
 
 

KREDSNYT NR 2 2019               SOLRØD LÆRERFORENING___________________________ 

1 
 

 
DLF kreds 45 
Solrød Lærerforening 
Egeparken 31 B, 3.tv 
2680 Solrød Strand 
 
Tlf.     56 14 43 30 
E-mail: 045@dlf.org 
www.srlf.dk  
www.solroedlaererforening.dk 
 
 
Kredsstyrelsen: 
 
Formand: Tanja Siiger 
 
Næstformand: Claus Juul Jensen 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Anders Kildedal 
 
TR Uglegårdsskolen: Irene Koza 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 
 
TR BUR: Bianca Holders 

 
 
 

HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 

samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 

www.dlf.org 

Læs i dette nummer:  

Et justeret samarbejdsgrundlag 

Professionel kapital 

Trivsel og nærvær 

6. ferieuge 

Kollektiv ferie 

Sygdom i ferien 

Fraktion 4 

Invitation til Copenhagen Pride 

 

Et justeret samarbejdsgrundlag 

Vi har netop afsluttet forhandlingerne og indgået et 

justeret samarbejdsgrundlag for 2019/2020. 

Lige som DLF centralt ønsker at skabe et fælles bil-

lede, har vi som en del af de lokale forhandlinger for-

søgt at få skabt et fælles billede af lærernes arbejds-

forhold, som vi kan tage udgangspunkt i og sammen-

holde med teksten i samarbejdsgrundlaget for at vur-

dere, om der er sammenhæng mellem de reelle for-

hold og intentionerne i samarbejdsgrundlaget. Fra 

kredsens side ville vi gerne drøfte det professionelle 

råderum og lærernes mulighed for at lykkes med op-

gaven inden for rammen.  

Vi har baseret vores argumentation på tilbagemeldin-

gerne fra de undersøgelser, som I har hjulpet os med 

at udføre. Tak for det. 

Resultaterne viser tydeligt, at der er brug for at sikre 

forberedelsestiden. Der er grundlæggende for mange 

opgaver og for lidt tid. Omfanget af nye opgaver og 

møder æder forberedelsestiden op. Desuden slider de 

mange lektioner, og en del melder ind, at de er ud-

mattede.  

Vi begyndte i sensommeren forhandlingerne med en 

række møder for at få skabt fælles fodslag omkring 

udfordringerne ved det nuværende samarbejdsgrund-

lag, men det blev hurtigt klart, at det var overordent-

ligt svært at nå til enighed og at vi lå langt fra hinan-

den i forhold til synet på mængden af opgaver og mu-

ligheden for at lykkes med opgaven. Kort tid inde i for-

løbet meddelte den daværende direktør, at hun havde 

fået nyt arbejde, og selvom vi afholdte endnu et 

møde, stod det klart, at ingen kunne træffe afgørende 

beslutninger uden en ny direktør. 

I slutningen af marts kunne vi så langt om længe be-

gynde en intensiv møderække med forhandlingsgrup-

pen. 

Vi indledte med at lægge en plan for drøftelserne og 

blev enige om, at dele dem op i drøftelser, hvor vi 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/
http://www.dlf.org/
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kunne nå et resultat inden skoleårets afslutning og 

drøftelser, som skal indledes i efteråret. 

Resultatet blev et justeret samarbejdsgrundlag, som 

er moderniseret i ordlyd. Der er stadig en netto-års-

norm på 1680 timer, et loft på UV-timetallet på 850 ti-

mer, et max på 210 dage ift. tilstedeværelse og mulig-

hed for at arbejde hjemmefra, når opgaverne på sko-

len er løst. 

Desuden har vi fået indskrevet Professionel kapital 

flere gange og fremhævet TR´s rolle, som en del af 

OK18 resultatet. 

