
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Februar 2021 

Kære medlem af Danmarks Lærer-
forening Kreds 16 

 
Manglende opsparet ret til løn i 
vinterferien? 

 
Høje-Taastrup kommunes skoler holder kollektivt 
ferielukket i uge 8 (22.- 26. februar). Heldigvis har 
langt hovedparten af lærerne og børnehaveklas-
selederne opsparet ret til betaling under ferien. 
Nogle lærere og børnehaveklasseledere vil dog 
ikke have opsparet ret til betaling fra Høje-
Taastrup Kommune for hele eller dele af de 5 
feriedage (det gælder typisk, hvis man er blevet 
ansat fra medio november 2020 eller senere). 

Disse medlemmer skal kontrollere om de 

1. har ret til betaling fra tidligere arbejdsgi-
ver, (se her...) 

2. har ret til feriedagpenge fra A-kassen, 
3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra 

A-kassen, 
4. har ret til udbetaling af manglende op-

tjente feriedage, når de efterfølgende 
optjenes eller 

5. træffe aftale med nuværende arbejdsgi-
ver om forskudsferie med efterfølgende 
modregning i optjening af betalt ferie. 

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

Det er vigtigt at A-kassen kontaktes inden den 
22. februar 2021, hvis du skal have dagpenge. 

 

INGEN lokalaftale i denne omgang 
 
Som din tillidsrepræsentant sikkert har orienteret 
dig om, har kredsen og kommunen nu igennem 
en længere periode haft forhandlinger om en 
lokalaftale med baggrund i A20. Det er blevet til 9 
møder, hvor vi sammen har forsøgt at nå hinan-
den og lave en lokalaftale.  
 
Det er desværre ikke lykkedes.  
 
Det har været meget vigtigt for Kreds 16 at opnå 
en bedre sikring af forholdet mellem undervis-
ning og forberedelse samt sikre en god balance 
mellem opgaver og ressourcer. 
 
Vi må konstatere, at vi på det punkt er for langt 
fra hinanden, og at vi nu har opgivet at indgå en 
lokalaftale.  
 
Samarbejdet mellem kreds og kommune fortsæt-
ter, men nu fokuserer vi på en god implemente-
ring af den arbejdstidsaftale (A20), som nationalt 
blev stemt igennem i efteråret ’20. Her er der 
heldigvis en række forbedringer ift. Lov 409, som 
vi i 7 år har været underlagt.  
 
De nye arbejdstidsbestemmelser omfatter bl.a. 
en struktur til forbedret samarbejde og øget gen-
nemsigtighed: 
 

• Kommunen og kredsen drøfter skoleom-
rådets økonomi og udviklingsprojekter 
forud for kommunens endelige beslut-
ning om ressourceudmeldingen. Formålet 
er at understøtte sammenhængen mel-
lem lærernes arbejdstid og opgaverne 
samt et rimeligt forhold mellem under-
visning og forberedelse 

• Der arbejdes på at etablere et tæt og 
konstruktivt samarbejde på alle niveauer. 
Formålet er, at vi sammen skal skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, 
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understøtte et godt arbejdsmiljø og styr-
ke den professionelle kapital 

Hvordan? 

• Via mindst ét årligt møde mellem 
kreds/kommune/tillidsrepræsentanter/sk
oleledelser med henblik på at indhente 
fælles viden 

• Ledelse og tillidsrepræsentant drøfter 
mål, prioriteringer, oplæg til skoleplan, 
principper for tilstedeværelse, mødeakti-
viteter, selvtilrettelæggelse, fælles kollek-
tivt samarbejde og transparens i plan-
lægning og opgavefordeling mv. 

• Via samarbejdsmøde, hvor lære-
re/børnehaveklasseledere og skoleledel-
sen drøfter målsætninger og skoleplan 
forud for, at ledelsen træffer endelig be-
slutning 

• Der laves en skoleplan, som indeholder 
ledelsens grundlag for prioriteringer, be-
skrivelser af prioriterede indsatser og op-
gavers indhold, antal lærere på skolen, 
klasselæreropgaven, hvad der forstås ved 
individuel forberedelse mv. 

