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Vi nærmer os udgangen af 2015 og for 

undertegnede betyder det bl.a., at en del 

af tiden går med den evaluering, som vi 

indskrev i vores Fælles forståelse om 

arbejdstid sammen med Hedensted Kom-

mune i foråret 2015. Aftalen var dengang, 

at jeg i selskab med Peter Hüttel, chef for 

Læring, samt formanden for den lokale 

afdeling af Skolelederforeningen skulle 

på rundtur til de 21 skoler for sammen 

med den stedlige TR, AMR og skoleledel-

se at foretage en ”dialogbaseret evalue-

ring”.  

Inden juleferien er vi med 10 besøg næ-

sten halvvejs gennem denne rundtur og 

besøgene, der hidtil har været præget af 

åbenhed og en både kritisk og konstruktiv 

dialog  giver nogle tydelige indblik i, hvor 

det halter med at løfte de intentioner, der 

er i vores aftalepapir. Når vi op til vinter-

ferien er hele runden rundt, sætter parter-

ne sig sammen igen for at vurdere, hvilke 

tiltag der skal gøres - I hører nærmere 

herom! 

Nyhedsbrev for folkeskoleinteressenter 

Vi har i kredsstyrelsen valgt at supplere 
vores medlemskommunikation - der 
blandt andet indbefatter nærværende 
nyhedsbrev - med kommunikation rettet 
direkte mod nogle af de personer, der 
træffer beslutninger på folkeskoleområdet 
i Hedensted Kommune. 

Der træffes på en række niveauer mange 
beslutninger med betydning for området. 
Vi ønsker, at dialogen om folkeskolen på 
alle niveauer bliver så kvalificeret som 
muligt, og vi håber at kunne bidrage til en 
kvalificering af de beslutninger, der tages. 
Det gøres ikke alene med dette tiltag, 
men vi håber, at det kan bidrage til en 
øget opmærksomhed på nogle af de ting, 
vi finder væsentligt, at beslutningstagerne 
har med i bagagen, ligesom vi håber, at 
det kan bidrage til at åbne nogle flere 
veje til dialog om folkeskolens retning og 
rammer. 

Målgruppen for ”Nyhedsbrev for folkesko-
leinteressenter”, som er det mundrette 
navn for tiltaget, er ikke i første ombæring 
vores medlemmer, men er i stedet skole-
bestyrelsesformænd, byråd, skoleledere 
og Afd. for Læring.  
Skulle der blandt læserne af dette være 
nogle, som kunne have interesse i at 
komme på maillisten, er I meget velkom-
ne til at meddele det til obma@dlf.org, 
ligesom I også er velkomne til at give et 
hint om personer, der med rette burde 
tilføjes listen af modtagere. 

Hovedstyrelsesvalget 

Det har næppe gået nogle af vores med-

lemmers næse forbi, at der for nyligt har 

været afholdt valg til DLF’s hovedstyrelse 

for perioden 2016-2019. 

Ligeledes har det nok været bemærket, 

at vi i kredsstyrelsen gav vores støtte til 

Gordon Ørskov Madsen.  

Gordon opnåede genvalg til hovedstyrel-

sen med fjerdehøjeste antal stemmer 

blandt de 18 valgte og medlemmerne af 

Hedensted Lærerkreds bidrog i høj grad 

til dette, da næsten 80 % af de afgivne 

stemmer herfra er landet i Gordons kurv.  

8 af de 18 valgte til den kommende perio-

de er nye og jeg håber, at den valgte 

holdopstilling kan løfte de mange opga-

ver, som ligger foran dem i de kommende 

år, hvor der er opgaver, der skal løses i 

den nærmeste fremtid, sideløbende med 

at denne hovedstyrelse også skal lægge 

stenene frem mod en overenskomstfor-

handling i et årstal så fjernt som 2018. 

Kredskontoret 

Der vil være lukket for telefonhenvendel-

ser fra 22/12 til 3/1, men der vil på tele-

fonsvareren være oplysning om kontakt-

muligheder ved henvendelser af uopsæt-

telig karakter. 

Glædelig jul og godt nytår. Nyd fridagene 

- de er særdeles velfortjente! 



Løntjek 2015  
Af konsulent Jann Besenbacher 

Side 2 Nyhedsbrev 

”… læreren fik 

reguleret lønnen 

med et sekscifret 

beløb plus 

pension” 

Jeg har som kredsens konsulent i okto-
ber/november måned gennemgået de 
ca. 60 lønsedler, der var indsendt i for-
bindelse med kampagnen ”Løntjek 
2015”, som Hedensted Lærerkreds var 
en del af. 

