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Ved sygdom i forbindelse med 6. ferieuge (f.eks. uge 7)  

Har du planlagt ferie i uge 7(6. ferieuge) og er/bliver syg inden, har du ret til erstatningsferie. 

Erstatningsferien kan holdes eller udbetales. 

Det er vigtigt, at du har sygemeldt dig senest 1. dag inden normal arbejdstids begyndelse. Sker 

sygemeldingen senere, bortfalder retten til erstatningsferie iflg. ferieloven (her tæller de første 5 

dage fra sygemeldingsdagen ikke med). 

Sygdommen skal dokumenteres fra den 1. sygedag over for arbejdsgiveren i form af lægelig doku-

mentation. Udgiften til denne dokumentation afholdes af den ansatte. 

Skoleidealet 

Alle har en holdning og en mening om, hvad folkeskolen er for en størrelse og hvad den skal. Vi har 

jo alle sammen gået der, som det populært siges. Med lockouten, skolereformen, regeringens ef-

fektiviseringsprogram i offentlig forvaltning, Statsforvaltningens krav om dokumentation og målsty-

ring som løsningen i kommunerne på resurseknaphed er Danmarks Lærerforening nødt til at tale 

sig ind i denne dagsorden og formulere vores værdier i et skolesyn. Hvordan ser den ideelle folke-

skole ud i Danmark? Derfor er Hovedstyrelsen i gang med at formulere et nyt fælles skoleideal for 

Danmarks Lærerforening. 

Et ”ideal” om folkeskolen kan antage mange forskellige former og forståelser. Som sagt kan skole-

idealer være mange ting: Et lærested, et værksted, en demokratisk kultur, et skånerum, et opbe-

varingsrum, en kvalificerings- og allokeringsfunktion, et kedeligt sted, et livs- og tilværelsesoply-

sende sted, et venskabeligt fællesskab, et undervisningssted, et inkluderende fællesskab, et livs-

sted og ikke mindst, som mange lærere oplever det, en politisk kampplads, når der skal placeres 

ansvar og findes løsninger på samfundsproblemer. Det handler om værdier og ståsted. 

I sidste ende handler det om, at folkeskolen gør noget, som man ikke gør andre steder i samfun-

det. Dette noget; hvad er det?  

Når idealet på et tidspunkt tager form, er det vigtigt, at flest mulige medlemmer skal kunne se sig 

selv som en del af idealet. Skal vi være demokratiets skole? Eller hvilket skoleideal har demokratiet 

brug for? Demokrati som livsform og/eller styreform? Skal vi være samfundets skole? Og igen kan 

man spørge: Hvilket skoleideal har samfundet brug for? Her kunne man tænke skole i et ej diffe-

rentieret samfund med 100% (eller næsten 100%) social inklusion og innovation som vigtigste bæ-

rende værdi eller modsat en skole som konkurrencestatens skole, hvor det opportunistiske menne-

ske er målet. Man kunne tale om Livets skole, Dannelsens skole, den globale skole mm. og hele 

tiden sætte samfundet og menneskesynet op som en del af målsætningen for skolens arbejde. 

Om foreningen når at blive enig med sig selv må komme an på en prøve. Vær opmærksom på, at 

denne drøftelse bliver en del af foreningens virke i løbet af foråret og sommeren, og i perioden 

frem til kongressen vil der være drøftelser herom på forskellige niveauer i vores fagforening. Kan vi 

enes om et ideal, som vedtages på kongressen i november 2017, vil DLF kunne stå stærkere ved 

OK-forhandlingerne i 2018, end hvis vi ikke har et skoleideal. Under alle omstændigheder er det 

godt set af hovedstyrelsen og Anders Bondo, da der i disse år foregår en hård politisk værdidebat i 

forhold til den retning, som man vil trække vores samfund imod. Og her bliver vi nødt til at være 

tydelige som fagforening. 

