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Er du Ok? 
Løntjek på dit lærerværelse 
Så kører de overenskomstberettigede fagfor-
eninger igen et løntjek for alle medlemmer. 
Og til dem hører naturligvis DLF og Brøndby 
Lærerforening. 

I år har vi aftalt, at vi kommer ud på skolerne. 
Se nedenfor hvornår vi kommer på besøg hos 
dig:) 

Mandag d. 12.11. vil Rikke og Nils være på 
UCN, i tidsrummet 12:15 - 13:00. 

Tirsdag d. 13.11. er Rikke, Helle og Nils på BØ, 
i tidsrummet 11:00 - 13:00. 

Onsdag d. 14.11. sidder Elin & Nils på BS-I, 
mens Rikke & Helle er på BS-O, i tidsrummet 
11:15 - 12:15 

Fredag d. 16.11. Elin og Rikke besøger BV-I, 
Nils og Helle BV-O, på begge afdelinger i tids-
rummet 11:15 - 12:15. 

Når vi er på besøg hos jer vil der naturligvis og-
så være mulighed for at få svar på andre faglige 
spørgsmål. 

Registrering af arbejdstid DLF 

Foreningen har varslet en omfattende registre-
ring af alle folkeskolelæreres undervisningstid, 
i løbet af november måned. 

Det er jo desværre ikke alle steder i landet at 
man har en arbejdstidsaftale, og det er heller 
ikke alle lokale aftaler der har loft over under-
visningstimetallet, så derfor er der behov for 
fortsat at have et præcist datamateriale, der 
kan danne grobund for centrale og lokale for-
handlinger.  
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3F-formand Per Christensen holdt den indledende tale:  

"Vi vil gerne kæmpe mod skolelukninger med jer lokalt. Kæmpe for 
folkeskolen på Christiansborg. Hvis I vil kæmpe sammen med os, når vi kæmper imod social dumping og for 
uddannelse til især ufaglærte. Sammen er vi stærkere. Men ikke på laveste fællesnævner!" 

For Per Christensen er folkeskolen et naturligt indsatsområde i den nye LO/FTF-fusion, FH, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation. 

Han understreger: "Kampen for folkeskolen er ikke kun jeres. Misforstå mig ikke. Men den kamp er for vigtig 
til at overlade til jer alene. Det er en fælles kamp. Det er vores, jeres, min og mine kollegers i 3F's kamp". 

Han forklarer, at hvis folkeskolen skal vinde de elever og lærere tilbage, som er tabt til privatskoler, skal fol-
keskolen have opbakning og tillid. 

"I har min tillid, og I har 3F'ernes bidrag til kampen for vores alle sammens folkeskole. Lad os rykke folkesko-
len ud af skydeteltet og ind på alle politikeres dagsorden. Folkeskolens tid, det er nu. Ikke i morgen. Ikke næ-
ste år. Men nu. Lad os sammen kæmpe for folkets skole". 

"Hvis ikke I og alle aktører i folkeskolen finder sammen om morgendagens folkeskole. Så er det slut. Slut 
med folkets skole, som vi kender den. Slut med den smeltedigel, hvor Oliver møder Jasmin, hvor Muhammed 
møder Camilla. Helt slut. Der skal være debat om folkeskolen, men ikke krig", siger han og afrunder med, at 
folkeskolen ikke skal udsultes økonomisk. Der skal investeres i den, så skolen ikke ender med megaklasser, 
færre lærere og færre pædagoger. 

Læren fra et langt overenskomstforløb: 

»Det, vi har allermest fokus på, er, at vi ikke kom i mål med arbejdstid. Vi skal have den danske aftalemodel 
til at fungere bedre. Vi kan ikke leve med, at overenskomstforhandlinger er så konfliktfyldte, som de er. Vi 
kan ikke gang på gang lande i Forligsinstitutionen og være på randen af konflikt«, sagde Gordon Ørskov 
Madsen, formand for overenskomstudvalget. Og han fortsætter: "Vi skulle fortælle medlemmerne, at det var 
usandsynligt, at vi kom igennem med en arbejdstidsaftale med maksimal undervisningstid og afsat tid til for-
beredelse. Vi kunne kun få opbakning fra de andre organisationer til at få arbejdstidsregler, som andre fag-
grupper har. Vi prøvede at skabe realistiske forventninger hos medlemmerne, og alligevel steg medlemmer-
nes forventninger undervejs, fordi organisationerne rykkede tættere sammen, og parolen var 'En løsning for 
alle'. Det var virkelig svært at forventningsafstemme med medlemmerne i den proces".    

"Jeg vil aldrig opgive ambitionen om en central aftale", sagde han endvidere og blev afbrudt af en mas-
siv  klapsalve fra salen. 

"Men vi er også nødt til lige nu at gøre os nogle tanker om, hvad er en central aftale egentlig for en størrelse. 
Hvordan kan vi få mest muligt ud af en central aftale, sådan som vores omverden er lige nu", sagde han og 
fortalte, at der er lagt en plan for diskussionen om arbejdstid, der ender op med at der hen på foråret bliver 
indkaldt til en arbejdstidskonference. 

