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I dette nummer Af Nils Greve,  
Næstformand Brøndby Lærerforening 
 
Afholdt 19. marts 2019, klokken 17 på Brøndby 
Strand Skole, indskolingsafdelingen, på deres 
hyggelige lærerværelse. Størrelsen passede for-
trinligt til de små 40 fremmødte. 

Carsten Freundt, fra DLF's sekretariat, blev fore-
slået som dirigent og valgt, og styrede os derefter 
sikkert gennem generalforsamlingen.  

Som et nyt tiltag har Kredsstyrelsen udarbejdet 
en skriftlig årsrapport der er sendt ud til samtlige 
medlemmer pr. email, og som skal ses som et 
supplement til formandens mundtlige beretning. 
Det er planen at Kredsstyrelsen fremover vil udar-
bejde en skriftlig årsrapport, der vil havefokus på 
den talmæssige udvikling, samt aktuelle emner. 

Til formandens mundtlige beretning, blev formand 
Rikke Jørgensen, suppleret af FU-medlem Elin 
Mortensen og næstformand Nils Greve. Rikke 
lavede en kronologisk gennemgang af Kredssty-
relsens arbejde i det forløbne år. 

Rikke lagde ud med at fortælle om det ny for-
mandsskab, det nye FU og 4 nye medlemmer i 
Kredsstyrelsen. I det forløbne år har der været 
fokus på samarbejde, arbejdsformer 

og videndeling. Implementering af GDPR har gi-
vet udfordringer i vores interne mailsystem til pen-
sionister der ønsker invitationer til arrangementer 
i Fraktion 4 regi. 

Så fik vi 0K18, hvor der længe var optræk til kon-
flikt, og vi fik heller ikke en ny central arbejdstids-
aftale; Lov 409 gælder stadigvæk. Der blev i ste-
det nedsat en arbejdstidskommission som for i 
øvrigt besøger Brøndbyøster Skole her i slutnin-
gen af marts. . Ca. 1/3 af Brøndbys lærere stemte 
nej til OK18 resultatet. Vi ser det som et udtryk for 
solidaritet med de medlemmer i landet der har 
dårlige arbejdsvilkår som følge af Lov 409. DLF 
laver en kongresbeslutning om at alle lærere skal 
opleve forbedringer af deres arbejdssituation som 
følge af OK18.  

Så fik Brøndby ny kommunaldirektør og ny perso-
nalechef  og vi har arbejdet på med det samme at 
opnå gode relationer til disse.  

Generalforsamling i K15 

Den ny ferielov skal implementeres, dette giver 
udfordringer for alle med kollektiv ferie, nettoar-
bejdstiden stiger i flere skoleår. Der er fundet løs-
ning med ændring i forståelsespapir, skoleleder-
ne har mulighed for nu i op til otte dage at plan-
lægge arbejde for lærere uden elever. 

Elin Mortensen fra FU orienterede derefter om 
Kredsstyrelsens beslutning om at rykke medlems-
kurset til Frederiksdal til ulige år, således at Ge-
neralforsamlingen kan afholdes i forbindelse med 
medlemskurset i de år uden valg. Alle medlem-
mer har mulighed for at deltage i efterfølgende 
festmiddag på Frederiksdal, men kun medlemmer 
af Fraktion 1 og 2 har mulighed for at deltage i 
hele kurset med overnatning. 

Næstformanden, Nils Greve, sluttede beretningen 
af med at komme ind på justering af folkeskolere-
form og de konsekvenser det har for skolernes 
planlægning de kommende år, og fortalte at der 
snart skal udarbejdes en ny inklusionsstrategi i 
Brøndby Kommune. K15 vil arbejde på at Co-
teaching bliver skrevet ind i strategien, som en 
mulighed for at lykkes bedre med inklusionen, 
samt at resurserne fra kommunens specialpæda-
gogiske kompetencer kommer så langt ind i un-
dervisningen som muligt. 

Vi har skullet sige farvel til vores medlemmer fra 
SOSU C, der fusionerede med SOPU. Pr. 
1.01.2019 blev de overført til KLF, hvilket medfø-
rer en årlig indtægtsnedgang på ca. kr. 200.000. 

Efter en kort pause var formandens beretning til 
debat. Der var en håndfuld opklarende spørgsmål 
som blev besvaret. Der var ønske om at beretnin-
gens emner var synlige på bagtæppet under de-
batten for bedre overskuelighed. Styrelsen vil 
fremadrettet sørge for dette. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt af for-
samlingen. 
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Generalforsamling K15 - fortsat 
Derefter fremlagde kasseren Helle Rasmussen det reviderede regnskab, dels for driften, men og-

så for vores to fonde, Særlig Fond og Konfliktfond. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 

Lidt senere fremlagde Helle budgetforslag for  2020 samt det korrigerede budget for 2019.  

Vi har skullet sige farvel til vores medlemmer fra SOSU C, der fusionerede med SOPU. Pr. 1. janu-

ar 2019 blev de overført til KLF, hvilket medfører en årlig indtægtsnedgang på ca. kr. 200.000. På 

den baggrund foreslog Kredsstyrelsen følgende: Kompensationsvederlag for formand, næstfor-

mand, kasserer og fjerde FU-medlem vil fremover ikke blive prisindeksreguleret, og vil som konse-

kvens af et ønske om at fastholde serviceniveauet i kredsen, på trods af medlemstilbagegangen 

ved den administrative flytning af medlemmerne i SOSU C til KLF, blive nedskrevet til niveau 

31.03.2000, og vil fremover lyde på: Formand årligt kr. 105.000, Næstformand årligt kr. 65.000, 

Kasserer årligt kr. 40.000 4. FU-medlem årligt kr. 40.000 

Kontingent (uændret) for Fraktion 1 og 2 fastsættes til kr. 605 pr. mdr.  