 Der er aftalt nedsat timetal og en proaktiv mentor til 

de nyuddannede, et estimeret tidsforbrug, hvis man 

ønsker rådighedstjenesten indregnet på opgaveover-

sigten ved lejrskoler og en prøveaftale, hvor både ti-

den til afholdelse af eksaminer og censorater er gjort 

elevafhængigt. Det skulle gerne dæmme op for nogle 

af de problemer, der var ved den tidligere udregning. 

Det er ingen guldrandet aftale, men mere et udtryk 

for det muliges kunst. 

Vi ville meget gerne indgå en aftale om antallet af ti-

mer til efter-/videreuddannelse, men det lykkedes 

desværre ikke. Vi fik dog indskrevet, at lederen og 

medarbejder skal indgå i dialog om den fornødne tid. 

Vi opfordrer til, at den enkelte indgår i dialogen ud fra 

en vurdering af krav og timeforbrug, inden han/hun 

tager sin beslutning. 

Til september tager vi hul på drøftelser omkring pro-

fessionel kapital, det professionelle råderum, lærerens 

mulighed for at lykkes med opgaven etc. Vi fokuserer 

stadig på en opprioritering og gerne en sikring af for-

beredelsen, så den enkelte lærer sikres tid til forbere-

delse. I princippet kan dette sagtens lade sig gøre in-

denfor aftalen og den økonomiske ramme. Vi mener, 

at som aftalen er nu, udhules den individuelle forbere-

delse, idet den bliver et ”restprodukt”, når alle andre 

opgaver er løst.  

En vej ind i dette kunne være åben debat på skolerne 

om prioriteringen af opgaverne. Vi tror, at tiden er 

kommet til åbent at drøfte, hvilke opgaver, der skal 

have første prioritet, og hvilke opgaver, der skal ne-

derst på listen eller måske helt droppes. I en presset 

hverdag, kan det være en stor hjælp for den enkelte, 

at de svære beslutninger er truffet i et fagligt fælles-

skab. 

Læs samarbejdsgrundlaget for 19/20 her. Link 

Læs om udregning for lejrskoler her. Link 

Professionel kapital 

Over hele landet har man centralt og i kredsene via 

DLF arbejdet på at få sat professionel kapital på dags-

ordenen og derfor er begrebet også nævnt adskillige 

gange i forligsteksten for OK18.  

Solrød lærerforening har i fællesskab Jesper Remming 

Tangbæk, Direktør, og lederne besluttet at starte et 

forløb om professionel kapital på alle folkeskoler, 10. 

klasse og dele af BUR. 

Professionel kapital er en beskrivelse af, under hvilke 

rammer professioner bedst løser deres opgaver. Det 

er en måde at tale om, hvordan der skabes god under-

visning, der har øje for lærerens faglige og personlige 

kompetencer, samarbejdsklimaet på skolen og de 

rammer, lærerne har for at bruge deres professionelle 

dømmekraft i deres arbejde. Jo højere professionel 

kapital en arbejdsplads besidder jo højere trivsel 

blandt de ansatte. 

Fra de kredse, der allerede arbejder med professionel 

kapital ved vi, at lærerne oplever øget trivsel og et 

bedre arbejdsliv.  

For at alle ansatte skal kende baggrunden og elemen-

terne i begrebet, indleder projektet med et oplæg om 

professionel kapital ved Tage Søndergaard onsdag den 

28. august klokken 18.00.  

Efterfølgende skal den professionelle kapital på sko-

lerne og dele af BUR måles, der afholdes et seminar 

for leder, TR og AMR, hvor de ud fra målingen skal 

http://www.srlf.dk/nyheder/2019/juni/samarbejdsgrundlag-20192020
http://www.srlf.dk/arbejdsliv/lejrskoler
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fastsætte områder, som der skal arbejdes videre med 

lokalt.  

I nedenstående link kan du se Tage Søndergaard for-

tælle om professionel kapital. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzhOEeaRHRw 

Definition af professionel kapital: 

Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy 

Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Ka-

pital, Human Kapital og Beslutningskapital. 

