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I dette nummer 

”Forståelsespapir” 

 

Aftalen, der er en konkret beskrivelse 
af hvordan indholdsdelen i Lov 409 
skal udmøntes, er fortsat gældende. 
Der er ingen ændringer i dette skole-
år. 

Det er en aftale, som vi i Brøndby Lærerfor-
ening er meget tilfredse med.  Vi vil følge 
op på om ændringerne fra sidste år er ble-
vet udmøntet tilfredsstillende. Vi ved fra 
medlemshenvendelser, at den forskellige 
mulighed for at anvende arbejdsdage uden 
elever, i begyndelsen af elevernes som-
merferie, har givet oplevelser af uretfærdig-
hed. Vi vil i dialogmøder med skolelederne 
og forvaltningen se på om vi ikke kan und-
gå dette til næste gang. Der er lavet et gen-
optryk fra august 2018 om den ny ferielov 
på næste side. Derudover vil vi følge op på 
om de tillidsvalgte, som beskrevet, har del-
taget i drøftelser om skolens pædagogiske 
udvikling. Det er også stadig sådan at 
uenigheder vedr. arbejdstid så vidt muligt 
afklares mellem skoleleder og tillidsrepræ-
sentant, og kan uenigheden ikke afklares 
på skoleniveau, fremsendes denne til afgø-
relse mellem kreds og forvaltning. 

Brøndby Lærerforening lige nu... 

 

 

Som en del af OK18 blev der aftalt en generel 
lønforhøjelse pr. 1. oktober 2019 på 1,0 %. 
Da udmøntningen fra reguleringsordningen på 
det kommunale område også ligger fast nu, 
kan den samlede procentregulering på KL-
området heraf beregnes til 1,390861. Vi vil 
opdatere vores lønkort på hjemmesiden i lø-
bet af den næste måned, således at du altid 
kan beregne din korrekte løn. Skulle du have 
spørgsmål til din løn er du altid velkommen til 
at kontakte din TR eller kredsen på mail eller 
telefon. 

I nærmeste periode vil vi have fokus på opgaveoversigterne; om de er udfyldt korrekt og 
fyldestgørende; om der har været de obligatoriske drøftelser med skoleleder. 

D. 1.-3. oktober deltager formand Rikke Jørgensen og næstformand Nils Greve som kon-
gresdelegerede i DLF’s kongres, der dette år blandt andet har et spændende næstformands-
valg på dagsordenen. Mere om dette på side 3. Vi vil også benytte kongressen som anled-
ning til at mødes med de fagligt valgte fra fraktion 4, samt vores kredsstyrelsesmedlemmer. 

D. 7.-8. november er Kredsstyrelsen på kursus sammen, og her vil et af temaerne bl.a. være 
om kredsen er gearet til fremtiden på alle væsentlige parametre. 

Kommunalbestyrelsen behandler i efteråret et forslag om placering af skolepsykologer ude 
på skolerne. Dette håber vi meget der bliver fundet midler til, og vi vil frem mod behandlingen 
forsøge at påvirke beslutningstagerne med argumenter for en sådan placering. 
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Nuværende regler: Forskudt ferie 
I Danmark er der i dag forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalender-
året fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året 
efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes. 
Nye ferieregler: Samtidighedsferie 
Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en 
periode på 12 måneder (ferieåret). Det betyder fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, 
allerede kan afholdes i marts måned samme år. Lønmodtageren har dog mulighed for at afhol-
de ferien i yderligere 4 måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferien i 
(ferieafholdelsesperioden). Det giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien. Da vi har 
kollektiv ferie, er det kun interessant for os ift. 6. ferieuge. 
Overgangen til de nye regler 
Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at 
overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. 
Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende 
regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangs-
tidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optje-
nes. Det betyder, at en lønmodtager vil have op til to års betalt ferie (svarende til ti uger) i det 
første år med samtidighedsferie. 
Det vil få store konsekvenser for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis løn-
modtagerne skal have mulighed for at afholde eller få udbetalt ferie for op til ti uger på ét år. 
Derfor indføres en overgangsordning, som sikrer, at feriemønsteret i den nuværende ferieord-
ning så vidt muligt opretholdes i overgangsåret samtidig med, at lønmodtagerne bevarer deres 
ret til den ferie, de har optjent. 
Hvad indebærer overgangsordningen? 
Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der er op-
tjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses", og kan ikke 
afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Dvs. at vi f.eks. til afhol-
delsen af vores kollektive ferie i sommeren 2020 kun har optjent 16,64 dage, mod normalt 6 
hele uger (incl. 6. ferieuge), da resten ”indefryses”. Derudover bliver alt ferie optjent i 2020 før 
1. september også ”indefrosset”. På baggrund af indefrysningen, har forvaltningen forsøgt at 
finde en ordning, det spreder den manglende mulighed for at anvende opsparingen, ud på 3 
skoleår. Der vil således være et højere bruttotimetal på ens opgaveoversigt, som man groft 
sagt skal levere.  
1 uges mere arbejde i skoleåret 18/19; 3,36 dags mere arbejde i skoleåret 19/20; og 1 uges 
mere arbejde i skoleåret 20/21.  
Vi har ved genforhandlingen af vores forståelsespapir forsøgt at imødekomme udfordringerne 
ved overgangen til den ny ferielov. Således er det i aftalen der gælder for de 3 næste skoleår, 
under punkt 4 – ”Arbejdstid”, forsøgt at blive implementeret med følgende beskrivelse: 
 Arbejdstiden placeres på hverdage, mandag til fredag, i 40 ens uger som gennemsnitstal 

