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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.solrødlærerforening.dk 
 
Kredskontorets åbningstider: 
Mandag kl. 8.30 – 14.00 
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00 
Onsdag  kl. 9.00 – 14.00 
Torsdag  kl. 9.00 – 14.00 
Fredag kl. 8.30 – 13.00 
 
Kredsstyrelsen: 
 
Formand: Hanne Rothausen Faurfelt 
 
Næstformand: Tanja Siiger 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Anders Kildedal 
 
TR Uglegårdsskolen: Else Pedersen 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 

 
 
HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 
samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 
www.dlf.org  
 
 

Læs blandt andet om:  

- Samarbejdsgrundlaget 
- Medlemsarrangement: Fyraftensmøde om 

læringsmålsstyret undervisning og 
læringsplatforme 

- Generalforsamling 
- Brev fra generalforsamlingen: Lærerne i 

Solrød opfordrer til kortere skoledage 
- Ferieregler 
- Nyuddannede 
- Sygdom under ferie 
- Pensionisttur 

Samarbejdsgrundlag 
Der er indgået samarbejdsgrundlag for lærernes 
og børnehaveklasseledernes arbejdstid for 
skoleåret 2016 – 2017. 
Der er ikke ændret ret meget i selve teksten til 

samarbejdsgrundlaget, den eneste ændring er, at 

hvis det maksimale timetal på 850 fraviges, altså 

at en lærer skal undervise mere end 850 timer 

om året, vil det skulle aftales konkret med Solrød 

Lærerforening. 

Det bliver som i år og sidste år skolernes MED 

udvalg, der aftaler, hvilke kriterier og principper 

der skal ligge til grund for tilrettelæggelsen af 

arbejdet. 

Kontakt din TR eller kredsen, hvis du ønsker 

forhold vedrørende Samarbejdsgrundlaget 

uddybet. 

 

Medlemsarrangement: 

Den professionelle lærers 

råderum – findes det stadig? 
Tirsdag den 23. august afholder Solrød og Greve 

Lærerforening fyraftensmøde fra 16.30 til 18.30. 

 

Set i lyset af læringsplatforme og målstyret 

undervisning, bliver den professionelle lærers 

råderum mindre. Mette Frederiksen PD i almen 

didaktik kommer med et oplæg, inden vi i 

grupper drøfter mulighederne for at påvirke 

tidens tendenser, således at vi som lærere bliver 

klædt på til at bidrage til den pædagogiske debat 

på skolerne, når læringsplatformene tages i brug i 

det kommende skoleår. 

Der kommer opslag på skolerne. 

 

Sæt allerede X i kalenderen nu! 
 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solrødlærerforening.dk/
http://www.dlf.org/
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Generalforsamling 2016 

Solrød Lærerforening afholdt sin årlige 
generalforsamling d. 15. marts 2016. 
Kun 17 medlemmer deltog.  

Det er vi meget kede af, og vi har selvfølgelig også 

drøftet i kredsstyrelsen, hvad grunden er, og hvad 

vi kan gøre fremover. Generalforsamlingen er jo 

foreningens højeste myndighed og dermed 

bestemmende for, i hvilken retning vi skal gå. 

Vi er udmærket klar over, at der ikke er ret meget 

overskud i hverdagen, og at vi i disse tider er nødt 

til at økonomisere med kræfterne, men vi håber 

alligevel dels på flere deltagere næste år, og dels 

på, at I søger indflydelse via Faglig Klub på 

skolerne.  

 

Efter Hannes aflæggelse af den mundtlige 

beretning var der spørgsmål og en god diskussion 

af flere emner: Udmøntningen af 

Samarbejdsgrundlaget på skolerne, ansættelsen 

af ny Direktør på skoleområdet, efteruddannelse, 

Solrød Lærerforenings bæredygtighed og 

medlemsarrangementer. 

Kredsstyrelsen fremlagde forslag til et brev stilet 

til Byrådet og lokalpressen angående i højere 

grad at benytte muligheden for at gøre 

skoledagen lidt kortere ved at konvertere 

understøttende undervisning til 2 lærertimer, 

især med fokus på indskolingen. Efter et par 

rettelser, blev det besluttet, at sende brevet. 

Brevet kan læses herunder.  

Vi er ikke forvænt med reaktioner på vores 

henvendelser til politikerne, men det skal vi da 

lige love for, at vi har fået denne gang. 

Vi har holdt 3 møder med medlemmerne af 

Familie- og Uddannelsesudvalget og har fået 

uddybet vores synspunkter ang. konvertering af 

den understøttende undervisning og mange 

andre ting vedr. skolereformen. 

Regnskabet for 2015 viste et overskud på 35.172 

kr. på trods af et budgetteret underskud på ca. 

18.000 kr. 

