
Synspunkt  Af Carsten Nielsen, næstformand 

Nyhedsbrev 

 Juleferien er ikke at 

betragte som ferie i 

Ferielovens for-

stand.  

Derfor skal evt. 

sygdom i julen ikke 

indberettes, da der 

ikke ydes  

erstatningsferie 

efterfølgende. 

 Hanne Qvist Isak er 

valgt som ny TR for 

valgfællesskabet for 

ansatte i UU, CPU og 

Afd. for Læring på 

LC’s overenskomst. 

Tillykke med  

valget! 
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Ny undervisningsminister - og 

hvad så? 

Med den nye regerings tiltræden fik vi 

også en ny undervisningsminister.  

Merete Riisager (LA) blev taget i ed hos 

dronningen, og hun blev fejret af Folketin-

get ved at blive kaldt til samråd dagen 

efter.  

Det er ikke nogen hemmelighed, at Riisa-

ger har været den måske største kritiker 

af folkeskolereformen (ikke så underligt, 

da hun er cand.mag.pæd), så socialde-

mokraterne med Annette Lind i spidsen 

var voldsomt bekymrede for om deres 

hjertebarn nu skulle justeres. Efter at ha-

ve fulgt seancen på nettet, hersker der 

ikke tvivl om, at socialdemokraterne ikke 

på nogen måde deltager i justeringer af 

reformen.  

Ministeren fastholdt, at reformen skulle 

justeres og fortalte en anekdote fra sin 

barndom om vigtigheden af fritid.  

Jeg bemærker også, at vi har fået en un-

dervisningsminister, der betoner vigtighe-

den af undervisning og sågar tager ordet i 

sin mund… 

Kommer det til at ændre noget i vores 

hverdag? Havde blå blok ønsket at sejle 

videre på nuværende måde, kunne de 

have indsat nærmest en hvilken som 

helst anden fodsoldat, der ville have fulgt 

den udstukne kurs. Signalet er klart, no-

get skal ændres.  

Hvordan det udmøntes, bliver vi klogere 

på i løbet af næste år.  

Malurten i bægeret er selvfølgelig, at LA 

mener, at 10 % af de offentlige ansatte 

kan skæres væk hen over natten uden 

konsekvenser!  

 

 

Thorning-gate 

Forhenværende Statsminister Helle Thor-

ning Schmidt (HTS) tilstod i et interview i 

Politiken, at regeringen havde besluttet 

lockouten af lærerne i 2013, hvilket klok-

keklart strider mod ”den danske model”. 

En model der siden 1899 har skabt et 

velfungerende arbejdsmarked. Det var 

overraskende, at hun tilstod, men at rege-

ringen stod bag, har vi som gruppe ikke 

været i tvivl om.  

HTS har nok ikke konsultationer hos spin-

doktoren længere, så i stedet for at huske 

fortællingen om lockouten, kom hun til at 

fortælle sandheden. HTS har artiklen til 

gennemsyn og opdager ”fejlen”. Hun kon-

takter Politiken og forklarer, at hun ikke 

kan citeres for ovenstående. Af uransagli-

ge årsager bliver citatet ikke ændret og 

avisen går i trykken med tilståelsen, hvil-

ket i sig selv er fair nok, da den tidligere 

statsminister ifølge Politiken er citeret 

100 % korrekt.  

HTS får morgenkaffen galt i halsen, da 

hun læser artiklen i avisen og så fortsæt-

ter farcen med uformindsket kraft. Politi-

ken opdager deres ”fejl” (læs: at de fejlag-

tigt har citeret HTS korrekt) og går ud 

med en rettelse, der lyder ”da vi beslutte-

de at afslutte lockouten”, hvilket i øvrigt 

ingen mening giver i forhold til den efter-

følgende tekst.  

Ydermere melder avisen ud, at de ikke 

har yderligere kommentarer til sagen og 

fjerner artiklen fra nettet.  

Jeg konstaterer nøgternt, at medierne 

som den fjerde statsmagt lader meget 

tilbage at ønske.  

