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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.solroedlaererforening.dk 
 
Kredskontorets åbningstider: 
Mandag kl. 09 – 17 
Tirsdag kl. 11 – 16 
Onsdag  kl. 14 – 16 
Torsdag  kl. 08 – 15 
Fredag kl. 08 – 14 
 
Kredsstyrelsen: 
 
Formand: Tanja Siiger 
 
Næstformand: Claus Juul Jensen 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Anders Kildedal 
 
TR Uglegårdsskolen: Else Pedersen 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 
 
TR PPR: Bianca Holders 

 
 

Læs blandt andet om: 
 

- OK18 
- Medlemsmøde med Anders Bondo 
- Må elever optage læreren? 
- GDPR – hvad er det? 
- Nyt om arbejdsmiljø 
- Min side på DLF 
- Pensionistture 

 

 

 
Medlemsmøde med Anders Bondo om OK18.  
 
Husk at sætte kryds i kalenderen torsdag d. 25. 
januar. 

 

 

OK 18 
Overenskomstforhandlingerne frem mod OK18 er 
godt i gang, og i skrivende stund har parterne netop 
udvekslet krav, både de generelle krav og de særlige 
for undervisningsområdet, og kan gå i gang med 
forhandlingerne. Følger man med i pressen kan man 
iagttage, hvordan parterne allerede nu er uenige om 
fx lønnen og det er også usikkert hvordan hele 
arbejdstidsspørgsmålet ender. Vi står nu med en 
historisk opbakning fra de øvrige forbund, og det er 
overordentlig vigtigt, at vi holder sammen. Dennis 
Kristensen(FOA) var meget præcis i sin indfaldsvinkel 
til forhandlingerne, og Flemming Vinther, formand for 
de statsansatte, var også meget klar i mælet på P1 
fredag den 8. december. 
 

Frem mod 1. april, hvor overenskomstforhandlingerne 

skal være afsluttet, vil OK18 fylde mere og mere i 

debatten. I vil blive inviteret til faglige klubmøder af 

jeres TR, som vil fortælle det nyeste og forklare 

foreningens strategi og de endelige forhandlingskrav.  

Jeg skal kraftigt opfordre jer til deltagelse i disse 

faglige klub møder – og også dem, der kommer 

fremadrettet, for vi har brug for tæt kommunikation 

med jer. Vi ønsker en overenskomst, hvor vi som 

lærere kan se os selv i en god folkeskole fremadrettet 

og derfor er det vigtigt, at vi står sammen.  

 

Medlemsmøde med Anders Bondo om OK18                

I samarbejde med Greve Lærerforening og 

Køge/Stevns Lærerkreds afholder vi medlemsmøde 

om OK18 den 25. januar. Anders Bondo kommer og 

fortæller om forhandlingerne og foreningens strategi i 

forbindelse med OK18, og du har mulighed for selv at 

spørge ind til detaljer. 

Indbydelsen er sendes ud i begyndelsen af januar, 

men vi kan allerede nu afsløre, at arrangementet 

bliver klokken 17.00 på Uglegårdsskolen i Dramatisk 

værksted. 

 

 

http://www.srlf.dk/
http://www.solroedlaererforening.dk/


 
 

KREDSNYT 2017                    SOLRØD LÆRERFORENING_____________________________ 

2 
 

 

Må elever optage læreren?                                            

En del lærere er blevet udsat for, at eleverne har 

optaget dem i undervisningen, uden at de har været 

klar over det, og uden at de har givet tilladelse. Det er 

meget ubehageligt, og det påvirker relationen til 

eleven og det psykiske arbejdsmiljø negativt. Er du 

blevet optaget, så kontakt din TR, AMR og leder, så du 

ikke skal gå alene med oplevelsen, og så skolen kan 

handle på problemet. 

Men hvilke regler gælder egentlig for digitale 

optagelser? 

Må elever optage/filme lærere i undervisningen? 

Ja, så længe eleverne selv deltager i undervisningen, 

må de faktisk ifølge Straffeloven optage uden 

samtykke og uden, at de gør opmærksom på det. 

Hvis de optager uden at være tilstede i 

undervisningen, bryder de Straffeloven paragraf 263, 

stk. 1 nr. 3. og kan politianmeldes. 

Må eleverne dele/offentliggøre optagelsen digitalt? 

Nej, ikke uden samtykke. Hvis elever deler materiale 

eller lægger det på nettet, bryder de Persondataloven 

og kan anmeldes. 

Men hvordan forhindrer man så, at elever optager 

lærerne? 

Skolerne skal vedtage ordensregler, der forbyder 

optagelser og deling uden samtykke. Konsekvensen af 

overtrædelsen af reglerne skal fremgå tydeligt. På den 

måde skabes et handlerum, og skolerne kan reagere 

og løse problemet. 

Ved overtrædelse af persondataloven i forbindelse 

med offentliggørelse af billeder/videoer er DLF klar til 

at gå ind i sagen, enten i samarbejde med skolen eller 

på egen hånd. 

 

 

 

Det juridiske helt kort: Persondataloven tager stilling 

til offentliggørelse af billeder på internettet.  