Forklaringen er, at vi har formået at fastholde 

medlemstallet og har været yderst 

sparsommelige på mange poster. 

 

Kontingentet fastholdes i 2016.  

Pr. 1. august 2017 er lån optaget i forbindelse 

med lockouten i 2013 betalt færdig. Samtidig 

bortfalder konfliktkontingentet for de lærere, der 

ikke var lockoutet, og vi vender tilbage til 

”normalt” kontingent. 

Herom mere i 2017. 

 

Der skulle i år vælges Kredsformand, 

næstformand og kasserer, revisorer og 

suppleanter. 

Der var genvalg på næsten alle poster. 

Formand: Hanne Rothausen Faurfelt, 

Uglegårdsskolen 

Næstformand: Tanja Siiger, Havdrup Skole 

Kasserer: Helle Loch Nyboe, Uglegårdsskolen 

Revisorer: Henrik Bådum, Uglegårdsskolen, 

Rasmus Willert, Munkekærskolen 

Suppleanter for revisorer: Neel Andersen, 

Uglegårdsskolen, Stine Birk Andersen, Havdrup 

Skole 

 

Vi anbefaler at læse skriftlig og mundtlig 

beretning. Begge beretninger ligger på vores 

hjemmeside 

www.srlf.dk 

 

Brev fra generalforsamlingen: 

Lærerne i Solrød opfordrer til 

kortere skoledage 
Det er knap 2 år siden, folkeskolereformen trådte 

i kraft. Reformen har medført, at eleverne skal 

http://www.srlf.dk/
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tilbringe en del flere timer i skolen end tidligere – 

danske elever har verdensrekord i antal timer i 

grundskolen viser den årlige statistiske opgørelse 

over undervisning og uddannelse i OECD, 

Education at a Glance 2015, der bygger på 

oplysninger om sidste skoleår, 2014/15. 

 

Udvalgte lande: 

Danmark: 10.040 

Australien: 10.000 

Spanien: 8.991 

USA: 8.835 

Holland: 8.640 

Frankrig: 8.284 

Norge: 7.856 

Island: 7.616 

Italien: 7.425 

Tyskland: 7.345 

Japan: 7.260 

Sverige: 6.785  

Korea: 6.410 

Finland: 6.327 

OECD-gennemsnit: 7.570 

 

Understøttende undervisning, som var en af 

reformens nyskabelser, har vist sig ofte at være 

overordentlig vanskelig at gennemføre efter 

hensigten.  

Lærerne i Solrød finder, det vil være en god idé at 

konvertere den understøttende undervisning til 

timer i fagene med 2 lærere eller 1 lærer og 1 

pædagog i klasserne i meget større omfang, end 

det gøres i øjeblikket. Folkeskoleloven giver 

mulighed for det, og undervisningsminister Ellen 

Trane Nørby sendte i januar 2016 et ”hyrdebrev” 

ud til alle kommunalbestyrelser, hvor hun i sin 

sprogbrug og i sine eksempler bløder op omkring 

den understøttende undervisning.  

Hun skriver fx:  

”Kommunerne har stor frihed i forhold til, 

hvordan de ønsker at tilrettelægge den 

understøttende undervisning. Det står 

kommunerne frit for at konvertere tid til 

understøttende undervisning til mere 

undervisning i fagene, hvis det findes mere 

hensigtsmæssigt. Den understøttende 

undervisning kan dog ikke fuldstændig afskaffes, 

da det er forudsat i folkeskoleloven, at den er 

der, men det vil være tilstrækkeligt, hvis eleverne 

kun har én lektion om ugen. Muligheden kan 

anvendes generelt for klasser i indskolingen og 

for klasser på mellemtrin og udskoling med helt 

særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at 

benytte muligheden, hvis det vurderes at være 

den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og 

faglige udvikling.” 

Især i indskolingen (0. – 3. klasse) ville det være 

godt for eleverne at få en lidt kortere skoledag. Vi 

oplever meget trætte og umotiverede elever sidst 

på skoledagen og mener, at timer med 2 lærere 

ville give større kvalitet i undervisningen.  

Hvorfor beslutter skolelederne det så ikke bare? 

Byrådet i Solrød har givet dem kompetencen til at 

gøre det.  

Der er et problem, som politikerne på 

Christiansborg ikke rigtig har tænkt på – eller slet 

ikke villet forholde sig til. 

Hvis skoledagen gøres kortere i indskolingen, vil 

SFO’erne skulle åbne tidligere, og det betyder en 

øget udgift for skolerne. En kommune må ifølge 

loven ikke hæve forældrebetalingen til SFO som 

følge af, at skoledagen gøres kortere. 

Vi er klar over, at Solrød Kommune som helhed 

har en anstrengt økonomi i øjeblikket pga. 

omstændigheder, som ikke har noget med 

skolereformen at gøre.  