Denne kuriøse sag kunne have været 

brugt til at viske tavlen ren og starte på en 

frisk. I stedet står vi som lærere tilbage 

med følelsen af, endnu engang at være 

blevet ført bag lyset.  



Løntjek 2016  Af konsulent Jann Besenbacher 

Side 2 Nyhedsbrev 

Jeg har som kredsens konsulent i okto-
ber/november måned gennemgået ca. 
70 lønsedler, der var indsendt i forbindel-
se med kampagnen ”Løntjek 2016”, 
som Hedensted Lærerkreds igen i år var 
en del af. 

Jeg har for hvert enkelt medlem gen-
nemgået lønsedlen og den opgaveover-
sigt, som kredsen har fået indleveret ved 
skoleårets start. 

Det er aftalt mellem KL og LC, at den 
opgaveoversigt læreren/
børnehaveklasselederen har fået før 
normperiodens start er et løntilsagn. 

Derfor har de indleverede opgaveover-
sigter været et godt grundlag for min 
gennemgang og sammenligning.  

Jeg har kunnet konstatere, at det er få 
fejl, der i år er blevet fundet, men igen i 
år har jeg undret mig over, at flere af de 
opgaver, der står opført på Opgaveover-
sigten ikke har udmøntet sig i Undervis-
ningstillæg. 

Dette har Lærerkredsen efterfølgende 
drøftet med ledelsen i Afd. for Læring – 
skoler, og aftalen med dem er, at vi efter 
nytår henvender os til skolelederne på 
de skoler, hvor vi har vurderet, der kan 
være fejl i Opgaveoversigten og dermed 
i udbetalingen af Undervisningstillægget. 

Overenskomsten blev ændret i 2015, så 
de første 750 undervisningstimer for læ-
rerne giver et fast årligt tillæg.  
For børnehaveklasselederne er grænsen 
for dette tillæg 836 undervisningstimer. 
Tallene justeres i forhold til ansættelses-
graden. 

Tillæggets størrelse er afhængigt af, 
hvordan man er ansat. 

Er man planlagt med mere end 750/836 
timer, så udløser undervisningstimerne 
herudover et tillæg på kr. 90,00 i niveau 
31. marts 2000, hvilket pr 1. oktober 
2016 giver et tillæg på kr. 119,62 pr time. 

 

Her er en tekst, jeg har skrevet til en læ-
rer, der har fået udarbejdet et løntjek: 

UV tillæg >_751 

Opgaveoversigten viser, du er plan-
lagt med 868,50 undervisningstimer. 

For dig betyder det, at du i skoleåret 
16/17 har 118,50 timer i dette tillæg, 
som afregnes med 1/12 hver måned. 

Det betyder, at du hver måned får 9,67 
timer x kr. 119,62 = kr. 1.156,73 

Hvis der eksempelvis på denne lærers 
opgaveoversigt ved skoleårets start ikke 
var afsat undervisningstid til skolefest, 
sociale klassearrangementer, lejrskole 
eller andet, der er omfattet af det udvide-
de undervisningsbegreb, så har læreren 
fået for lidt i tillæg i hele dette skoleår, 
hvilket ikke er i overensstemmelse med 
Overenskomsten 

Spørgsmålet er om de ekstra eventuel 
ekstra undervisningstimer fremgår af den 
årsopgørelse, der skal udleveres til den 
enkelte lærer ved skoleårets afslutning? 

 

Ulempegodtgørelse. 

Noget andet jeg har haft i fokus, er udbe-
talingen af Ulempegodtgørelse for ar-
bejdstid, der er placeret efter kl. 17.00. 

Ved OK 2015 blev det aftalt, at Ulempe-
godtgørelsen skal udbetales ved først-
kommende lønudbetaling, efter man har 
deltaget i mødet. 

Jeg kan efter min gennemgang være af 
den opfattelse, at ikke alle skoler over-
holder dette. 

 

Løntjek 2016 kampagnen er formelt 
overstået, men det skal ikke forhindre et 
medlem i, at kontakte mig og indsende 
sin lønseddel til 116@dlf.org. 