for den samlede arbejdstidsmængde, samt op til 8 arbejdsdage placeret i starten og 
slutningen af elevernes sommerferie. Hver arbejdsdag beregnes med 7,4 timer. 

Tidligere havde vi 5 dage der skulle ligge i slutningen af elevernes sommerferie. 
Skulle de enkelte skoler have ønske om en anden anvendelse af de ekstra dage, skal der sen-
des en konkret ansøgning til forvaltningen. 
Hvad sker der med de "indefrosne" feriemidler? 
Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler" (fonden), 
der får til opgave at forvalte og administrere tilgodehavende feriemidler, som er de midler, der 
er "indefrosne". 
Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver med 
administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der således får til 
opgave at stå for den daglige drift af fonden. Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalfor-
valtning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til fonden. 

I 2014 vurderede EU-
Kommissionen, at de danske 
ferieregler var i strid med EU’s 

arbejdsmarkedsdirektiv.  Derfor har Folketinget vedtaget en ny ferielov. 

Ny ferielov  
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Næstformandsvalg DLF 

 

 

 Brøndby Lærerforening støtter officielt ingen kandidater. 
Til kongressen der afholdes 1.-3. oktober er der valg til formandsskabet. Til næstformandsposten har to 
stærke kandidater meldt sig. Den siddende næstformand Dorte Lange, og medlem af Hovedstyrelsen 
og kredsformand i Ballerup Morten Refskov. 

Brøndby Lærerforenings kredsstyrelse har ikke planer om at afholde en intern afstemning, som skal 
indikere, hvem flertallet stemmer på. Vi kommer ikke til at sende særlige signaler, og kommer heller ik-
ke til at lægge pres på hinanden eller andre. Vi er såmænd heller ikke helt afklaret med hensyn til kandi-
daterne. Til gengæld ser vi det som et sundhedstegn for demokratiet, at flere kandidater tør tage hand-
sken op, og sætte sig selv og deres holdninger på spil. 

I Brøndby Lærerforening er vi enormt optaget af meget konkrete og realiserbare bud på foreningens 
fremtid. Vi vil søge efter konkrete svar og færre flotte ord i valgoplæg. Hvad virker godt, og hvorfor gør 
det det? Hvad skal bestå og hvad skal helt skrottes og hvorfor? Hvad trænger til fornyelse eller foran-
dring, hvorfor og hvordan skal dette realiseres? Ud fra svar på disse spørgsmål vil Brøndby Lærerfor-
enings kongresdelegerede formand Rikke Jørgensen og næstformand Nils Greve foretage deres valg.  

Uanset valgets udfald, har vi en stærk forventning til, at det kommende formandsskab i DLF vil arbejde 
loyalt og tæt sammen for at opnå de bedst mulige resultater for medlemmerne. 