 

Langt de fleste af lønsedlerne var efter 
min vurdering i orden, men derimod er 
informationerne på de medsendte opga-
veoversigter meget mangelfulde, og jeg 
kan være i tvivl, om alle skoleledere sør-
ger for at indberette lærernes og børne-
haveklasseledernes korrekte undervis-
ningstal, hvilket i givet fald betyder, at 
nogle går glip af undervisningstillæg. 

 

Det er specielt de opgaveoversigter, som 
den ansatte har sendt mig og som er 
trukket ud fra TRIO + eller TRIO Web, 
der ikke viser de korrekte tal. 

 

I Lov 409 står der, at undervisningstime-
tallet beregnes i forhold til det udvidede 
undervisningsbegreb. 

 

Hvad er det udvidede undervisnings-

begreb? 

Det udvidede undervisningsbegreb blev 
indført som en del af OK 99, og parterne 
KL og LC definerede på det tidspunkt 
hvilke opgaver, der skulle indregnes i 
lærernes samlede undervisningstimetal 
og udløse undervisningstillæg. 

 

 

Det anbefales, at du med din TR drøfter, 
om din opgaveoversigt er i orden ift. dit 
samlede undervisningstimetal. 

Er undervisningstimetallet højere end 
750 timer for lærere og 836 timer for bør-
nehaveklasseledere, så skal de timer, 
der ligger over disse tal udmøntes med 
et tillæg på ca. 118,00 kr. pr time. 

 

Erfaringsdatoen. 

Der var 2 lønsedler, som særligt fik min 
opmærksomhed. 

På disse lønsedler fik jeg mistanke om, 
at lærerens erfaringsdato ikke var kor-
rekt. 

Jeg har været i kontakt med disse lære-
re, og min mistanke var korrekt. 

Lærerkredsen vil efterfølgende overfor 
Hedensted Kommune rejse sager om 
regulering af disse læreres løn flere år 
tilbage i tiden. 

For et par år siden fik en lærer reguleret 
sin løn og det udmøntede sig efterføl-
gende i, at læreren fik reguleret lønnen 
med et sekscifret beløb plus pension. 

 

Erfaringsdatoen styrer, hvornår en ansat 
på LC’s overenskomst stiger i kvalifikati-
onsløn efter 4, 8 og 12 års ansættelse. 

Lønstigningerne sker automatisk ud fra 
den dato, der står øverst på lønsedlens 
side 2. 

Derfor er det vigtigt, at denne dato er 
korrekt og gerne fra ansættelsestids-
punktet. 

 

Du er altid velkommen til at sende din 
lønseddel og opgaveoversigt til mig, så 
gennemgår jeg gerne dette. 

Se FAKTABOKS på næste side med 
partenes fælles definition af det 

udvidede undervisningsbegreb.   



FAKTABOKS - Undervisningsbegreb (udvidet) 

Årgang 6, nummer 3 Side 3 

 

Undervisningsbegreb (fra OK 99 - stadigvæk gældende): 

”Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. 

 

Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning finder un-
dervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organisering, ek-
sempelvis gennem følgende aktiviteter: 

 Gruppearbejde 

 Rådgivning/sparring/vejledning 

 Løbende evaluering 

 Målfastsættelse og evaluering 

 Elevsamtaler 

 Lejrskoler/ekskursioner 

 Sociale og kulturelle arrangementer” 

 

Parternes fælles fortolkningsbidrag til ovenstående: 

”Blandt andet defineres følgende som undervisning: 

 Skolebibliotekarens rådgivning, sparring og vejledning af elever i åbningstiden i skolens pæda-
gogiske servicecenter (skolebibliotek). Eksempelvis i forbindelse med fremskaffelse af relevante 
undervisningsmaterialer, informationssøgning i boglige eller elektroniske medier samt med valg 
af egnede bøger til frilæsning 

 Skolevejlederens planlagte vejledning af elever individuelt og kollektivt 

 Undervisning med deltagelse af gæstelærer 

 Teaterbesøg, museumsbesøg, klasse og skolefester, idrætsdage og juleafslutninger 

 Tilsynsopgaver ved fællesarrangementer, hvor læreren alene varetager tilsynsfunktioner, med 
det overordnede sigte af skolens tilsynsbestemmelser overholdes, medregnes ikke som under-
visning” 



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 vore  

medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 