Jeg gennemgår gerne en lønseddel, hvis 
et medlem er i tvivl, om han/hun får den 
korrekte løn. 

mailto:116@dlf.org


Nyt om arbejdsmiljø Af Mette Damgaard Andreasen, kredsstyrelsesmedlem 

Årgang 7, nummer 2 Side 3 

På Område-MED besluttede vi tidligere i år at arbejde 
mere indgående med to overordnede fokusområder – 
nemlig vold og krænkelser samt tidspres. Emnerne er 
oplagte, da det er noget, der fylder meget i vores 
hverdag og lægger pres på arbejdsmiljøet ude på 
skolerne. 

I de undersøgelser, der blev lavet sidste år var det 
tydeligt, at lærere på alle skoler i kommunen gav ud-
tryk for, at de føler sig presset på tid. Mange er fru-
strerede over, at de ofte må gå enten delvist eller helt 
uforberedte til undervisning, og dette går ud over ar-
bejdsglæden. Derfor er emnet tidspres også på dags-
orden til den igangværende rundtur, hvor Peter Hüt-
tel, Ole Bjerre Martinussen, Lone Broch 
(skoleledernes TR)  

kommer ud på alle skoler og taler med ledere, TR og 
AMR, og det er ligeledes temaet på den obligatoriske 
efteruddannelse af arbejdsmiljøgrupperne til foråret. 

At vi også har valgt vold og krænkelser som fokus-
punkt skyldes en stigning i indberetningerne af ar-
bejdsskader og krænkelser. Det er vigtigt, at der er 
opmærksomhed på at følge op på de hændelser, der 
forekommer på skolerne, og at der i arbejdsmiljøgrup-
perne også holdes fokus på forebyggelse. Dette var 
en del af efterårets obligatoriske efteruddannelse af 
arbejdsmiljøgrupperne, og det er et tema, vi stadig 
følger op på i Område-MED. 



Forude lurer et nyt år, som på mange måder bliver 

interessant.  

Som omtalt andetsteds har vi i forbindelse med 

regeringsudvidelsen fået en ny undervisningsmini-

ster, og effekten af dette vil først ses i 2017.  

Det kommende år byder også på et kommunal-

valg, hvilket vi skal bruge til at få folkeskolen sat 

på dagsordenen - politikerne er nødt til at forholde 

sig til, hvad man vil med folkeskolen og KV17 er 

et oplagt sted at afkræve dem de svar. 

Allerede i starten af året vil der lokalt være lejlig-

hed til at debattere folkeskolen med de lokale poli-

tikere, da nogle af partierne står bag et arrange-

ment, hvor de ønsker, at borgere og politikere skal 

drøfte folkeskolen. Det vil være oplagt, hvis dette 

arrangement kvalificeres af deltagelse af lokale 

lærere...  

Arrangementet finder sted i Glud d. 18.januar og 

nærmere information kan findes på 

www.borgernesforsamlingshus.dk  

I uge 3-8, 2017, afvikles der TR-valg på skolerne/

arbejdspladserne. Det er enormt vigtigt, at vi alle 

steder har en TR, der står med et tydeligt mandat 

fra sine kolleger, når man på vegne af sine kolle-

ger skal varetage fællesskabets interesser.  

Derfor opfordrer jeg til, at I bakker op om valget, 

når TR indkalder. 

 

 

 

 

 

 

Kredskontoret 

Der vil være lukket for telefonhenvendelser fra 

23/12 til 3/1, men der vil på telefonsvareren være 

oplysning om kontaktmuligheder ved henvendel-

ser af uopsættelig karakter. 

Glædelig jul og godt nytår.  

Nyd fridagene - de er særdeles velfortjente! 

Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

 

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 

Mette Damgaard Andreasen, Baldersgade 14C, 8700 Horsens 

Mail: mdan@dlf.org Tlf. 30 49 21 18 

 

Ane Morell Holm, Frederiks Allé 75B, 2.TH, 8000 Aarhus C 

Mail:  amol@dlf.org  Tlf. 61 67 03 96 

Et spændende år venter   Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 


