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                                                                                                   Brøndby d. 28.9.2017 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 22.9.2017  

 

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen 

 Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Ingen 

 

1.  Formandens 

orientering 

 

ND  Kommunalbestyrelsesbeslutning: indkøb af it-

udstyr til skolerne i indeværende regnskabsår til 

en værdi af 7,7 mio. 

 Brøndbys budget for 2018 forventes vedtaget på 

kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 

 Elevtal pr. 5. september: 3203, hvilket svarer til 

en nettotilgang på 83 elever. Brøndby modtager 

257 elever fra andre kommuner, medens vi 

afgiver 298 elever til andre kommuner. 

 Dlf-formand Anders Bondo besøger 

Brøndbyøster skole på Lærerens Dag, den 5. 

oktober. 

 Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1. 

oktober: 0,16 %. 

 Nyt Brøndby-Lønkort uddelt. 

           

2. Kredsens og TRs 

rolle 

  Kredsens valgte, FU, fungerer som 

sagsbehandlere ved henvendelse fra medlemmer. 

TR og kredsens valgte har gensidig 

oplysningspligt om emnet, hvis det ikke er 

personrelateret. 

 

3. Ulempetillæg   Lærernes overenskomst, Forståelsespapiret, er 

en professionsaftale. Det betyder i praksis, at 

lærerne har beholdt en stor del af det 

professionelle råderum. 

Forståelsespapiret afviger fra L409 på følgende 

punkter: opgørelse af arbejdstiden § 7, 

ulempegodtgørelse § 11 og tillæg for delt 

tjeneste § 13. 

Ulempetillægget er forhandlet hjem i den 

forståelse, med forvaltningen, at lærerne skulle 

kompenseres for at arbejde på skæve tidspunkter 

– altså møder de selv afholder, i forbindelse med 

deres undervisning.  Her tænkes på 

forældremøder og skole-hjemsamtaler. Altså 

samtaler man selv planlægger som en naturlig 
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del af professionen. Ulempetillægget er derfor 

en afvigelse fra § 11: 

§ 11. Ulempegodtgørelse L409 

For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, 
på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt 
juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 pct. af 
nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst 26,12 kr. 
(grundbeløb 31. marts 2000). 

Stk. 2. Ulempegodtgørelsen efter stk. 1 kan efter aftale 
mellem ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering. 

Stk. 3. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering 
begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde 
afspadseringen. 

 

 Ulempetillægget er forhandlet med forvaltningen 

i den forståelse, at lærerne skulle kompenseres 

for arbejde på ”skæve” tidspunkter. Det vil sige 

møder, der relaterer til arbejdet med 

undervisningen, og som man selv eller teamet 

fastlægger og indkalder til, så som 

forældremøder -og samtaler. 

 

4. Deltagelse i TR 

stormøde i Odense 

04.10.17 

  Under overskriften, ”Danmark for velfærd” 

arrangerer Danmarks Lærerforening i 

samarbejde med andre fagforeninger et stormøde 

for tillidsvalgte den 4. okt. Fra kredsstyrelsen 

deltager forretningsudvalgets fire medlemmer. 

Herudover deltager TR fra Brøndby Strandskole, 

overbygning. 

 

5. Halvårsregnskab 

K15 

  Halvårsregnskabet fremlagt. God balance 

mellem budget og faktisk forbrug. Regnskabet 

taget til efterretning. 

 
          

6. Den involverende 

fagforening. 

 

  Kommunalvalget KV17: Kredsen sender brev til 

opstillede kandidater i Brøndby. Brevet er en 

opfordring til at besvare ”Kandidatprøven” 

indeholdende bl.a. lokalpolitiske emner. 

 Kredsens lukkede debatgruppe skal også 

anvendes i forbindelse med KV17. DLF-

medlemmer, der er på debatgruppen opfordres til 

at invitere kolleger på skolen til at tilslutte sig 

debatgruppen. 

 Forældregrupper / organisationer i Brøndby har 

møder med politikere under planlægning. 

Brøndby Lærerforening stiller gerne med 
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deltagere ved møder og debatter om 

skolepolitiske emner. 

 

7. Nyt fra udvalg   Referat fra møde i Københavns Lærerforening 

vedr. DLF-undersøgelsen ”Lærerarbejdsliv” om 

det gode lærerliv. Undersøgelsen er en 

opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 

2002. 

 

8. Nyt fra skolerne   BS – I: To nye lærer ansat på indskolingen pr. 1. 

0ktober 2017. 

Åbent hus d. 25. september for nye 

0.klasseselever. 

Vi har haft aktivitetsdag på indskolingen tirsdag 

d.19. september  

Den 14. september havde overbygningen besøg 

af undervisningsmister Merete Riisager samt 

formanden fra Skolelederforeningen, Claus 

Hjortdal.  

 UCN - Der ligger en ressource på 2,0 

lærerstillinger som ikke er anvendt. Resursen 

skal anvendes inden d. 31.12.2017 

 

9. Evt.   Intet. 

 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 