Social Kapital defineres således, at der lægges vægt på 

tre forhold: 1) Det er en egenskab for hele arbejds-

pladsen 2) Social kapital er et begreb, der sætter fokus 

på kerneopgaven og den daglige drift. 3) Den består af 

tre vigtige bestanddele: Tillid, samarbejdsevne og ret-

færdighed set i forhold til kerneopgaven. 

Human Kapital-begrebet dækker personlig viden, fær-

digheder og kompetencer. 

Beslutningskapital er et begreb, der dækker medar-

bejdernes evne til at træffe fagligt begrundede profes-

sionelle valg i komplicerede situationer. 

En høj social kapital anses for det væsentligste para-

meter. 

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads 

har en høj professionel kapital, vil der typisk være en 

høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt ele-

verne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt syge-

fravær blandt personalet og lavere personaleomsæt-

ning etc. 

Trivsel og nærvær 

Der opstod kommunalt en ide og et behov for at ar-

bejde med sygefravær ud fra en ændret indgangsvin-

kel – en trivselsvinkel, da man måtte erkende, at den 

hidtidige håndtering ikke medførte et faldende syge-

fravær. 

Gennem arbejdet i Hoved-Med har vi deltaget i udar-

bejdelsen af Trivsels og nærværspolitikken og de to til-

hørende retningslinjer. Det sikrer os en ensartet hånd-

tering af sygefravær og en enestående mulighed for at 

bringe trivsel og derved det gode arbejdsmiljø på 

dagsordenerne på alle arbejdspladser.  

Samtidig lancerede kommunen en portal, der ligger på 

Solnettet, hvor ledere og medarbejdere kan hente in-

spiration til arbejdet og finde konkrete blanketter og 

skabeloner til brug ved samtaler. Vi ved, at disse ikke 

er blevet modtaget lige godt alle steder både fordi 

indkaldelsen sker i e-boks, og fordi, samtalerne opfat-

tes som meget stive grundet skabelonen. I evaluerin-

gen med personaleafdelingen drøftede vi disse pro-

blematikker. Vi har foreslået flere skabeloner at vælge 

imellem og et vist frirum så man lokalt kan plukke i 

skabelonerne alt efter emnet og omstændighederne 

omkring samtalen.  

Vi vil opfordre til, at I lokalt tager tråden op på ar-

bejdspladserne, så vi sammen kan sætte fokus på triv-

sel og nærvær.  

 

Afholdelse af 6. ferieuge 

Vi får jævnligt spørgsmål omkring afholdelse af 6. fe-

rieuge, derfor er her en gennemgang af reglerne. 

Samtidig med afgivelse af ønske om 6. ferieuge note-

res, hvilken uge den ønskes afholdt. Lokalt har MED-

udvalget vedtaget retningslinjer for fordeling af 

ugerne. 

6. ferieuge skal ikke nødvendigvis afholdes som en 

samlet uge, men kan lægges på 5 vilkårlige dage. Dog 

skal ferien tage udgangspunkt i en normal arbejdsuge, 

man kan derfor ikke vælge fx at lægge alle 5 feriedage 

på mandage. 

På opgaveoversigten skal det fremgå, at man har øn-

sket at afholde sin 6. ferieuge og evt. hvilken uge det 

drejer sig om. Desuden vil der stå et fratræk af UV-tid 

beregnet på 1/40 af den samlede UV-tid. Dette er ikke 

https://www.youtube.com/watch?v=zzhOEeaRHRw
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et udtryk for et fratræk i arbejdstid, men en beregning 

af UV-timer man ikke vil modtage det høje UV-tillæg 

for. Det har altså kun betydning for den lærer, som 

har mere end 751 UV-timer på opgaveoversigten.  For 

børnehaveklasseledere er tallet 835 UV-timer. 

 

Tjek din lønseddel 

På vores hjemmeside kan du ud fra et skema tjekke, 

om din lønsammensætning er korrekt. Følg dette link 

til skemaet: Link 

 

Kollektiv ferie 

Uge 28,29,30, 42 og 8 er kollektiv ferie for lærere i Sol-

rød Kommune.  

