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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018 

Lønstigning og lønsedler 

En af temaerne på kurset var, at få de opgaver 
man har som TR prioriteret og placeret i et års-
hjul, sådan at TR ude på skolerne altid er på 
forkant med opgaverne. Nogle andre nøgleord 
til arbejdet var: At være TR for alle; have ind-
sigt i skolens fokus, sørge for altid at have en 
god dialog med leder (måske på trods af for-
skellige synspunkter); være til stede på lærer-
værelset; sikre retfærdighed; i drøftelserne 
om opgaveoversigterne skal TR i dialog med 
lederne om hvordan disse bedst tilrettelæg-
ges; tilbyde som TR at være med i samtalerne 
eller hjælpe lærerne med at forberede sig til 
dem; ift fagfordeling at sikre balance, samar-
bejde og gennemsigtighed; og meget andet... 
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Det foregik på Brøndby Rådhus og forvaltningen bød på frokost fra rådhusets kantine. Da vi øn-
sker os at have et solidt og tæt samarbejde omkring vores fælles fokus, at styrke kerneopgaven, 
er dette en fast tilbagevendende årlig begivenhed. 

Et afsnit vi fik tilføjet til Forståelsespapiret som følge af OK18. 

”Forud for hvert skoleår drøfter leder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret foregår på sko-
len, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten”.  

Først fik TR og skoleleder mulighed for at drøfte hvordan dette skal udmøntes lokalt på den en-
kelte skole,  og derefter var der opsamling i plenum med videndeling. Vi håber meget på at dette 
tiltag vil føre til, at vi får anvendt resursen bedst muligt ude på skolerne. 

Vi havde en indledende samtale om at invitere til et samarbejde omkring afdækning af professi-
onel kapital. Professionel kapital er et begreb som består af Social Kapital, Human Kapital og 
Beslutningskapital. 

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der 
typisk være en høj kvalitet i undervisningen, højere tilfredshed blandt eleverne og forældrene, 
og lavt sygefravær blandt personalet. Vi ved at det giver høj trivsel og et godt arbejdsmiljø for 
både lærere, ledere og øvrige medarbejdergrupper at levere en høj kvalitet i kerneydelsen.  

Brøndby Lærerforening lige nu... 
September 2018 

D. 20.-21. september var Kredsstyrelsen på kursus sammen med overnatning i Helsingør. 

Som en del af OK18 blev der aftalt en general lønforhøjelse pr. 1. oktober 2018 på 1,3 %. 
Så for de forudlønnede bør det allerede komme på kommende lønseddel, for de bagud-
lønnede på den næste, og hvis kommunen ikke når at effektuere, så skal det komme som 
regulering senere. Diverse tillæg vil også stige som følge af procentreguleringen. 

D. 25. september var Kredsstyrelsen til dialogmøde med forvaltningen og lederne. 
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 Kredsstyrelsen 

Kasserer og TR BØ:  

Helle Rasmussen 
Næstformand: Nils Greve 

Formand: Rikke Jørgensen 

TR BVI: Anders T. Simonsen 

TR BSI og FU-medlem: 

Elin Mortensen 

TR Ucn: Rasmus Dybdahl 

TR BSU: Latifa Mojib 
TR BVU: Anita Bütow 
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Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 
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DRØMMESKOLEN 

 

 

En reportage fra medlemsarrangementet i Kopenhagen Fur, Glostrup,  

torsdag d. 27. september 

Efter et inspirerende foredrag af satiriker, samfundsrevser og friskoleopstarter mm. Anders 
Morgenthaler blev deltagerne opdelt i ”kommunale” borde. Hos brøndbybordet var der delta-
gelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Arno Hurup Christiansen, Socialdemokratiet, og 
Steen Andersen, Enhedslisten, som sammen med borgere fra Brøndby Kommune og 3 
kredsstyrelsesmedlemmer fra K15, og de forsøgte i fællesskab at bygge drømmeskolen i 
Brøndby. 

Her er et sammendrag af nogle af de ord der blev sat på drømmeskolen: 

Folkeskolen skal være folkets skole, præget åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og involvere 
sig på mange planer i det nære samfund og naturen. Folkeskolen skal sættes fri for topsty-
ring, så medarbejderne oplever tillid og tager ansvar for dens udvikling. Den skal være for alle 
elevtyper, eleverne skal trives og opleve undervisning præget af bevægelse, håndværk og 
kreativitet. Der skal være livsglæde og højt til loftet. Alle elever skal, når de går ud af folkesko-
len, have en oplevelse af, at de er klar til at mestre livet. 

Fra Brøndby Lærerforenings side siger vi tak for deltagelsen og tak for samarbejdet omkring 
arrangementet til Folkekirkens Skoletjeneste og de andre lokale lærerkredse. 