Dvs., at det er først i det øjeblik, at billederne bliver 

delt eller lagt på et socialt medie, at lovens 

anvendelse træder i kraft. På datatilsynets 

hjemmeside fremgår det tydeligt, at billeder optaget 

af ansatte på arbejde i en offentlig myndighed ikke 

må offentliggøres uden samtykke. 

Finder Datatilsynet, at den offentliggjorte oplysning 

om medarbejderen er i strid med persondataloven, og 

træffer Datatilsynet afgørelse om, at oplysningen skal 

fjernes, vil en overtrædelse eller manglende 

efterlevelse af datatilsynets afgørelse kunne medføre 

bødestraf eller fængsel i indtil 4 måneder.  

Den pågældende får faktisk en chance for at fjerne 

billedet, inden det bliver til en straffelovssag. 

Hvis der er tale om en mindreårig vil der ikke være 

bødestraf eller fængsel. Hvorfor politianmeldelse ikke 

vil føre til mere end et besøg fra politiet eller/og de 

sociale myndigheder.  

 

GDPR- eller EU´s databeskyttelsesforordning               

- vedrører den mig?                                                    

Solrød Lærerforening er udvalgt som pilotkreds 

sammen med Københavns Lærerforening og er derfor 

med i første bølge i implementeringen af GDPR i 

kredsene. GDPR eller EU´s nye 

databeskyttelsesforordning er en forordning, der 

sikrer den privates rettigheder til egne data. 

Forordningen træder i kraft den 25. maj. 

kredsene sidestilles med et firma, og derfor skal de 

opfylde en række krav omkring håndtering af 

persondata. 

Arbejdet i kredsen begyndte midt i november og 

første arbejdsopgave var at kortlægge samtlige 

arbejdsgange på kredsen, der involver behandling af 

persondata. Efterfølgende skal kortlægningen kigges 
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igennem af advokater, der vurderer, om de opfylder 

kravene. Derefter skal kredsene udarbejde 

procesguides for samtlige arbejdsgange, og endelig 

skal det hele så indarbejdes.  

Vi ved allerede nu, at vi ikke opfylder kravene i 

forordningen – primært i forhold til sletteprocedurer. 

Hvor vi tidligere har gemt alt materiale med 

persondata, er den overordnede tankegang nu, at 

data er til låns, og hvis vi ikke kan retfærdiggøre at 

gemme det, så skal det slettet hurtigst muligt. Vi er 

derfor allerede nu i gang med at gennemgå alle 

arkiver og slette/makulere materiale. 

Betyder det ændringer for det enkelte medlem? 

Ja, der kommer ændringer på nedenstående områder:  

Opgaveoversigter: Tidligere gemte vi 

opgaveoversigterne i jeres mapper efter endt arbejde 

med dem. Nu sletter vi dem, så snart vi har afsluttet 

arbejdet. Har du spørgsmål til din oversigt, vil du 

derfor blive bedt om at fremsende den. 

Lønaftaler: Tidligere gemte vi alle lønaftaler, nu 

gemmer vi tidsbegrænsede lønaftaler for funktionsløn 

foreløbig for 5 skoleår indtil retspraksis er fastlagt, 

idet 5 år er tidsfristen for tilbagesøgning. Et eksempel 

på en tidsbegrænset lønaftale kunne være en 

vejlederfunktion.  

Lønaftaler uden tidsbegrænsning fx kvalifikationsløn 

gemmes i hele ansættelsesforløbet, da de 

dokumenterer et personligt lønforløb. Et eksempel 

kunne være lønaftale for en gennemført 

diplomuddannelse. 

Sagsbehandling: Tidligere gemte vi evigt, nu gemmer 

vi individuelle sager i 10 år grundet vores 

rådgivningsansvar, derefter destrueres de. I vil blive 

bedt om et skriftligt samtykke, hvis vi som kreds skal 

udveksle oplysninger med tredjepart. Fx hvis vi skal 

ringe til lønkontoret. 

I kan til enhver tid bede om at se indholdet i jeres 

mappe, og I kan til enhver tid få slettet indholdet 

medmindre det er sager, hvor vi har 

rådgivningsansvar og derfor skal kunne dokumentere 

vores rådgivning i 10 år. 

Hvis I melder jer ud eller skifter kreds, går vores 

sletteprocedurer i gang. Vi skriver derfor til jer for at 

høre, om der er indhold i mappen, I er interesserede i, 

og ellers destrueres hele indholdet med undtagelse af 

sager, hvori vi har rådgivningsansvar som gemmes i 10 

år. 

 

Vidste du?                                                                           

På kredsen gennemgår vi opgaveoversigter for alle 

lærere for at se, om skolerne overholder fælles aftaler 

og for at få rettet eventuelle fejl.  Vi taster også 

anonymiserede informationer fra opgaveoversigterne 

i et regneark, hvor udvalgte overordnede resultater 

bruges som dokumentation til samtaler med 

kredsstyrelsen, TR, ledere, skoledirektøren, politikere, 

hovedforeningen og andre kredse.  Det kunne være 

det gennemsnitlige UV-timetal, antallet af lærere der 

læser over 27 lektioner om ugen eller antallet af 

timer, der bliver brugt på efteruddannelse fx linjefag 

eller diplommoduler.  

