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Kreds 15 – Brøndby Lærerforening 

Vestre Gade 6 d, 2605 Brøndby. Tlf. 4343 6655 

              11. mar. 2018 

Kredsstyrelsesmøde, fredag den 9. marts, 2018 

Referat 

1 Formandens 
orientering 

Brøndby har netop udmeldt normeringen for skoleåret 
2018/19 Der er beregnet med 295 lærerstillinger, hvilket er 

uændret i forhold til indeværende skoleår – Ferieloven 
ændres over de kommende år. Der indledes drøftelse med 

forvaltningen ang. indvirkningen på ferieafholdelse for 
Brøndbys lærere. – Niels Damløv og Rikke Jørgensen har haft 
møde med den lokale skolelederforenings formand og 

næstformand, Per (BS) og Yvonne (BV) vedr. emner af fælles 
interesse. Bl. a. var disse tre emner til drøftelse: muligheden 
for et maks. undervisningstimetal på 750, ønsket om at 

medarbejderne kan lægge f.eks. FF-team møder på 
tidspunkter, der passer teammedlemmerne bedre, øget 

anvendelse af to-lærer ordninger ved 
fagfordeling/skemalægning i forhold til ressourceanvendelsen 
til vejledertid. 

2 OK18  
Tidligste dato for en eventuel lockout er 10. april. – DLF mfl. 

indkalder til storTRmøde i Fredericia den 22. marts. – 
Bemærk! Den dag en lockout træder i kraft, indkaldes alle 
lærere i Brøndby til infomøde. K15 har pt reserveret et lokale 

i Kilden den 10. april, kl. 9.00. - Kredsstyrelsen vil på et 
senere tidspunkt informere om eventuelle reaktioner i forhold 

til en lockout-situation. – Et forligsforslag, der er tiltrådt af 
parterne i Forligsinstitutionen, skal sendes til urafstemning 
blandt medlemmerne. 

3 
Generalforsamling 

13. marts, 2018 

 
Kredsstyrelsen drøftede forslag til 

generalforsamlingsudtalelser, der kan forelægges d. 13/3. 
Kandidatlisten er tidligere udsendt. På mødet valgtes 
referenter og stemmetællere. Alle dokumenter vedr. mødet vil 

foreligge i begrænset antal. Der er mere end 90 medlemmer 
tilmeldt spisning. 

4 Undervisnings- 
vejledere 

-en orientering 

 
Ved seneste OK (2015) ønskede arbejdsgiversiden (KL), at 

lærere der varetog en undervisningsvejlederopgave (efter en 
definition udarbejdet af KL) skulle honoreres for dette 
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arbejde. Ønsket kom ind i aftaleteksten. På Brøndbyskolerne 
har et større antal lærere vejledningsopgaver uden et 

kronetillæg (funktionsløn). Dog har kolleger med en PD-
uddannelse et årligt tillæg på 5200 kr. – Et krav i KL’s 
definition er, at funktionens indhold lever op til KL’s 

beskrivelse og kun dermed kan den, der bestrider opgaven,  
betegnes som undervisningsvejleder. – For tiden tilgodeses  

vejlederarbejde og noget vejlederuddannelse via 
opgaveoversigten. – I uge 11 påbegyndes samtaler med BKI-
direktør og skolechef om kriterier for, samt forståelse og 

anvendelse af vejledere i Brøndby skolevæsen. – 
Kredsstyrelsen drøftede forskellige problemstillinger i 

forbindelse med emnet.  

5 Nyt fra udvalg  
Vedr. K15 Fyraftensmøde om pension: Kredskontoret har nu 
modtaget en ekstra sending af info-mapper, da der ikke var 
tilstrækkeligt med mapper til uddeling på selve mødet den 

13. februar. Mapperne kan hentes hos din TR. - 
Tre medarbejdere fra BV-skole er blevet ønsket til at deltage i 
et af de såkaldte lyttemøder, som undervisningsministeriet 

står som vært for. 

6 Nyt fra skolerne Intet 

7 Eventuelt Intet 

 

Ref. Steen Rosted 

12. marts, 2018 