Har man ikke været ansat samme sted i hele optje-

ningsåret og derfor ikke har optjent ret til ferie med 

løn bliver der fratrukket løn for den del af perioden, 

der ikke kan dækkes af lønnede ferietimer. 

Man vil sædvanligvis medbringe feriepenge fra den 

tidligere arbejdsplads, og disse vil kunne dække hele 

eller en del af den manglende løn. 

 Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2018, 

får du måske løntræk i sommerferien. Hvis du er med-

lem af Lærernes a-kasse kan du få dagpenge. Du skal 

du gå ind på deres hjemmeside: Din situation – jeg 

skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv ferie, og 

følge vejledningen.  

Du kan også ringe til a-kassen, som er flinke til at 

hjælpe. Du kan først få dagpenge fra den første dag, 

du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal 

du melde dig ledig på www.jobnet.dk 

 

Bliver du syg i ferien, gælder følgende 

regler: 

Du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i fe-

rien.  

Du har dog først ret til erstatningsferie fra den 6. syge-
dag under ferie. Sygdommen skal dokumenteres ved 
en lægeerklæring, og udgiften til fremskaffelse af læ-
geerklæringen skal den ansatte selv betale. 
Det er vigtigt, at du melder sig syg med det samme. 
Melder du dig fx først syg på den 3. sygedag, tæller de 
første 2 sygedage som udgangspunkt ikke med.  
 
Er du syg før tidspunktet for den aftalte feries begyn-
delse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, vil du 
være berettiget til at få ferien i sygdomsperioden su-
spenderet og udskudt til senere afholdelse. 
Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeerklæ-
ring, og udgiften til fremskaffelse af lægeerklæringen 
skal den ansatte selv betale. 
 

Fraktion 4 

Pensionistudvalget arrangerer en række ture for med-
lemmerne af fraktion 4. I januar gik turen til Medicinsk 
Museion med omvisning i museumssamlingen fra 
1906 og efterfølgende frokost. I april gik turen til Ve-
ster Kirkegaard ligeledes med rundvisning og efterføl-
gende frokost. I juni er der heldagstur til Nyord med 
frokost og omvisning i Borgcenteret i Vordingborg. 

På folkeskolen.dk er der oprettet et fagligt netværk 
for seniorlærere, hvor interesserede kan læse artikler, 
blogs, debattere og modtage nyhedsbreve om emnet. 

Find netværket her: Link 

 

Copenhagen Pride 2019 
 

Den 17. august 2019 afholdes den store parade ved 

årets Copenhagen Pride. De seneste år har Køben-

havns og Frederiksberg Lærerforeninger deltaget i pa-

raden for at sprede et vigtigt budskab om ligeværd og 

tolerance i skolen. Det er altid en stor og meget posi-

tiv oplevelse at deltage i Copenhagen Pride paraden. 

I år har DLF indvilliget i at være med i projektet, hvil-

ket betyder, at vi har mulighed for at invitere alle DLF-

medlemmer til at være med.  

http://www.srlf.dk/media/12497264/loenoversigt-laerere-og-bhkl-ledere-juni-2019.pd
http://www.jobnet.dk/
https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laerersenior/
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Alle, der vil være med til at sprede budskabet om lige-

værd og tolerance er velkomne. Der er ingen krav om 

glimmer, udklædning eller bestemte seksuelle obser-

vanser. Jo flere, der vil være med til at sætte fokus på 

mangfoldigheden, jo bedre! 

Læs invitationen og tilmeld dig her: Link 

 

Endelig vil vi ønske jer en rigtig god og vel-
fortjent sommerferie.  

Kredskontoret holder ferielukket fra den 4. 
juli til 5. august. Vi tjekker mail og telefon-
svarer dagligt.  

 

https://www.folkeskolen.dk/arrangementer/region-hovedstaden/copenhagen-pride-2019/24292