Af de samlede tal for dette skoleår fremgår det at 124 

lærere læser over 750 timer om året, hvilket svarer til 

25 lektioner om ugen, og 59 lærere læser over 810 

timer om året, hvilket svarer til 27 lektioner om ugen. 

Der bruges samlet 7600 timer på linjefag og 

diplommoduler. 

 

Afholdelse af 6. ferieuge og hvad det betyder for det 

høje UV-tillæg?                                                                 

Når du vælger at afholde din 6. ferieuge, skal du være 

opmærksom på, at timerne bliver trukket fra UV-tiden 

på din opgaveoversigt og lagt til enten under ferie 

eller andre opgaver.  UV-tiden nedsættes derfor, 

hvilket har betydning for lærere, der underviser over 

750 timer om året. Det er helt efter bogen at udregne 

det således, men man skal altså være opmærksom på, 
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at afholdelse af den 6. ferieuge kan betyde, at man 

ikke tjener helt så meget, som man kunne have gjort. 

Antallet af timer er som udgangspunkt 37 timer for 

fuldtidsansatte. For dem, der er på nedsat tid, 

beregnes det efter ansættelsesgraden. 

På Havdrup indtastes ugen ikke, fradrag af UV-tillæg 

sker manuelt. Resultatet er det samme ift. det høje 

UV-tillæg. 

 

Nyt om arbejdsmiljø                                                       

Der er i disse tider særligt fokus på episoder i skolen, 

der involverer vold, trusler og magtanvendelse. Som 

udgangspunkt er det vigtigt, at du har orienteret dig 

om skolens retningslinjer vedrørende sådanne 

episoder. Disse er dog ikke altid dækkende for hvilket 

handlingsrum, du har under episoden eller hvad du 

bør gøre efterfølgende. Er du i tvivl, kan du altid søge 

råd og vejledning hos din TR eller AMR, men du kan 

også læse nærmere i DLF’s nye pjece ”Vold, trusler og 

magtanvendelse”. 

Pjecen er sendt til AMR på din arbejdsplads og vil 

efterfølgende blive hængt op lærerværelset. Pjecen 

kan også findes på DLF’s hjemmeside. 

http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-

trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf 

 

Min side – tjek lige!                                                          

Du har din egen side i DLF’s medlemssystem. Du 

finder den ved at gå ind på www.dlf.org og i højre side 

trykke på Min side. Vi vil bede dig gå ind og tjekke, om 

oplysningerne er korrekte. Især er det vigtigt, at din 

mailadresse er korrekt, da den anvendes, når 

foreningen udsender breve og 

spørgeskemaundersøgelser til dig. Du kan også 

udskrive et medlemskort fra siden. 

 

 

 

Pensionister                                                                        

Vi har afholdt møde i pensionistudvalget, og har lagt 

en plan for en række spændende ture for det 

kommende år. 

Pensionistudvalget består stadig af Stig, Lene og Lis. Vi 

kunne godt bruge et medlem mere i turudvalget, så 

tøv ikke med at melde dig! 

Første tur blev en juletur den 27. november til 

Københavns gamle stormagasin – museet ved 

Magasin du Nord.  

Tur til Magasin du Nord museet 

For at besøge museet skal man være en gruppe på 

mellem 10 og 24 personer. Vi mødte en flok op fra 

fraktion 4 og fik en omvisning i det meget lille 

museum. Museumsdirektør (en af kursusdeltagerne i 

Historiequizzen, DR4K) fortalte om handlens udvikling, 

og især stormagasinernes udvikling. Der kom mange 

spændende og interessante informationer frem. 

Magasin du Nord havde på et tidspunkt 130 afdelinger 

fordelt over hele landet, sågar en på Fejø. Den 

nuværende bygning på Kongens Nytorv er inspireret 

af Louvre i Paris. Magasin du Nord har ændret 

udseende, og hvis man vil se, hvordan det var 

oprindeligt med et rum igennem alle etagerne op til 

glastaget, skal man gå i Illum, der stadig har det. 

Magasin du Nord har 150 års jubilæum næste år, så 

der kommer sikkert noget om det i pressen den 

kommende tid. Vi sluttede i caféen, hvor der er en 

fantastisk udsigt over Det Kgl. Teaters tag.  

Tak til tur udvalget og for hyggeligt samvær med 

tidligere kolleger.  

Klaus Frydendal 

 

  

http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf
http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf
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De kommende ture går til Nyboder i februar, 

Lauritsens terminal i april/maj, området omkring 

Christiansborg i juni, Korsbæk på Bakken i august og 

endelig til en omvisning i Lærerstandens 

Brandforsikrings kunstsamling i oktober/november.  

Invitationer til turene udsendes til pensionisterne i 

løbet af året. 

  

 

Endelig vil vi fra kredskontoret ønske jer 
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


