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 Har du svaret på 

kredsens  

medlems-

undersøgelse?  

Der lukkes for 

besvarelser d. 

22/12. 

 

 Hedensted  

Lærerkreds af-

holder general-

forsamling ons-

dag d. 18/3. 
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Juleferien står for døren og hermed er 

45% af skoleåret gennemført i år 1 med 

både skolereform med nyt indhold og 

nye rammer for lærere og børnehave-

klasselederes arbejdstid. 

Vi har i efterårets løb deltaget i en del 

faglige klubmøder på kommunens sko-

ler (det er et stående tilbud) og er i lø-

bende dialog med især skolernes TR.  

Derudover har vi i kredsstyrelsen øn-

sket at få et lidt mere håndgribeligt bille-

de af de oplevelser, der er blandt vores 

medlemmer, hvorfor vi i slutningen af 

november udsendte et spørgeskema til 

lærere og børnehaveklasseledere på de 

21 skoler. 

I januar præsenteres resultaterne for 

forskellige interessenter, der har ønsket 

at høre vores perspektiv på, hvordan 

tingene kører, ligesom resultaterne na-

turligvis også vil indgå i de løbende 

drøftelser med forvaltningen. 

Vi får på kredskontoret en del indikatio-

ner på, at mange er pressede i en grad, 

der er uhensigtsmæssig i forhold til at 

nå de opgaver, de er tildelt indenfor den 

udmeldte arbejdstid. Det arbejder vi 

konstant på at få de ansvarlige til at 

handle på, men selvom der på flere om-

råder virker til at være bevægelse og en 

forståelse for, at de nuværende konditi-

oner ikke er holdbare, er der desværre 

ikke en løsning umiddelbart forude. 

Derfor skal opfordringen herfra lyde, at I 

fortsat skal glædes over de ting der lyk-

kes, men også holde fast i, at få kanali-

seret en eventuel ubalance mellem op-

gaver og ressourcer hen, hvor der kan 

handles på den. Det er i første omgang  

skolelederen, men vi må også erkende, 

at der ikke er sammenhæng mellem de 

opgaver og ressourcer den enkelte le-

der står med og derfor er det reelt politi-

kerne såvel lokalt som nationalt, der 

sidder med nøglerne til løsningen.  

Det kan medlemsundersøgelsen forhå-

bentligt også bidrage til at de forstår. 

Problemerne er af generel karakter og 

netop derfor er individuelle løsninger 

heller ikke svaret. 

Det er efter min bedste overbevisning 

ikke en langtidsholdbar løsning, når en-

kelte lærere forsøger at kompensere for 

en for stor opgavemængde ved at arbej-

de udover den ugentlige tilstedeværel-

sestid på ca. 40 timer, men jeg anerken-

der samtidigt, at det i enkeltstående til-

fælde kan føles som den nødvendige 

løsning. Det må bare aldrig komme til at 

presse sidemanden til at skulle levere 

ekstra og den balancegang er nærmest 

umulig. 

Vi er i gang med noget nyt og der er et 

markant behov for ændringer af flere 

ting, før det nye bliver bæredygtigt. 

På vegne af Hedensted Lærerkreds vil 

jeg ønske jer alle en glædelig jul og et 

godt og lykkebringende nytår.  



Forskudsregistrering 2015 Af konsulent Jann Besenbacher 

Uge 7, 2015 
Af konsulent Jann Besenbacher 

Side 2 Nyhedsbrev 

Var du lockoutet i 

april 2013, passer 

den årsindkomst 

SKAT  påsætter 

forskuds-

registreringen for 

2015 ikke. 

Julen og nytåret står for døren og i den-

ne tid, er der heldigvis ikke mange, der 

tænker på KL’s lockout af lærerne i 

2013. 

Men når vi kommer ind i 2015, og det 

bliver uge 7, så kommer der en hilsen fra 

KL og Hedensted Kommune til de lærere 

og børnehaveklasseledere, der var om-

fattet af lockouten i 2013. 

Der mangler på grund af lockouten 2 

dage i ferieregnskabet fra 2013, så der 

er mange, der vil mangle lønne for disse 

2 dage, når lønsedlen for februar 2013 

kommer i E-boksen. 

Du kan melde dig ledig torsdag den 12. 

februar og fredag den 13. februar 2015. 

Dette gør du på www.jobnet.dk 

Dette kan du først gøre den 12. febru-

ar 2015. 

Allerede nu kan du søge A-kassen om at 

få dagpenge for de 2 dage. 

Du kan via dette link: 

https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-har-

varet-lockoutet-og-onsker-2-dages-

dagpenge/ 

komme ind til en blanket, som du skal 

udfylde og indsende til DLF-a. 

