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Generalforsamling 
Tirsdag d. 23. marts blev der afholdt virtuel gene- 
ralforsamling i kreds 16. 
Her: https://www.kreds16.dk/kreds-16/generalfor- 
samling/gf21 er der mulighed for at se referat fra 
mødet og læse formandens skriftlige beretning. 
Generalforsamlingen udsendte et åbent brev til 
byrådet, og det er der kommet svar på fra Michael 
Ziegler. https://sn.dk/Taastrup/Debat-AAbent- 
brev-til-laererne-Vi-har-forskellige-synspunkter- 
paa-en-raekke-omraader/artikel/1430220 

 

 
Vi har svaret flg. tilbage: https://sn.dk/Taa- 
strup/Debat-AAbent-brev-til-Michael-Ziegler/arti- 
kel/1431039 

 
HTK dømt til at betale 525.000 kr. i erstatning 
Når et af vores medlemmer bliver afskediget, går 
DLF altid ind og ser på, om der er tale om en ret- 
mæssig afsked. Hvis ikke vi mener, det er tilfæl- 
det, vil vi gøre indsigelser og i enkelte tilfælde bli- 
ver vi nødt til at gå hele vejen i retssystemet. 
D. 21. april vandt et af vores medlemmer 12 mdrs 
godtgørelse svarende til 525.000 kr. mod Høje- 
Taastrup Kommune. HTK har mulighed for at 
anke sagen indtil 7/5. 

Samarbejdsaftale 
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev lykkedes vi 
ikke med at indgå en lokalaftale med HTK. Men 
samtidigt med forhandlingssammenbruddet 
oplevede vi en arbejdsgiver, der pressede meget 
på for at lærerne skulle indgå aftale om 
samarbejdet med pædagoger og andet 
pædagogisk personale i folkeskolen. Det ville vi 
sådan set gerne, men det stod jo ikke så højt på 
ønskelisten, som en lokalaftale, som vi ikke 
syntes, de lagde nær så mange kræfter eller 
præstige i. 
HTK’s oplæg til en aftale var i første omgang 
uspiselig for lærerne, men vi er glade for, nu at 
kunne fortælle, at det, sammen med de faglige 
organisationer, PMF og BUPL, er lykkedes os at 
formulere en samarbejdsaftale, som alle kunne 
skrive under på. Tak for det gode samarbejde, 
som lover godt for fremtiden. 

 
Kommunalvalg – Kreds 16 i medierne 
2021 er kommunalt valgår. Det giver kredsen en 
god mulighed for at komme i dialog med politi- 
kerne om folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune. 
Vi går gerne i dialog med alle – uanset partifarve. 
Det er vigtigt for os, at få vores budskab igennem 
omkring arbejdsforhold, lokalaftale, Fremtidens 
Skole og mange andre emner. Derfor kan I mulig- 
vis høre om, at vi har afholdt møde med forskel- 
lige partier. Det betyder ikke, at vi pludselige er 
blevet en partipolitisk organisation, men blot at vi 
søger indflydelse og deler vores viden med dem, 
der vil lytte. 

 

Afstemningen omkring OK21 er afsluttet og det 
blev vedtaget på lærerområdet. 
I Kreds 16 stemte 51%. 208 stemte JA – 39 stemte 
NEJ. 
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DSR (sygeplejerskerne) har stemt nej og udsendt 
strejkevarsel. Første trin er forligsinstitutionen, 
men vi har svært ved at forestille os, at en løsning 
på de uligheder i lønniveau, der stammer helt 
tilbage fra 1969, kan findes uden politisk medspil. 

 
 

Særlig Feriegodtgørelse 
Foråret er traditionelt tiden for udbetalingen af 
den særlige feriegodtgørelse. Mange glæder sig til 
aprillønnen, der plejer at være ekstra god. 
På grund af den nye ferielov, falder udbetalin- 
gerne af den særlige feriegodtgørelse lidt anderle- 
des i 2021. Det ser således ud: 

 
Den 30. april 2021 udbetales der 1,15 % af den fe- 
rieberettigede løn for 2020. 
Den 31.maj 2021 udbetales der 1 % af den ferie- 
berettigede løn for perioden 1. september 2020– 
31. maj 2021. 
Den 31. august udbetales der 1 % af den feriebe- 
rettigede løn for perioden 1. juni 2021–31. august 
2021 

 
 
 
 
 
 

Her i Kreds 16 synes vi, man tager for let på ar- 
bejdsmiljølovens bestemmelse om at arbejdsmil- 
jøet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt, når det kommer til risiko for at 
blive smittet med Covid-19 på sit arbejde. Særligt 
vores medlemmer i specialtilbuddene føler sig ud- 
satte. 
Vi kan se i 2020-opgørelsen af anmeldte covid- 
19-arbejdsulykker, at vores kolleger, som ikke må 
bruge mundbind og ikke kan holde afstand, er lige 
så talstærkt smittet som sundhedspersonalet i 
kommunen. Vi har appelleret til, at der skulle 
laves en venteliste til vaccine, så overskydende 
vacciner ikke bliver smidt ud, men i stedet 
kommer vores medlemmer til gode. Vi har 
henvendt os både internt i kommunen og gennem 
Hovedforeningen til politikerne. Nu er der så 
kommet en åbning i region Hovedstaden.  
Følg link for mere info:  
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/alle-borgere-i-
region-hovedstaden-kan-nu-tilmelde-sig-
venteliste-til-overskydende 

 
Sidder du med særlige bekymringer i forbindelse 
med Covid 19, så tag fat i din AMR eller TR. Du 
er også altid velkommen til at skrive til os på 
016@dlf.org 

Åbent Medlemskursus 
Sæt kryds i kalenderen. 
D. 27. og 28. august afholder vi Åbent Kredskur- 
sus på Sinatur Hotel Frederiksdal. 
Det er gratis at deltage, når du er medlem af DLF, 
og der vil være tid til både forkælelse, hygge, fag- 
ligt arbejde, debat med kandidater til kommunal- 
valget og godt samvær med kollegaer på tværs af 
kommunens skoler. Invitation følger snart. 

 

 
 
 

På kredsstyrelsens vegne 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen 

Kredsformand, Kreds 16 
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