Folkeskoleidealet har DLF arbejdet med siden kongressen i 2016, og skal blandt andet bruges som den 
platform fremtidige diskussioner om folkeskolen foregår på. 

"Vi har ikke brug for en sammenligningsskole skole uden refleksion og kritisk tænkning eller et samfund, der 
udklækker demagoger. Nogle har måske brug for demagoger, men vi er mange der ikke har. Vi kan sådan 
set godt tænke selv! Og det er det, vi så gerne vil lære eleverne i vores folkeskole", sagde formand for under-
visningsudvalget i DLF Jeanette Sjøberg. ”I Ny Start skal vi jo have fokus på arbejdsmiljø og professionel 
kapital. Men vi vil i DLF også gerne bruge Ny Start til at rejse en diskussion om folkeskolens indhold og for-
mål. Og i det vigtigheden af, at professionen kan lykkes med opgaven. Vi ved, at den enkeltfaktor, der bety-
der mest, er læreren, og derfor er det vigtigt, at lærere kan lykkes med deres opgave, så de kan bringe den 
kvalitet ind i undervisningen, der er behov for". 

Jeannette Sjøberg mener, at folkeskoleidealet kan være et godt afsæt for arbejdet med Ny Start, fordi det vil 
formulere lærerens ønsker og ideer for skolen. Men de to processer skal køre parallelt og ikke sammen.  

Vi vil i Brøndby Lærerforening i årets skolerunder i de Faglige Klubber tage temaet op, således at diskussi-
onen og formuleringen af fremtidens skole foregår blandt helt almindelige lærere. Det er essentielt, at idealet 
repræsenterer lærernes stemme om, hvad der er vigtigt i skolen. Hvilke værdier er de vigtigste, hvorfor un-
derviser vi, og hvad er skolens formål. Og det skal være hele professionens ideal.  

Evaluering af OK 18 

Folkeskoleideal 

En styrket fagbevægelse 

”Ny start”-samarbejdet 
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Brøndby Kommunes økonomi 

Kommentarer til Budget 2019 – 2022. 

Den 27. september 2018 indgik partierne Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), 
Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V) et forlig om Brøndby 
Kommunes budget for 2019-2022 under overskriften ”Ansvarlighed og investering i 
fremtiden”. 
Budgettet blev formelt vedtaget d. 10.10.2018. 
 
Med det indgåede budgetforlig vil budgettet til service i Brøndby Kommune i 2019 og de 
kommende år være højere end i 2018, men som følge af stigende udgifter til både 
ældre- og socialområdet har det også været nødvendigt at finde besparelser. 
 

Denne gang rammer disse besparelser bl.a. skoleområdet. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 
forhøje klassekoefficienten (den økonomiske tildelingsnøgle). I dag skal der 20 elever til for at 
en klasse er bæredygtig økonomisk, fremover sættes tallet op til 21. (For 0.klasser er tallet allere-
de 21 elever). 

Konkret kommer det til at betyde, at der om fire år vil være 8,5 færre lærerstillinger i Brøndby 
kommune, end der er i dag. 

Skoleområdet har man fra politisk side valgt at holde fri af besparelser i godt 10 år, hvilket vi 
anerkender og årsagen til disse besparelser skal da også findes bl.a. i vores regi. 

Vi anerkender også, at man politisk har valgt at indfase denne ændring over fire år, så det reelt 
betyder to stillinger pr. år, de næste fire år og at man derfor forventeligt kan klare det ved natur-
lig afgang og derfor ikke skal ud i fyrringsrunder. 

Når det er sagt, er vi nødt til at melde ud, at selv om vi stadig ligger under landsgennemsnittet, 
når det gælder klassekoefficienter, så er det bestemt ikke er en vej, som vi anbefaler, at man fort-
sætter ned af, hvis der igen næste år skal findes besparelser i budgettet. 

Set fra elevernes udgangspunkt betyder denne ændring i klassetildelingen nemlig færre ressour-
cer til alt det der kommer ud over den fagopdelte undervisning.  

Helt konkret vil eleverne kunne mærke, at der bliver færre timer til samtaler med en AKT-lærer, 
hvis man har ondt i livet. 

Der vil også være færre ressourcer til undervisning af ordblinde og børn med indlæringsvanske-
ligheder, færre timer til inklusionsindsatser, altså individuel støtte til børn med særlige behov, 
børn som ikke i dag visiteres til specialtilbud, men som egentlig godt kan inkluderes med særlig 
støtte og så er der hele temaet Åben skole. Det er ikke forsvarligt, at tage ud af huset med +21 
børn, hvis man står alene med dem. (ofte er der flere elever i klasserne end de 20/21). 

Så vi anerkender, at vi også må holde for, når kommunen fattes penge, men vi vil på det kraftig-
ste advare mod at fortsætte ned ad denne vej. 

Hvis vi skal lykkes med at knække koden og nedbringe den forholdsvis store procentdel af en 
ungdomsårgang, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole, så nytter det 
ikke, at ressourcerne til netop disse indsatser skæres bort. 
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