Kontingent (uændret) for Fraktion 4 fastsættes til kr. 130 pr. mdr. 

Budgettet og kredsstyrelsens forslag til kontingent blev taget til efterretning af generalforsamlingen 

 

Justering af Folkeskolereformen 

Det skal indledningsvis nævnes at lovforslaget mangler at blive tredjebehandlet i Folketinget, 
men alt tyder på en vedtagelse, der da er tale om et bredt forlig mellem Regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti og SF.  
 
Vi vil i denne omgang kun skrive om den del af forslaget der omhandler kortere skoledag og 
mere SFO/fritid for de yngste skoleelever (aftalens punkt 1) 
Denne del af aftalen forventes allerede implementeret i skoleåret 19/20 
 
Af aftaletekstens punkt 1 fremgår det, at skoleugen afkortes for børnehaveklassen til og med 3. klas-
se med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ time ugentligt på hvert af de 4 klassetrin. Det betyder, 
at børnene får mere tid i SFO’en og/eller mere fritid. 

Afkortningen af skoleugen skal ifølge aftaleteksten ”konverteres til andre aktiviteter, der direkte frem-
mer varieret undervisning af høj kvalitet og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser”. 

Vi vil som konsekvens af denne formulering, som kreds, holde skarpt øje med at ressourcen som mi-
nimum bibeholdes. 

En stor udfordring bliver, at en del af eleverne ikke nødvendigvis går på SFO samme sted som de går 
i skole, og derfor skal der nødvendigvis finde en større koordination sted, så der bliver sammenhæng 
mellem skoleskemaet og SFO’ernes åbningstider.   

Foreningen hilser en afkortning af skoledagen for de yngste elever velkommen og ser frem til, at de 
frigivne ressourcer fremover skal anvendes til kvalitet fremfor kvantitet.  

Foreningen mener i øvrigt, at et godt børneliv kræver gode arenaer hele dagen og at aftalen giver mu-
lighed for et mere sammenhængende fritidsliv med mulighed for at fordybe sig i selvvalgte aktiviteter 
bl.a. i SFO’en.  
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Besøg på UCN til Faglig Klub 
I slutningen af februar var Brøndby Lærerforenings Forretningsudvalg ved Formand Rikke Jørgen-
sen, Næstformand Nils Greve, og 4.FU-medlem Elin Mortensen på et besøg til Faglig Klub UCN, 
10.klasseskolen i Brøndby. TR på UCN Rasmus Dybdahl havde skrevet mottoet ”Skinny people 
are easier to kidnap - stay safe, EAT CAKE ” på den elektroniske tavle, og så gik mødet i gang. Et 
af de helt store punkter på dagsordenen var ”planlægning af skoleåret 19/20”. Rasmus Dybdahl 
gennemgik et udkast til et forløb med fagfordeling. Nedenfor kan du se det ”slide” der var udgangs-
punkt for debatten. Der var et stort ønske om at ALLE opgaver, som den enkelte lærer skal vareta-
ge, skal fremgå af den enkelte lærers opgaveoversigt. Altså ET stykke papir med alle opgaver. Et 
andet ønske var bedre tid til at drøfte 2. fase af opgaveoversigt og lærerens grundskema, således 
at lærerne har mulighed for at byde ind med forslag der forbedrer anvendelsen af resursen. Et 
tredje ønske var ophængning af et stort visuelt årshjul på lærerværelset. Til slut under dette punkt 
pointerede vi som  kreds, at alt arbejde, der opstår i løbet af et skoleår, ikke kan planlægges i maj/
juni. Så læreren skal altid gå i dialog med ledelsen når behovet for ændringer opstår. Et andet 
punkt der har fyldt meget for lærerne på UCN er, at stærke politiske kræfter har arbejdet på helt at 
flytte 10. klasse til erhvervsskolerne. For at berolige lærerne kunne Rasmus Dybdahl citere borg-
mesteren, ja det kunne nærmest karakteriseres som et løfte: ”Så længe at UCN bibeholder et for-
nuftigt elevoptag vedbliver UCN som kommunalt 10. klassecenter.  Under eventuelt ytrede flere af 
lærerne, at de glæder sig til at gå på arbejde hver dag. Så kan det ikke være bedre.  

Lønstigninger pr. 1. april 2019 i kommuner 
Der er ikke generelle lønstigninger på løntrinene. Men de lønforbedringer, der blev aftalt med KL ved organisationsfor-
handlingerne, træder i kraft d. 1. april 2019.Forbedringerne er: 
Alle: 
Fritvalgstillægget stiger fra 0,64 % til 0,83 %.. Som hidtil er udgangspunktet, at fritvalgstillægget er et løntillæg, men 
den enkelte kan vælge at bruge fritvalgstillægget til en forhøjelse af pensionsprocenten. Valg og omvalg mellem løn og 
pension skal ske inden 1. oktober med virkning pr. efterfølgende 1. januar. 
Børnehaveklasseledere på grundløn: 
12-års-trinnet stiger fra løntrin 33 + 7.000 kr. (årligt i 31.3.2000-niveau) til løntrin 37. 
Børnehaveklasseledere på personlig ordning: 
Undervisertillægget stiger fra 7.900 kr. til 15.400 kr. (begge beløb årligt i 31.3.2000-niveau). 


