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Kære kolleger  
  

Kommunalvalget 2017 

Med dette kredsnyt modtager du invitation til kredsens to valgmøder: 

 

Torsdag den 26/10 kl. 16.30(16.00 kaffe) – 19.00 på Hotel Falster, Nykøbing 

Torsdag den 2/11 kl. 16.30(16.00 kaffe) – 19.00 i Bangs Have, Maribo 

 

Vi håber, at mange af jer kommer til møderne, så vi alle kan høre, hvordan politikerne vil give folkeskolen 

stemme i de kommende byråd. Det er også på valgmøderne, kandidaterne skal høre din stemme som lærer i 

folkeskolen.  

Det vil mødets struktur lægge op til. 

Vi inviterer folkeskolens interessenter til valgmøderne. 

BEMÆRK - at der er tilmelding til valgmøderne! 

 

Budget 2018 

I de kommende uger forhandles der budget 2018 i begge kommuner. Budgetterne 2. behandles på 

byrådsmøderne 12. oktober i begge kommuner. 

I begge kommuner er finansiering af folkeskolen – ansættelse af flere lærere og forhandlinger om en 

arbejdstidsaftale på dagsordenen. 

Kredsstyrelsen har i mange år arbejdet hårdt på at forhindre besparelser på folkeskolen, arbejdet på at få 

investeret flere resurser i folkeskolen og endelig argumenteret for en arbejdstidsaftale.  

Flere politikere har arbejdet hårdt på det samme – tusind tak for det! 

 

Nu er der endelig medvind. Medvind som kan mærkes – men vinden skulle meget gerne blæse noget 

kraftigere: 

- flere partier afsætter og prioriterer folkeskolen med resurser, som dog ikke er øremærket 

- andre partier øremærker midler til lærerstillinger 

- og andre igen argumenterer for, at der indledes forhandlinger om en arbejdstidsaftale 

 

Vi forsøger ihærdigt at overbevise politikerne om, at de skal indgå budgetaftaler, som styrker kerneopgaven 

– som efter vores mening er at afsætte midler til at ansætte flere lærere, nedsætte undervisningstimetallet og 

dermed give lærerne bedre muligheder for at skabe mere kvalitet i undervisningen. 

 

 Men vi har brug for din og andres hjælp! 

 Fortæl din politiker hvad der er allermest brug for i folkeskolen i Lolland og Guldborgsund 

Kommune: 

- flere lærere 

- mindre undervisningstid, som skaber plads til bedre forberedelse 

- en arbejdstidsaftale som passer til lærerarbejdet 

 

Kommentér på vores facebookside – tal med din politiker – skriv et læserbrev eller…. 

 

Løntjek 

I Kredsnyt 9 inviterede din TR og vi til Løntjek i forbindelse med den årlige kampagne.  

Kampagnen er nu overstået! Men løntjek kan du få hele tiden hos din TR eller kredsen. 

Kort opsummeret kan vi fortælle, at vi er stødt på meget små problemer i lønsedlerne i Guldborgsund 

Kommune, men vi har desværre stødt ind i flere fejl i Lolland Kommune.  

Fejlene koncentrerer sig især om manglende udbetaling af tillæg - f.eks.: kontaktlærer- og tosprogstillæg, 

manglende undervisningstillæg over 750 timer, tillæg for skiftende arbejdssteder og efter 17 tillæg.  

Se også artikel på folkeskolen.dk:  https://www.folkeskolen.dk/615738/loentjek-i-maribo-hver-anden-laerer-

fik-for-lidt-i-loen 
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Danmark for velfærd: 

Onsdag den 4/10 mødtes 10 TR’er fra Lolland-Falsters Lærerforening med ca. 

900 andre DLF TR’er og i alt 3400 TR’er fra hele Danmark for at markere at 

fagbevægelsen står sammen om bedre velfærd. 

 

De lokale fagforeninger følger op på velfærdsmødet – mere om det i næste 

kredsnyt. 

 

 

 

Kongres 

Danmarks Lærerforening afholder kongres fra den10/10 til den 12/10 i København. Vi deltager med fire 

kongresdelegerede og resten af kredsstyrelsen som gæster.  

Kongressens afvikling kan følges på DLF’s hjemmeside, og du vil kunne følge os lokalt på kredsens 

facebookside.  

På kongressen vedtages de endelige overenskomstkrav. Her vil især debatten om kravene til en forhandlet 

arbejdstid som erstatning for Lov409 formodentlig få stor vægt. 

Tre andre punkter, som til dels hænger sammen, vil også komme til at fylde på kongressen: ”foreningens 

arbejde med et folkeskoleideal”, ”arbejdsliv 2017 – profession og rammer” samt ”demokratiets fremtid – 

fagbevægelsens og medlemmernes rolle”. 

Kongressen er DLF’s øverste besluttende myndighed, så det vi drøfter og beslutter kan få stor betydning for 

dit arbejdsliv. 

Jeg er personligt optaget af de tendenser vi oplever til en deprofessionalisering (En proces, hvorved en profession 

mister sit monopol eller autonomi i relation til professionsudøvelsen) af lærerprofessionen. En tendens du formodentlig kan 

nikke genkendende til i form af manglende forberedelsestid, for lidt tid til relationen til elever og forældre, 

manglende samarbejdsmuligheder, målstyring, fast tilstedeværelse, andre faggruppers overtagelse af 

undervisningsopgaven mmm.. 

Den dagsorden sætter vi hele tiden fokus på lokalt, og problemstillngen vil vi også trække ind i kongressen. 

Medlemstilbud: 

DLF og Cevea udbyder meningsdanneruddannelse: 
Brænder du for folkeskolen 

- eleverne og dit arbejde? 

Så er det dig vi leder efter! 

I samarbejde med Danmarks Lærerforening søger vi nu 25 engagerede lærere til vores 

meningsdanneruddannelse, der klæder dig på til at præge den offentlige debat og give din lærerstemme til 

kende. Du bliver trænet i skiftlige og mundtlig meningsdannelse sammen med dedikerede kolleger, og du får 

redskaber til med gennemslagskraft at fortælle de vigtige historier fra hverdagen. 

Meningsdanneruddannelsen løber hen over tre moduler i februar, marts og april og udgifter til ophold, 

forplejning, transport og evt. frikøb dækkes. Der er ansøgningsfrist 19. november. 

Læs mere her: https://cevea.dk/uddannelser/laerer-og-meningsdanner 

 
Pædagogisk Rækkevidde  
Femte bog i serien Pædagogisk Rækkevidde er udkommet.  
Bogen hedder Spilpædagogik og er skrevet af Andreas Lieberoth. 
Bogen kan nu hentes på ’Min Side’, både som lydbog og som e-bog. På ’Min Side’ kan også de tidligere 
udgivelser i serien Pædagogisk Rækkevidde hentes. 

 

Datoer: 

 Torsdag d. 26/10 kl. 16.30 – 19.00 Valgmøde om folkeskolen på Hotel Falster, Nykøbing 

 Torsdag d. 2/11 kl. 16.30 – 19.00 Valgmøde om folkeskolen i Bangs Have, Maribo 

o Tirsdag d. 21/11 Kommunalvalg. Sæt   ved folkeskolen! 

 Mandag d. 27/11 kl. 16 – 19. 

o Medlemsmøde for medlemmer, der ikke har deres hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer. 

Invitation udsendes personligt til målgruppen 

Med venlig hilsen       

Henrik Hansen 

Formand  

https://cevea.dk/uddannelser/laerer-og-meningsdanner

