr. ”meningsfuld brug” af læringsplat-
forme.  I foreningen er vi særligt glade for det sig-
nal, forliget sender, bl.a med ordene: ”Det kræ-
ver fagligt dygtige lærere, der har didaktisk frihed 
til at gennemføre undervisning af høj kvalitet. 
Forligskredsen er enig om, at aftalen om at løsne 
bindingerne på Fælles Mål skal være et afsæt til 
at udvikle en ny praksis i skolen, hvor didaktisk 
frihed, pædagogisk ekspertise og professionel 
dømmekraft står centralt.” 
 

Læs mere her: https://uvm.dk/aktuelt/nyhe-

der/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-
faglighed-flere-midler-til-understoettende  

Styregruppen for Fremtidens Skole 

Kredsen har en plads i styregruppen, som har til 
opgave at følge op og tilpasse/medskabe en 
ramme for udrulning af pædagogiske principper 
fra principprogrammet ”Fremtidens Skole”, som 
byrådet har vedtaget. I indeværende skoleår blev 
det til et minimumskrav om 2x2 ugers projektba-
seret undervisning. Kredsstyrelsen får løbende 
tilbagemeldinger fra medlemmer om, at det er 
en stor opgave og svært at finde tid til samar-
bejde og planlægning af projektperioderne samt 
forberede sig fælles såvel som individuelt før 
selve undervisningsopgaven. Det er derfor styre-
gruppen endte med 2x2 uger i år. Det betyder 
ikke, at man ikke på nogle skoler kan vælge flere 
uger, hvis man er gearet til det. Vi opfordrer til, 
at du på lærermøder sørger for at være med til at 
påvirke udviklingen på din skole. Hvert år skal 
skolen udfylde en lokal handleplan for 
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kommende års Fremtidens Skole-aktiviteter og 
omfang. Din tillidsrepræsentant er med til at 
skrive handleplanen, men har brug for dit input. 
Hvis I ikke har lærermøder eller andre fora, er det 
en opgave for MED-udvalget at skaffe jer et fo-
rum til drøftelsen. God skoleudvikling sker ikke 
uden inddragelse af medarbejderne. Både nuti-
dens og Fremtidens Skole skal være et godt sted 
både for elever og medarbejdere.  

 

Har du været ansat som lærer med 
særlige kvalifikationer og har nu en 
læreruddannelse? 

Der har siden 2005 været en aftale mellem Kreds 
16 og Høje-Taastrup kommune (HTK) for lærere 
med særlige kvalifikationer vedr. anciennitet når 
den ansatte afsluttede en læreruddannelse. I af-
talen var det aftalt at ancienniteten i HTK fra før 
læreruddannelsen skulle tælle med i lønforløbet 
så længe man var ansat i HTK. HTK opsagde afta-
len med ophør d. 31. juli 2016. Har du været an-
sat som lærer med særlige kvalifikationer og har 
du afsluttet en læreruddannelse og har du endnu 
ikke været til lønkontrol, vil vi gerne opfordre dig 
til at tage kontakt til din TR. 

Håndtering af notater på personale-
sager og ret til berigtigelse 

I efteråret har vi haft en uenighed med arbejds-
giver mht. håndhævelse af ansattes ret til indsigt 
og berigtigelse i forhold til leders notater i perso-
nalesager. Vi er nu nået til enighed og HR-Centret 
sørger for vejledning til lederne, der lever op til 
den fælles forståelse, som følger: 

Ledere skal altid orientere deres medarbejdere 
om notater, som har et disciplinært indhold og 
som vil kunne bruges mod medarbejderen ved en 
eventuel tjenstlig sag. I modsat fald vil medarbej-
deren ikke have mulighed for at benytte sig af 
sine databeskyttelsesretlige rettigheder, herun-
der indsigtsret og retten til berigtigelse. 

For de fleste ledere er det en selvfølge, men vi er 
desværre stødt på et eksempel, som har gjort det 
nødvendigt at få det præciseret. Ansatte skal 

have mulighed for at berigtige indholdet, hvis et 
notat skal kunne gøres gældende i en tjenstlig 
sag.  

Kryds i kalenderen 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 26. marts 
2019, hvor Kreds 16 afholder generalforsamling 
kl. 17.30 på Torstorp Skole. 

Den foreløbige dagsorden følger på næste side. 

 
 
På kredsstyrelsens vegne 
 
Heidi Yoma Rasmussen 
kredsformand 
  



Kreds 16  

Valbyvej 4, 2630 Taastrup   Tlf. 43524560   Email: 016@dlf.org   www.kreds16.dk 

Der indkaldes hermed til Danmarks Lærerforening, Kreds 16’s ordinære generalforsamling 

 

tirsdag den 26. marts 2019 i aulaen på Torstorp Skole,  

Torstorpvej 1, 2630 Taastrup 

 

 

Der er kaffe/øl/vand/sødt mv. fra kl. 17.00.  

Generalforsamlingen starter kl. 17.30. 

 

 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning herunder forslag til udtalelser 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag  
5. Forslag til vedtægtsændringer 
6. Forslag til budget – herunder kontingentfastsættelse 
7. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal foreligge skriftligt 
hos formanden på kredskontoret, Valbyvej 4, 2630 Taastrup eller på mail 016@dlf.org 
senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. 12. marts 2019 kl. 12.00. 
 
Man kan deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, MEN tilmelding til spisning skal 
ske til TR eller på 016@dlf.org senest 21. marts. 
 
 
I øvrigt henvises til kredsens hjemmeside: www.kreds16.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Lærerforening Kreds 16 
Heidi Yoma Rasmussen  
Kredsformand 
 

mailto:016@dlf.org
mailto:016@dlf.org
http://www.kreds16.dk/