Man kan stadigvæk nå det 

Husk at der er medlemskursus d. 3. -4. marts 2017 på Frederiksdal. Tilmelding til din TR absolut 

senest i uge 6 2017.  
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Arbejdstid 

I løbet af efteråret og vinteren har der været en dialog med flere politikere i kommunen om vigtig-

heden af at få kigget på dokumentet om tilrettelæggelsen af vores arbejdstid, særlig tiden til for-

beredelse. I november 2016 stod det klart, at Byrådet fortsat ikke vil tillade en fravigelse af Lov 

409 med en egentlig indgåelse af en arbejdstidsaftale. Dog var der hele vejen rundt en vilje til at 

kigge på dokumentet med henblik på forbedringer. Særligt Enhedslisten, Socialdemokratiet og Ny 

Gribskov viste vilje til at gå videre for at kigge på forbedringer af vores arbejdsvilkår. Socialdemo-

kraterne og Ny Gribskov stillede derfor forslag om, at der skulle indledes drøftelser med Gribskov 

Lærerkreds om bedre vilkår for forberedelse på Børneudvalgsmøde først i det nye år. Børneudval-

get kunne ikke blive enige, idet Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti holdt fast i, at der 

skulle finde en evaluering sted med ledernes deltagelse inden kommunen kunne påbegynde for-

handlinger om forberedelsestiden med kredsen. På grund af denne uenighed blev sagen begæret i 

Byrådet.  

Et flertal i Byrådet besluttede følgende mandag d. 30. januar 2017: 

”Byrådet beder administrationen blandt andet gennem dialog med ledere og lærere at evaluere om 

forståelsespapiret i tilstrækkelig omfang sikrer skolelederne en fleksibel opgaveløsning, og at læ-

rerne har den fornødne forberedelsestid” 

Kredsstyrelsen drøfter denne beslutning d. 9. februar 2017. Når der foreligger en aftale med kom-

munen om en evalueringsproces, vil kredsen orientere herom. Kredsens målsætning er fortsat at 

sikre bedre vilkår, særligt tid, for at kunne forberede sin undervisning. 

Mediepolitik 

Kredsstyrelsen har vedtaget en ny mediepolitik. Politikken har været behandlet i kredsstyrelsen på 

baggrund af den medlemsundersøgelse, som blev gennemført i de faglige klubber i efteråret 2016. 

En vigtig ændring i forhold til den tidligere politik på området er, at kredsnyt udkommer én gang 

månedligt – omkring d. 1. i hver måned i et max. to siders format. 

Desuden arbejder vi som kredsstyrelse i 2017 på at udbrede kendskabet til vores hjemmeside, idet 

denne fortsat skal fungere som stedet, hvor man kan hente væsentlige oplysninger og 

informationer om kredsens arbejde og kunne finde svar på generelle spørgsmål i forhold til ens 

ansættelse og arbejdsliv. 

I 2017 vil kredsstyrelsen også have fokus på at sætte de faglige klubber på skolerne mere i spil i 

den offentlige debat. Læserbreve og fælles holdningstilkendegivelser om skolepolitiske forhold i 

medierne generelt vil kredsen prøve på at gøre til en naturlig del af de faglige klubbers virke. Dog 

vil det fortsat være sådan, at udtalelser til det kommunale budget og høringer i Gribskov 

Kommune kun kan ske gennem Gribskov Lærerkreds og/eller i skolens LU. 

Den vedtagne mediepolitik kan læses på kredsens hjemmeside. 
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Kredskontoret i Uge 7  

Kredskontoret holder lukket i Uge 7. Har man spørgsmål eller behov for rådgivning, kan kredsen 

kontaktes via e-mail: 034@dlf.org 

Vores mailpost bliver tjekket dagligt i uge 7. Ved henvendelse vil man blive kontaktet efterfølgende. 

Kredsstyrelsen  

mailto:034@dlf.org

