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Finder du det ikke her...så 
finder du det helt sikkert på 
kredsens hjemmeside 

www.dlf37.dk 
eller bliv ven med Dan-
marks Lærerforening Kreds 
37 på Facebook 

Flere lønstigninger i vente som 
resultat af OK 18 
D. 1. oktober 2018  fik alle på det 
kommunale område en generel 
lønstigning på 1,3%, dvs. alle løn-
trin og tillæg blev forhøjet. De 
samlede generelle lønstigninger i 
overenskomstperioden udgør 
6,82% incl. forventet udmøntning 
fra reguleringsordningen. Disse 
lønstigninger er alle et resultat af 
forhandlinger mellem KL og de 
overenskomstbærende organisatio-

ner, heriblandt DLF. Støt din OK-
organisation!  
Kredsen sætter i lighed med andre 

overenskomstbærende organisa-
tioner igen i år fokus på medlem-
mernes løn i uge 45-46. Du kan 
selv medvirke til at tjekke din 
løn ved hjælp af kredsens løn-
oversigt. Er der noget, du ikke 
kan gennemskue, er du velkom-
men til at kontakte din TR eller 
kredsen. Vi hjælper gerne  med 
at tjekke din lønseddel. 
Finder du en fejl, skal du straks 
henvende 
dig til din 
ledelse. 
God løn-
jagt! 

Årets medlemskursus byder på nyt 
fra DLF v. Anders Bondo,  oplæg 
omkring Folkeskoleidealet og den 
fagpolitiske stemme, nyt fra 
kredsen, spændende oplæg 
omkring meningstab og pseu-
doarbejde i lærerjobbet v. 
Dennis Nørmark, Livemusik  
og godt kollegialt samvær. 
Husk tilmelding afleveres til 
din tillidsrepræsentant senest 

Årets medlemskursus  
Sæt X i kalenderen  

Som en udløber af den nyligt 
indgåede overenskomst på lærer-
området og et fælles ønske fra 
Frederikssund Lærerkreds og 
Frederikssund Kommune om at 
opnå større tilfredshed i ansæt-
telsen blandt kommunens lærere 
igangsættes en ambitiøs proces 
”Ny start”, hvor parterne får en 
fælles oplevelse af, hvordan læ-
rerne oplever det at være ansat i 
Frederikssund Kommune. Med 
baggrund i oplevelsen udarbej-
des der en kortlægning, som sor-
terer indtrykkene i områder, man 
kan gøre noget ved på den enkel-
te skole, områder der kræver for-
valtningens hjælp, områder det 
kræver lokale politiske beslut-
ninger, områder der er besluttet 
nationalt og områder der ikke 
kan gøres noget. Der vil blive 
afholdt møder på skolerne i løbet 
af november og december må-
ned. Endvidere har Frederiks-
sund Lærerkreds inviteret skole-
bestyrelsesmedlemmer,    
Uddannelsesudvalget og kom-
munale chefer i Frederikssund 
kommune til debat om en Ny-
start for Folkeskolen i Frederiks-
sund. 

mandag den 29/10.Invitation 

”Ny start” samar-
bejde med Frede-
rikssund Kommu-
ne 

Har du tjek på din løn?  
Er du OK? 

http://dlf37.dk/nyheder/2018/oktober/loenoversigt-1102018
http://dlf37.dk/nyheder/2018/oktober/loenoversigt-1102018
http://www.dlf37.dk/kreds-37/kurser-og-arrangementer/medlemskursus
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flydelse på rekruttering og fast-
holdelse af lærere. 
Budgetteret gennemsnitligt årlige 
undervisningstimer inkl. under-
støttende undervisning i skole-
året 17/18 (tal indhentet hos 
kredsene): 

 
 Frederikssund: 800 
 Halsnæs: 772,5 
 Gribskov: 780 
 Furesø: 760 
 Egedal: 755 
 Helsingør 772 

Der er ingen grund til, at Frede-
rikssund kommune fortsat skal 
køre så stramt et budget på folke-
skoleområdet. Tallene i skemaet 
vedr. udgifter til folkeskolen pr. 
elev stammer fra Økonomi- og 
indenrigsministeriet og viser ty-
deligt, at Frederikssund kommu-
ne har sparet, så vi ligger langt 
under gennemsnittet. Vi opfor-
drer til, at vi nu prioriterer en Ny 
Start for folkeskolen. 

