
Nyhedsbrev 

 Var du lockoutet i 

april 2013?  

I så fald har det 

konsekvenser for 

din løn i uge 7. 

Tjek mailen fra 

Hedensted Lærer-

kreds, som blev 

udsendt tirsdag d. 

3/2. 

 

 Tilmelding til ge-

neralforsamling 

sker til TR eller 

direkte til kreds-

kontoret. 

Sidste tilmelding 

er fredag d. 

13.marts. 

NYT fra Hedensted Lærerkreds 
Februar 2014 Årgang 5, nummer 4 

I dette nummer: 

Indkaldelse til 

generalforsamling 

1 

Din mailadresse 2 

Opgørelse af  

arbejdstiden 

2 

Afspadsering - nej 

det kan du ikke 

3 

Arbejdsforhold i 

folkeskolen 

3 

Kontaktoplysninger 4 

Kredsgeneralforsamling 

Hedensted Lærerkreds kreds 116 
 

onsdag den 18. marts 2014 kl. 17:30 
 

Hedensted Sognegård, Hedensted 

 

Foreløbig dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 

2. Beretning. 

3. Regnskaber. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrel-
sen af vederlag til ansatte i kredsen. 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år. 

7. Eventuelt. 

 

 

Kredsformand  

Ole Bjerre Martinussen 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal foreligge skriftligt hos 
kredsformanden, Niels Espesvej 10, 8722 Hedensted senest 14 dage (onsdag den 26. fe-
bruar 2014) før generalforsamlingen afholdes.  



Din mailadresse Af konsulent Jann Besenbacher 

Opgørelse af arbejdstiden i skoleåret 2014/15 
Af  Jann Besenbacher, konsulent 

Side 2 Nyhedsbrev 

Var du lockoutet i 

2013?  

I så fald bør du 

nærlæse mailen 

fra Hedensted 

Lærerkreds 

udsendt tirsdag d. 

3/2. 

I november måned 2014 
udsendte Afd. for Læring 
skoleområdet et brev til 
alle lærere og børnehave-
klasseledere i Hedensted 
Kommune. 

Brevet blev sendt via sko-
lelederne, der fik mulighed 
for at supplere teksten fra 
Afd. for Læring med even-
tuelle lokale skoleaftaler 
om flekstid. 

I brevet stod der om opgø-
relsen af arbejdstiden: 

”Skoleledelsen er løbende 
opmærksom på din præ-
sterede arbejdstid. Ar-
bejdstiden forventes som 
udgangspunkt at følge den 

møde-/tilstedeværelses-
plan, du har fået udleveret. 
Hvis der i løbet af skole-
året er uger, hvor der er 
afvigelser i den på forhånd 
fastlagte arbejdstid, kan vi 
efter behov drøfte en efter-
følgende omlægning af 
arbejdstiden. 

Overarbejde skal være 
pålagt eller nødvendigt af 
hensyn til en forsvarlig 
varetagelse af tjenesten”. 

Hedensted Lærerkreds har 
desværre erfaret, at ikke 
alle har fået udleveret det-
te brev. 

Hedensted Lærerkreds har 
i flere omgange drøftet 

opgørelse af arbejdstiden 
med kommunens øverste 
skoleledelse, idet netop 
dette punkt var en af de 
såkaldte værnsregler, re-
geringens ministre lovede 
lærerne, da de fremlagde 
Lov 409 i april måned 
2013. 

Vi opfordrer derfor til, at 

man løbende går til skole-

ledelsen og får et overblik 

over, hvordan ens arbejds-

tid har udviklet sig fra den 

1. august 2014 i forhold til 

den individuelle tilstede-

værelsesplan, man har 

fået ved skoleårets start.  

Hedensted Lærerkreds 
kommunikerer med vores 
medlemmer via mail. 

Derfor er det meget vig-
tigt, at den mailadresse, 
der er i medlemssystemet, 
er den du bruger og læser 
i det daglige. 

Du kan se den mailadres-
se, vi har i medlemssyste-

met ved at logge på dette 
via dette link: 

https://medlem.dlf.org med 
dit Nem-Id. 

Når du er inde på dit med-
lemsbillede, kan du under 
fanebladet ”Stamdata” se 
mailadressen, vi har regi-
streret. 

Hvis du vil have ændret 

den oplyste mailadresse, 
sletter du den, der står, og 
skriver din nye mailadres-
se. 

Husk at trykke ”Gem” før 
du forlader siden. 

Har du problemer med at 

ændre din mailadresse, er 

du velkommen til at kon-

takte Kredskontoret.  

https://medlem.dlf.org


Arbejdsforhold i folkeskolen - et politisk ansvar 

Af kredsformand Ole Bjerre Martinussen 

Årgang 5, nummer 4 Side 3 

Som bekendt har vi i  Hedensted Læ-

rerkreds  før jul udarbejdet en med-

lemsundersøgelse for at afdække 

hvordan ændringerne af især arbejds-

forholdene som lærer og børnehave-

klasseleder påvirker den enkelte og 

den mulighed, der er for at levere en 

tilfredsstillende kvalitet i undervisnin-

gen. 