Det kan du gøre allerede nu, hvis du ikke 

har gjort det. 

 

Ovenstående betyder, at du i uge 7 kun 

kan holde ferie i 3 dage, så har du plan-

lagt ferie i uge 7 og er uden for landets 

grænser, så er du afskåret fra at få dag-

penge for de 2 dage. 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig.  

Danmarks Lærerforening vejleder princi-

pielt ikke om skatteforhold, men alligevel 

har foreningen i år gjort en undtagelse, 

idet foreningen på deres hjemmeside har 

skrevet, at de lærere der i 2013 var om-

fattet af lockouten skal være specielt op-

mærksomme på deres forskudsopgørel-

se for 2015. 

Dette skyldes, at den A-indkomst, der er 
beregnet på forskudsopgørelsen, er sket 
på baggrund af årsindtægten i 2013. 

Det har for de, der var lockoutet den kon-
sekvens, at da årsindkomsten i 2013 var 
mindre på grund af den manglende løn i 
april 2013, så vil den årsindkomst SKAT 
har sat på forskudsregistreringen for 
2015 ikke passe med ens faktiske ind-
komst. 

Derfor kan det være en god ide at se, om 

du af den grund skal ændre forskudsop-

gørelsen, som gælder fra den 1. januar 

2015.  

http://www.jobnet.dk
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-har-varet-lockoutet-og-onsker-2-dages-dagpenge/
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-har-varet-lockoutet-og-onsker-2-dages-dagpenge/
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-har-varet-lockoutet-og-onsker-2-dages-dagpenge/


AMR/TR samarbejdet og den kommende APV undersøgelse 

Af Leif Vestergaard, kredsstyrelsesmedlem 

Årgang 5, nummer 3 Side 3 

TR-internat Af Carsten Nielsen, næstformand 

Når der sker gennemgribende forandringer i 

arbejdsmiljøet, skal der foretages en revide-

ring af arbejdspladsens APV

(arbejdspladsvurdering).  

I den forbindelse har AMR/TR være på efter-

uddannelse i ”Trivsel i forandringer - Hvordan 

holder vi fast i trivslen under store forandrin-

ger?  Hvilke psykologiske mekanismer spiller 

ind på individ/gruppe under forandringer.  

Derudover har vi fra kredsens side haft et 

møde med alle AMR og TR´er for at drøfte 

kortlægning af det fysiske og det psykiske 

arbejdsmiljø og forskellige løsningsforslag.  

Ud fra dette har vi fra kredsens side været 

involveret i udarbejdes af en fælles spørge-

skemaundersøgelse vedrørende dine ar-

bejdsvilkår.  

Denne vil blive afholdt i slutningen af januar 

måned. Dine svar skal danne grundlag for 

arbejdsmiljøgruppens videre arbejde med 

handleplan/revision af APV´en på din skole. 

De ændrede arbejdsvilkårene har også betyd-

ning for samarbejdet mellem TR og AMR, så 

her arbejdes der lokalt på at finde snitflader 

for, hvem der tager sig af, hvilke opgaver til 

gavn for at bedre dine arbejdsvilkår.  

Tirsdag eftermiddag samledes tillidsrepræsen-

tanter fra kommunens skoler til et kursusdøgn 

på Agerskov Kro i Sønderjylland.  

Målet med døgnet var at opkvalificere tillidsre-

præsentanterne og give noget inspiration til op-

gaveløsning i en hverdag præget af forandrin-

ger og udfordringer. 

Tirsdag havde vi formanden for Esbjerg Lærer-

kreds og hovedstyrelsesmedlem Kenneth Niel-

sen som foredragsholder. Kenneth talte under 

overskriften ”Hvordan vender vi vreden til hand-

ling?”.  

Han eksemplificerede konsekvenser af reform 

og lov 409 understøttet af data fra 1400 lærere i 

Esbjerg.  Pointerne var bl.a., at der i reformen 

er absolut brugbare elementer, men problemet 

er, at den er underfinansieret (læs: lærerfinan-

sieret). Det har medført en problematisk start, 

da der ikke opleves sammenhæng mellem op-

gaver og ressourcer for den enkelte. En anden 

væsentlig problematik er kravet fra konkurren-

cestaten om at skabe målbare resultater og be-

skæftigelsesduelige, hvilket kan overstråle fol-

keskolens hedengangne mål at skabe livsdueli-

ge unge.  

Et begreb der også blev præsenteret var 

”omvendt ytringsfrihed”. Hvilket dækker over det 

skisma, at hvis vi som lærere udtaler os positivt 

om reform/lov 409 risikerer at blive mødt af en 

række højtråbende modstandere fra vores egen 

gruppe. Det er en problemstilling, der er værd at 

have i baghovedet. 

