
                                                                                                                            

                               Danmarks Lærerforening ●Kreds 15 ● Vestre Gade 6D ● 2605 Brøndby    
                                       Telefon 4343 6655 ● E-mail 015@dlf.org ● www.kreds15.org 

 
 

                                                                                                   Brøndby d. 01.10.2020 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 25.9.2020 

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen, Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Lotte H. Nielsen, 

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Latifa Mojib, Lotte H. Nielsen  

 

1.  Godkendelse af referat 

 

  Referatet er godkendt 

2. Arbejdstid RJ  Klasselærerrollen: Vi diskuterede, 

hvordan denne opgave bliver større og 

større samtidig med, at den er 

altafgørende for elevernes trivsel i 

klassen, hvilket forårets corona-

erfaringer også viser. Få lærere, der har 

klassen meget giver tætte relationer og 

tætte relationer giver øget elevtrivsel, 

øget motivation til læring og lyst til at 

komme i skole. Vi havde også fokus på, 

at vi i en kommende lokalaftale også 

skulle passe på faglærerne, så deres 

arbejdsmængde også forblev i balance. 

Vi undrede os over hvorfor vi har 

oplevelsen af, at vi lykkedes bedre med 

klasselæreropgaven før 2013. Vi kunne 

godt bruge et overblik over, hvad det er, 

der gør, at klasselærerne føler et stigende 

pres – er det mængden af pseudoarbejde? 

Vi blev derfor enige om, at inddrage 

medlemmerne ved at lave en 

undersøgelse målrettet alle medlemmer. 

En undersøgelse, der afdækker, hvad der 

indgår i opgaven som klasselærer, men 

også hvad det er, der for medlemmerne 

synes at være kerneopgaven. 

 

 Lejrskole: Vi kiggede i gamle 

ressourcetildelinger og blev nysgerrige 

på, om man stadig tildeler ekstra 

ressourcer til hhv. 5. og 9.årgang, 55 

timer til at tage på lejrskole, pr lærer. 

Lejrskole er en stor ekstraopgave, der 

kræver megen planlægning og det er 

derfor svært at forstå, at man som lærer 
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så også skal have en masse øvrige 

opgaver, på opgaveoversigten. Ofte er 

det også klasselærerne, der løfter 

lejrskoleopgaven.   

 

 Øvrige opgaver: Individuel forberedelse 

skal der tages stilling til, ved indgåelsen 

af en ny lokalaftale. Det er et 

kernebudskab i A20, at den individuelle 

forberedelse skal prioriteres og der skal 

estimeres hvor meget tid den enkelte 

lærer får til egen forberedelse – fælles 

forberedelse er også et element, men kan 

på ingen måde erstatte eller udhule 

lærerens egen tid til forberedelse. Vi 

diskuterede, hvordan man kunne gøre 

opgaverne gennemskuelige i tid, de 

opgaver der er mindre end 60 timer og 

derfor gerne må puljes under overskrifter. 

Vi var enige om, at så meget som muligt 

skal løses på kreds/kommuneniveau, så 

det ikke ender i, at der er store forskelle 

på, hvilken skole man er ansat på, i 

forhold til hvordan tiden estimeres. 

 

 Tid til TR skal på nu. Og vi kan se, at 

der pt er forskel på, hvordan tiden til TR 

prioriteres på skolerne, her bør der være 

ens vilkår og især nu, hvor opgaven som 

TR ændrer sig markant, med A20. Vi 

diskuterede AMRs rolle og tid til 

arbejdet – tildelingen ligger i kommunen 

og vi fortsætter med at løfte 

problemstillingen igennem HMU.  

 

 En god opgaveoversigt skal være færdig 

i god tid (5 uger inden normperiodens 

start), så lærerne kan forholde sig til den 

hele oversigt. Kunne vi lokalt have en 

fast dato hvor opgaveoversigten er klar 

f.eks. 2 uger før sommerferien, så der er 

tid til dialog, lærer og leder i mellem. 

 

 Udefra kommende opgaver/opgaver 

efter kl.17: Vi diskuterede, hvordan vi 

kan være med til at skabe skoleudvikling, 

der giver mening på gulvet og at 
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overordnede, fælleskommunale projekter 

som FF ikke giver mening. Vi er enige 

om, at hvis projekter skal ud at leve, så er 

det vigtigt, at folk kan se sig selv i dem 

og derfor skal de tages med på råd. Vi er 

også godt klar over, at der altid vil være 

nogen, der synes man skulle have gjort 

noget andet, men vi mener, at der er på 

tide, at lave skoleudvikling sammen med 

den store procentdel, der gerne vil, i 

stedet for at tage udgangspunktet i dem 

der er imod – lad os tage udgangspunkt i 

de 80 % og ikke i de 20 %. Og det gør vi 

ved at lade lærerne og de enkelte skoler 

selv sætte processer og projekter i gang 

lokalt. 

 

 Vi talte om, at det ville være en fordel 

allerede nu, at udarbejde kreds/ 

kommuneplanen, så skolerne havde et 

klart overblik over, hvilken tid man fra 

kommunen ville båndlægge hos lærerne. 

Vi kan lige så godt komme i gang nu …  

 

3. Kongres 2020   Kongressen var kortet ned på grund af 

restriktioner og derfor var der kun tre 

punkter. 

 

1. Kravopstilling OK21 

Generelle krav – alle arbejdsgiverområder 

 Generelle procentvise lønstigninger 

 Reguleringsordning 

 Arbejdslivsforbedringer 

 Videreførelse af SPARK (rejses kun 

overfor KL) 

 Forhøjelse af AKUT-midlerne (rejses 

kun overfor KL og RLTN). 

Specielle krav – alle arbejdsgiverområder 

 Lønforbedringer for LC-gruppen 

 Arbejdslivsforbedringer 

 Indførelse af fritvalgsordning på SOSU-

området (rejses kun overfor staten). 
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2. Arbejdstid 

Kongresvedtagelse – se medsendte bilag. 

Vi fik skærpet ordlyden, så det fremgår 

af vedtagelsen, at vi/DLF vil tage sin del 

af ansvaret for, at aftalen får effekt i alle 

kommuner, at der SKAL være fokus på 

lærerens individuelle forberedelse og at 

der i stedet for skolelederforeningen 

kommer til at stå samarbejde med 

skolelederne – rettelserne fremgår med 

rødt i det medsendte bilag. 

 

3. Valg til formand 

Det var noget af et kampvalg.  

Gordon Ørskov Madsen blev valgt med 

156 stemmer, Morten Kvist Refskov fik 

140. 

Valget er afgjort og det er nu op til os 

alle, at komme godt videre og få skabt de 

forandringer, som der skal til, så vores 

forening også står stærkt i fremtiden.  

 

4. Nyt fra skolerne   

 

5. Evt.   TR køber kage og pynter lidt op på 

lærerens dag 5.10.2020 

 

Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen

      
                
 