Undersøgelsen blev i sidste uge refere-

ret i Folkebladet, efter såvel byrådets 

partier samt Afdeling for Læring i He-

densted Kommune var orienteret om 

resultaterne heri. Der er ingen tvivl 

om, at resultaterne har vakt opsigt og 

det er i høj grad også alarmerende, 

hvad der kan læses ud af dem. 

89% oplever, som avisens overskrift 

fremhævede, at muligheden for at 

levere en tilfredsstillende kvalitet i 

undervisningen, mens 67% tilkende-

gav, at muligheden for at give støtte til 

elever med særlige behov er blevet 

dårligere. Begge disse resultater giver 

naturligvis anledning til bekymring, 

men værre er det i min optik, at alt for 

mange oplever et alt for højt stressni-

veau. 

Er du interesseret i at læse resultater-

ne i sin fulde længde, kan de fås gen-

nem din TR eller ved henvendelse til 

obma@dlf.org.  

Vi har fra kredsstyrelsen deltaget i en 

del møder i faglig klub på skolerne i 

det seneste halve år (og tilbuddet om 

dette er fortsat gældende) og gennem 

disse besøg, medlemshenvendelser, 

dialog med TR, medlems-

undersøgelsen osv. står det helt klart, 

at der er nogle udfordringer på skole-

området i Hedensted Kommune, som 

kræver handling. Der er ikke tegn på, 

at de udfordringer, som mange ople-

ver, vil gå væk med tiden, hvorfor de 

der har nøglen til løsningen bliver nødt 

til at tage deres ansvar på sig. Man 

kunne ønske sig, at løsningen kom i de 

igangværende OK-forhandlinger, men 

det tegner det desværre ikke til. Der-

for er det nok på det kommunale ni-

veau, at løsningen skal findes. Udvalgs-

formand Ole Vind (V) er af den op-

fattelse, at det kan løses på den enkel-

te skole, hvilket jeg bestemt ikke er 

enig i.  

Skolelederne forsøger efter bedste 

evne at få ressourcerne til at slå til, 

men er hårdt pressede med dette.  

Når en lærer henvender sig med en 

oplevet ubalance mellem undervis-

ningsopgaven og tiden til at forbere-

de/efterbehandle den, er der ingen 

mulighed for at løfte en del af byrden 

væk uden at belaste en anden yderli-

gere. Blandt de 29 lærere, som tilken-

degav, at de har tilstrækkelig tid, kan 

der teoretisk set være nogle, der ople-

ver at have tid til overs. Realistisk set 

er det nok ikke mange, og under alle 

omstændigheder er det for få til, at de 

kan rumme de opgaver som 289 lære-

re oplever at have ”i overskud”. 

Nøglen til løsningen ligger i Byrådet, 

da de både sidder på pengekassen og 

har kompetencen til at indgå aftaler, 

der i højere grad giver alle lærere mu-

lighed for at lykkes med deres opgave.  

Andre kommuner har erkendt, at Lov 

409 ikke giver grundlag for den gode 

skole og har i stedet søgt en fælles 

løsning med lærerne. Vi håber Heden-

sted Kommune også kommer til den 

erkendelse - det fortjener både elever 

og ansatte. Vi vil gerne være med! 

Jeg hører ofte lærere og børneha-
veklasseledere sige til mig, at de-
res skoleleder har sagt, de skal 
afspadsere. 

Det kan man ikke, for det er ikke 
muligt at afspadsere enkelte timer 
jævnfør Lov 409 § 9. 

I § 9 står (citat): ”Afspadsering 
skal gives i den efterfølgende 
normperiode”. 

I bemærkningerne til § 9 står, at 
afspadsering betyder nedsættelse 
af arbejdstiden i den følgende 
normperiode (altså skoleåret 
2015/16). 

Der er dog en lille åbning for af-
spadsering i indeværende norm-
periode, men så skal afspadserin-
gen gives som hele arbejdsdage 
altså både undervisning og forbe-
redelse. 

Ovenstående gælder også, hvis 
du er planlagt med overtid fra sko-
leårets start. 

Kan skolelederen så ikke gøre 
noget ved ekstra timer? 

Det kan skolelederen godt, men 
ikke uden at være i dialog med 
medarbejderen. 

Skolelederen kan med medarbej-
deren aftale en omlægning af tje-
nesten. 

Hvis du en dag har haft ekstra 
timer, så kan disse timer betyde, 
at du med din skoleleder aftaler, 
du møder senere en dag eller evt. 
går før hjem, men det skal ske i 
dialog. 

Det er ikke tanken, at en omlæg-

ning af ens tilstedeværelsestid kun 

skal belaste forberedelsestiden, 

hvilket bedst sikres ved, at omlæg-

ningen gives som hele dage.  

Afspadsering - nej, det kan du ikke!  
Af konsulent Jann Besenbacher 



 

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 

Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted 

Mail: lsje@dlf.org Tlf. 61 75 15 90 

 

Leif Vestergaard, Lysagervænget 43, 8722 Hedensted 

Mail: leve@dlf.org  Tlf. 24 47 69 53 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

 

 

Hedensted Lærerkreds ønsker alle  

medlemmer en velfortjent vinterferie. 