Personificeret ved Martin Luther King talte Ken-

neth om, at vi skulle have en drøm. Ikke en visi-

on, en målstyret planlægning eller et arbejdspa-

pir, men slet og ret en drøm om en god folke-

skole. Hvordan ser din drøm ud? Undertegnede 

ledte længe og intensivt på harddisken og kon-

staterede, at drømmen var forsvundet i et sam-

mensurium af drift, lovgivning, arbejdsvilkår 

etc… 

Onsdag blev der arbejdet med, hvordan Faglig 

klub kan styrkes i den nye virkelighed.  

Der kom via diverse workshops masser af ideer 

(faglig blog, nyhedsbrev, faglig Wiki, klubmøder 

med socialt perspektiv, faglig briefing og meget 

mere). Disse ideer samles i et skriv, der kan 

virke som inspiration for TR. 

Det er ingen hemmelighed, at med den fulde 

tilstedeværelse i mente er det svært at bevare 

den høje deltagelsesprocent til klubmøder, hvil-

ket igen er med til at udhule det mandat tillidsre-

præsentanten kan gå til ledelsen med.  

Vi er nødt til at bevare et forum, hvor der kan 

diskuteres arbejdsvilkår. Der kan/skal ikke læg-

ges en fast politik ned over de 21 skoler, men 

det bliver op til den enkelte TR sammen med 

sine kollegaer at finde ud af, hvad der giver me-

ning på egen skole.  



Som nogle af jer måske allerede har hørt/læst har 

Hedensted Kommune sammen med 11 andre 

kommuner fået bevilget 21. mio. kr. til skoleudvik-

ling af A. P. Møller Fonden. Overskriften på pro-

jektet har titlen ”Forskningsinformeret, målstyret 

skole- og kompetenceudvikling” – et ambitiøst 

projekt, som er indgået i et samarbejde med  

Aalborg Universitet. 

Ud over midlerne fra A. P. Møller Fonden skal 

Hedensted Kommune også selv være med til at 

finansiere projektet og bidrage med tidsforbrug til 

kompetenceudvikling af både ledere, lærere og 

pædagoger, så derfor kommer det til at berøre os 

alle. 

Hvordan og hvornår er endnu ikke på plads, men 

et informationsmøde om projektet for lærerne bli-

ver sandsynligvis i uge 32, og for lederne allerede 

i foråret 15. 

Udviklingen på den enkelte skole skal tage ud-

gangspunkt i elektroniske spørgeskemaer, der 

udsendes til elever, lærere, ledere og forældre. 

Besvarelsen af disse skal bruges til at give viden 

om, hvad der skal til for at øge både læring og 

trivsel for den enkelte elev. 

Projektet skal køre over 4 år, hvor medarbejderne 

i nogle ”aktionslærings-/kompetenceforløb” skal 

uddannes i 4 forløb af 12 timer.  

Vi er i kredsen med i en slags ”følgegruppe”, og vi 

vil forsøge at gøre vores bedste for at påvirke, at 

forløbet også bliver godt for lærerne. 

Også DLF har fået midler til uddannelse fra A. P. 

Møller Fonden (omtalt i Folkeskolen nr. 21).  

Der oprettes 2-dages kurser i fagene idræt, mate-

matik, sprogfag og håndværk og design.  

De første kurser, som er idræt og sprogfagene, 

afholdes i foråret 15.  

Vær opmærksom på, at tilmeldingen til disse 

er senest d. 12. januar. 

Få evt. en nærmere beskrivelse hos din TR, som 
har fået en TR-udsendelse om dette tilbud 
(udsendelse nr. 032/2014) eller på www.dlf.org.  

Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

Fax: 75 89 73 38 

E-mail: 116@dlf.org 

Hedensted 

Lærerkreds 

Telefontider: 

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15 

Fredag kl. 8:00 - 12:00 

 

Konsulent Jann Besenbacher 

træffes i telefontiden  

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle 

Mail: obma@dlf.org Tlf. 60 24 14 79 

Redaktør af nyhedsbrevet 

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen, Vævergade 24, 7150 Barrit 

Mail cabn@dlf.org Tlf. 53 57 90 57 

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted 

Mail: lsje@dlf.org Tlf. 75 89 34 99 

 

Leif Vestergaard, Lysagervænget 43, 8722 Hedensted 

Mail: leve@dlf.org  Tlf. 75 89 99 35 

”Møller-milliarden” Af Lillian Bech Jensen, kredsstyrelsen 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 