Nedenfor kan du finde et uddrag af de to kandidaters valgoplæg, samt et link til den fulde tekstlyd. Skul-
le dette motivere dig til at holdningspåvirke dine lokale kongresdelegerede, skal du være velkommen til 
at kontakte os. Vi tager altid gerne en dialog om foreningens virke:) 

Dorte Lange (tryk her for link til det fulde valgoplæg) 

Vælg en næstformand til ledelsen i Danmarks Lærerforening med værdierne på 
plads og med et klart og genkendeligt holdningsmæssigt kompas. Jeg genopstil-
ler til næstformandsposten i Danmarks Lærerforening for at fortsætte og udvikle 
foreningens solide og målrettede arbejde for at forbedre medlemmernes vilkår. 
Med en vedholdende indsats og en klar kompasretning har jeg bidraget til, at 
Danmarks Lærerforening i dag er i en langt gunstigere position, end den forenin-
gen blev efterladt i efter overgrebet i 2013. Foreningen blev ramt af et hammer-
slag i det forår, og selv indenfor egne rækker har mange svært ved at forstå, 
hvor massivt og planlagt overgrebet var. Vi formåede at analysere situationen, 
og sammen fandt vi nye veje og nye strategier i forhold til den politiske virke-
lighed. Mange af vores medlemmer oplevede ikke lockouten og har ikke arbejdet 
i folkeskolen, før Lov 409 blev gennemtrumfet. Men begivenhederne i foråret 
2013 betød en så gennemgribende forskel for vilkårene i folkeskolen og for for-
eningens muligheder for at varetage medlemmernes interesser, at de stadig på-
virker alle vores medlemmer. Det er også af stor betydning for alle medlemmer, 
at vi er kommet langt i forhold til situationen i 2013. Jeg er klar til...  

Morten Kvist Refskov (tryk her for link til det fulde valgoplæg) 

Kære Hovedstyrelse, kongresdelegerede og medlemmer af Danmarks Lærerfor-
ening Jeg er kandidat til næstformandsvalget, fordi jeg er overbevist om, at jeg 
med hjerteblod, flid, energi, mod og nytænkning - i tæt samarbejde med forman-
den, forretningsudvalget, Hovedstyrelsen og kredsene - kan gøre en positiv for-
skel for alle medlemmer af Danmarks Lærerforening og for folkeskolen. Jeg kan 
bidrage til at gøre en indflydelsesrig fagforening endnu mere indflydelsesrig. For 
mig er et næstformandshverv en adgang til at repræsentere medlemmerne og få 
direkte indflydelse på foreningens politik og strategier, samtidig med at det er en 
talerstol over for politikere, ledere, samarbejdspartnere og omverden. Der er no-
get, der skal siges, og der er nogen, der skal sige det. Og holdninger skal om-
sættes til konkret handling og mærkbare resultater. Jeg mener, det er værdifuldt, 
at det er et formandskab, som påtager sig at lede foreningen. Ingen er bedst ale-
ne. Derfor skal næstformanden være med til at gå forrest - men naturligvis ”et 
skridt bag” formanden. Som næstformand vil jeg især forsøge at udfylde rollen 
som synlig, intern forbindelse mellem foreningens led og på den måde virke for 
større involvering, stærkere engagement og tættere sammenhæng i politik-, stra-
tegi- og organisationsudviklingen...  

https://backend.folkeskolen.dk/~/2/5/valgoplaegdorte-lange.pdf
https://backend.folkeskolen.dk/~/7/6/valgoplaegmorten-refskov.pdf


 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

 
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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Mindeord for John Kragenskjold 

 

 

Ved Anita Bütow, TR på BV afd. Tornehøj. 
 

Det kom som et chok for os alle, da vi fik den sørgelige nyhed om John Kragenskjolds alt for 
tidlige død her ved skoleårets begyndelse. John havde en helt speciel plads hos både elever, 
forældre og kolleger og arbejdede sig, på sin helt egen måde, ind i hjertet på os alle. Johns 
tilgang til livet var umiddelbar og fordomsfri med en nysgerrighed og kærlig interesse for de 
mennesker han var i forbindelse med. John kæmpede for lighed og retfærdighed og gjorde 
en stor forskel for mange børn og deres familier. En kollega skrev på Johns facebook-væg: 
Mennesker husker måske ikke præcis, hvad du gjorde eller hvad du sagde, men de vil altid 
huske, hvad du fik dem til at føle.  
 

Savnet af John er stort, men minderne er smukke! 
Æret være dit minde John  

 