Træghed i ansættelser samt 
manglende prisfremskrivning 
Vi vurderer ikke, at træghed i 
ansættelser kan gennemføres på 
skoleområdet. Alle børn har krav 
på den rette undervisning. Sko-
lerne har allerede i dag store ud-
fordringer med at få ressourcerne 
til at slå til og dermed opretholde 
undervisningsforpligtelsen. 
Træghed i ansættelser er de facto 
en nednormering af stillinger og 

Kredsens høringssvar til Frederikssund 
kommunes budget 2019  

vil betyde store driftsforstyrrel-
ser.  
Manglende prisfremskrivning vil 
uvægerligt medføre ringere be-
tingelser for god undervisning.  
 
Derudover har Frederikssund 
Lærerkreds kommenteret de 
konkrete forslag i handlingskata-
loget. I kan læse hele Kredsens 
høringssvar her:  Høringssvar 
vedr. budget 2019-2022 
 

 
Der blev mandag d. 1. oktober 
indgået budgetforlig mellem 
Venstre, Socialdemokratiet, Ra-
dikale Venstre, SF og Dansk 
Folkeparti. Du kan læse Kred-
sens kommentar til budgetforli-
get på Facebook. 
Se budgetforliget her: Budget-
forlig 2018 Frederikssund kom-
mune 

 

Frederikssund Lærerkreds vil 
gerne takke for det meget om-
fattende budgetmateriale. 
Vi vil indledningsvis kvittere 
for, at uimplementerbare bespa-
relser på specialområdet er ud-
gået samt den helt nødvendige 
foreslåede ressourcetilføring 
vedr. demografitilpasning mv. 
Ressourcetilførslen er en forud-
sætning for, at skolerne kan le-
ve op til folkeskoleloven. 
Folkeskolen i Frederikssund er i 
en årrække blevet nedprioriteret 
budgetmæssigt. Antallet af ned-
lagte lærerstillinger er helt ude 
af proportion med det faldende 
elevtal. En af de vigtigste kon-
sekvenser af den førte politik, 
som vi må adressere i fælles-
skab, er rekruttering og fasthol-
delse af uddannede lærere. AE 
rådets analyse fra 2016 så på, 
hvor stor en andel af lærerstil-
lingerne, der var besat af lærer-
uddannede. Her lå Frederiks-
sund kommune med den laveste 
andel i Region Hovedstaden, og 
vi har ingen indikationer på, at 
det har forandret sig. Vi kan da 
også konstatere, at under-
visningsministeriet har opgjort, 
at 23 % af elevernes undervis-
ning i skoleåret 2016/2017 blev 
læst af ikke-læreruddannede.  
Vi har prioriteret og vil foreslå 
ét konkret tiltag i forhold til re-
kruttering og fastholdelse af 
lærere.  
Nedsæt undervisningsandelen 
pr. lærer.  
Læreres mulighed for at løfte 
eleverne fagligt og socialt er 
helt vitalt for motivation og ar-
bejdsglæde. I Frederikssund 
kommune har vi den højeste 
undervisningsandel i Nordsjæl-
land. Det betyder ringere vilkår 
for at levere kvalitet for elever-
ne, og har dermed direkte ind-

Budgetforlig 

Udgifter til folkeskolen pr. 
elev (netto) 

2015 2016 2017 2018 

Frederikssund kommune 67.208 68.743 64.099 62.650 

Hele landet 64.847 65.968 66.690 68.178 

http://www.dlf37.dk/nyheder/2018/september/hoeringssvar
http://www.dlf37.dk/nyheder/2018/september/hoeringssvar
https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/oktober/budgetforlig-i-frederikssund-kommune
https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/oktober/budgetforlig-i-frederikssund-kommune
https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/oktober/budgetforlig-i-frederikssund-kommune