Andre nye bestemmelser: 

• Alle opgaver (med et anslået timeforbrug 
på mindst 60 timer) tidsangives på opga-
veoversigten, herunder tid til individuel 
forberedelse  

• Forberedelse ligger ikke i elevpauser, 
hvor læreren har undervisning umiddel-
bart før/efter elevpausen 

• Elevpausetiden bruges typisk til klargø-
ring, skift, sparring med kollegaer mv. og 
angives som selvstændig pulje på opga-
veoversigten (anslået tid er 200-250 t/år) 

• Læreren modtager en opgørelse over den 
præsterede arbejdstid mindst en gang i 
kvartalet 

En del af det fornyede samarbejde skal nu så 
småt stå sin prøve ude på skolerne i foråret med 
planlægningen af kommende skoleår. Vi er op-

mærksomme på at hjælpe jeres lokale TR til at 
blive klædt på til de nye opgaver, der følger med 
A20. Her håber vi også, at I vil gå helhjertet ind og 
anvende de muligheder, A20 giver på skolerne. 
Det kræver en holdindsats at få drøftelser om 
prioriteringer og skoleplan på skolerne til at re-
sultere i reelle forbedringer, gode arbejdsforhold 
og en god skole for eleverne.  
 

OK21 

Nu har vi et OK21-forlig om de generelle vilkår for 
alle medarbejdere i kommunerne. Der er aftalt 
lønforbedringer, der forventes som minimum at 
bevare reallønnen, og derudover er der afsat 
midler til specifikke forbedringer for vores med-
lemmer ved organisationsforhandlingerne. 
 

Frivillige forflyttelser 

Senest den 5. marts skal skolerne gennemgå pro-
ceduren for frivillig forflyttelse. Ønsket om frivillig 
forflyttelse skal være kredsen i hænde senest den 
25. marts – mail: 016@dlf.org. 
 

Suppleringsvalg til DLF’s Hovedstyrelse 

Da et hovedstyrelsesmedlem er udtrådt af ho-
vedstyrelsen, skal der vælges en ny kandidat til 
pladsen. 
Der åbnes for afstemningen d. 1. marts kl. 9 og 
afstemningen slutter d. 10. marts kl. 16 
Der er 4 kandidater 

• Pia Henriksen 
• Janne Riise Hansen 
• Lars Søltoft Buur 
• Pia Jessen 

 
Alle kandidater omtales i medlemsbladet Folke-
skolen, som udkommer d. 25. februar 2021 
 
Forretningsudvalget i Kreds 16 er stillere for Pia 
Henriksen, som vi anbefaler til posten. I kan læse 
om Pia Henriksen i Folkeskolen, men helt kort kan 
vi fortælle: 



Pia bor i Høje-Taastrup Kommune og underviser i 
Albertslund. Hun er en klar stemme i debatten 
om folkeskolen og var Nej-siger til A20. 
 
Når det er tid til at stemme, vil I modtage en mail 
fra DLF. 
 
 
Kreds 16 afholder generalforsamling d. 23.3. 

Vi starter klokken 16.00. Det bliver virtuelt pga. 
Covid-19. Andre kredse prøvede det i efteråret, 
så vi har et godt afsæt for en teknisk god løsning. 
Vi ville langt hellere holde generalforsamling med 
fysisk fremmøde, men det ser desværre ikke ud 
til at blive en mulighed. Da vi ikke skal spise 
sammen i år ☹ er vi færdige senest kl. 19.00. 
 
 
 
  

 
 

God vinterferie  
til alle  

 
 
 

På kredsstyrelsens vegne 
 

Heidi Yoma Rasmussen 
Kredsformand,  Kreds 16 
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