Vi håber dog alligevel, at Byrådet i Solrød vil 

kunne finde nogle ekstra penge til skolerne, så 
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SFO’erne kan åbne lidt tidligere og vores yngste 

elever få en bedre undervisning og lidt kortere 

skoledag. 

Ovenstående er udtalt af generalforsamlingen i 

Solrød Lærerforening d. 15. marts 2016. 

Med venlig hilsen 

Solrød Lærerforening 

v/Hanne Rothausen Faurfelt 

Kredsformand 

 

Ferieregler 

I Solrød Kommune er den kollektive ferie for 
lærere på kommunens skoler placeret i ugerne 
26-30.  

En fuldtidsbeskæftiget optjener 18,5 ferietimer 

pr. måned. Optjeningen opgøres pr. kalenderår 

(optjeningsåret), og afviklingen finder sted i det 

følgende ferieår, der går fra 1. maj i det følgende 

kalenderår til næste 30. april. Et års 

fuldtidsbeskæftigelse giver 222 ferietimer, hvilket 

svarer til 6 uger. 

Har man været ansat samme sted i hele 

kalenderåret, vil man i ferien få udbetalt 

sædvanlig løn, dvs. samme løn som før ferien. Har 

man ikke været ansat samme sted i hele 

optjeningsåret og derfor ikke har optjent ret til 

ferie med løn i 222 timer, 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 man ikke har ferieoptjening og feriepenge 

fra en tidligere arbejdsplads, vil man blive trukket 

i lønnen. 

Har man fået udbetalt dagpenge i fx. en periode 

af optjeningsåret, vil man kunne få feriedagpenge 

i den periode, der svarer til perioden på 

dagpenge, såfremt man er dagpengeberettiget i 

ferieperioden.  

Har man ikke ferie til gode, enten i form af et 

feriekort eller i form af feriedagpenge fra a-

kassen, er der mulighed for, at melde sig ledig på 

Arbejdsformidlingen og modtage 

arbejdsløshedsdagpenge under forudsætning af, 

at man er dagpengeberettiget.  

Kontakt DLF-A for nærmere oplysninger. 

 

Nyuddannede  

Hvis du er blevet ansat den 1. august, vil du efter 
det første skoleår have optjent ret til 5/12 ferie, 
idet du har været ansat i 5 ud af de 12 måneder i 
optjeningsåret, som svarer til kalenderåret. I den 
første sommerferie efter du er startet som lærer, 
får du derfor kun 5/12 løn i sommerferien. Du kan 
normalt få supplerende dagpenge, hvis du er 
medlem af dlf/a.  

Du skal melde dig ledig på jobcentret og gøre 

opmærksom på, at du er ramt af  ”kollektiv 

ferielukning” – så er du uforskyldt arbejdsløs og 

vil kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Du kan 

først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du 

melder dig ledig. Husk derfor at gå i 

jobcentret den første feriedag, hvis du ikke har 

ferie/feriepenge til gode. 

Sygdom under ferie 
 
Man har ret til erstatningsferie, hvis man bliver 
syg i ferien.  
Man har dog først ret til erstatningsferie fra den 

6. sygedag under ferie. Sygdommen skal 
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dokumenteres ved en lægeerklæring, og udgiften 

til fremskaffelse af lægeerklæringen skal den 

ansatte selv betale. 

Det er vigtigt, at man melder sig syg med det 

samme. Melder man sig fx først syg på den 3. 

sygedag, tæller de første 2 sygedage som 

udgangspunkt ikke med.  

 

Er man syg før tidspunktet for den aftalte feries 

begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien 

begynder, vil man være berettiget til at få ferien i 

sygdomsperioden suspenderet og udskudt til 

senere afholdelse. 

 

Pensionisttur: 

11/11 2015 gik turen til Statens 
Museum for Kunst,  

hvor vi meget kvalificeret blev guidet op gennem 

700 års kunst. Fra det genkendelige, som vandt ved 

repetition af tidens tegn og symboler og historie. Via 

det mere moderne, hvor fem minutters uafbrudt 

stirren på Carl Henning Petersens værker gjorde det 

muligt at se noget af det forvirrende indhold. 

Sluttende på 3.sal i Michael Elmgreen, Ingar Dragset 

installation, Please, keep quiet! Forklaringen kan 

anbefales! 

Efter rundturen hyggede vi os i museets gode café. 

 Stig 

Turudvalgsmedlem 

  

 

 

 

 

  

 

 Billedet er fra udstillingen. 

 

Endelig ønskes I alle en god sommer. I skrivende 

stund tegner det til at blive en varm og solrig 

sommer.  

 

Kredsstyrelsen i Solrød Lærerforening 
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