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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. xxxxx-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  Efter lønforhandlinger (ved Niels 
Damløv) på PPR løftes de senest 
ansatte med et tillæg på 5500 pr. 
januar 2018. Dermed er der ens 
vilkår for alle tale-høre konsulenter. 

 Timelønnede ansattes aflønning vil 
fremover følge nye retningslinjer: 
timeløn for det antal lektioner, der 
undervises incl. pauser mellem 
lektioner, hvis medarbejderen bruges 
som gård/gang-vagt. Øvrige 
mellemrum mellem lektioner 
aflønnes ikke. – Vikarer aflønnes på 
anden måde: overenskomstmæssig 
timeløn for en lærer på startløntrin. 

 Lærere, der er født i perioden august 
1956 til 31.juli 1963, kan vælge 
aldersreduktion (175 t.) mod en 
tilsvarende forholdsmæssig 
lønnedgang, men med fuld 
arbejdsgiverbetalt 
pensionsindbetaling. I Brøndby er 
der en kommunal seniorordning 
ifølge hvilken alle medarbejdere kan 
ønske nedsættelse af arbejdstiden 
med 7 timer i forhold de 37 ugentlige 
timer. Også her bevares fuld 
pensionsindbetaling. 
 

2. Kongres 2017   Danmarks Lærerforenings årlige 
kongres blev afholdt i Tivoli 
Kongrescenter, 10. – 12. oktober. 
Formandens beretning samt mødets 
dagsorden med underliggende bilag 
kan læses på dlf.org. Her findes også 
et fyldigt referat af kongressens 
forhandlinger og vedtagelser. Særligt 
interessant er det brev den øvrige 
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fagbevægelse, der organiserer 
offentligt ansatte, har sendt til 
modparten. Brevet tilkendegiver, at 
den øvrige fagbevægelse ikke vil 
indlede OK-forhandlinger før LC 
(Lærernes Centralorganisation) kan 
meddele, at man er i gang med fair 
og frie OK-forhandlinger. På K15’s  
skolerunder vil FU orientere og drøfte 
dette samt andre centrale emner fra 
Kongres 2017. 

 

3. OK18   OK18 – 30. okt. blev der afholdt et 
regionalt TR-møde, hvor formand 
Anders Bondo gjorde rede for DLF’s 
krav ved de kommende 
overenskomstforhandlinger samt om 
det fælles fod slag i fagbevægelsen, 
der skal bryde arbejdsgiver”isen”og 
bane vej for fair og frie (reelle) 
forhandlinger omarbejdstid for 
LC7DLF’s medlemmer. Bondos 
opfattelseer, at det heller ikke denne 
gang vil være realistisk at forvente en 
central (landsdækkende) aftale.    
Flg. OK-krav blev kommenteret: 
bevarelse af mulighed for indgåelse 
af lokale aftaler – lønstigninger – 
bortfaldaf reguleringsordningen – 
forbedrede lønvilkår for 
mindremedlemsgrupper. 

 

4. Den involverende 

fagforening 

  Kredsstyrelsen drøftede forslag til 
emner, som FU skal tage med på 
skolerunderne: OK18 – Intro til K15’s 
debatside på FaceBook – Regler for 
pendlertillæg – Forståelses-papirets 
regler vedr. overtid mv. – 
Folkeskolelovens §16b vedr. 
muligheden for kortere skoledage. 

 Danmarks Lærerforening udsender – 
efter kommunalvalget –diverse info- 
og debatmateriale vedr. de 
kommende overenskomstmaterialer. 
Lige nu har DLF fokus på 
elevrettigheder. Materialet kan deles 
via K15’s FaceBook side 
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5. Budget 2018, Brøndby 

Kommune 

  Ingen besparelser på Budget 18. 
Budgettet et rådighedsbeløb på18 
mio. Brøndby er den næstrigeste 
kommune i DK set i forhold til 
indbyggertal og kassebeholdningens 
størrelse. Alt kan ses på 
www.brondby.dk Adgangskode til 
Bølgen er udsendt til medarbejderne 

okt. 2015,via e-boks. 
 

6. Nyt fra udvalg   Modtagere af en DLF-
medlemsrundspørge – udvalgte 
medlemmer har den 2. 
novembermodtaget en opfordring til 
at besvare spørgeskemaet snarest. 
Skemaet handler om lærernes 
arbejdsforhold og er udsendt til 
”tilfældige” medlemmer af DLF. 

 

7. Nyt fra skolerne   Intet nyt 
 

8. Evt.   Medlemsmøde med LP bliver afholdt 
i februar – dato følger. 
 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 

http://www.brondby.dk/

