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KONSULENTUNDERSØGELSE AF SKOLEFORENINGEN 
Formålet med Moos-Bjerres rapport har været en økonomianalyse med blik for 
kvalitet, udvikling og mindretallets sammenhængskraft.  

Ingen af os er vist overraskede over, at lærerne igen kom i fokus. 
Som Lærerforening må vi stille os spørgende overfor sammenlignings-
grundlaget, som vi netop har modtaget fra Moos-Bjerre. Vi kan nu gå i gang 
med at undersøge materialet, og dette gøres i tæt samarbejde med DLF. 
Først må vi se på undervisningsbegrebet. Det forholder sig således, at disse to 
begreber ikke defineres på samme måde i Skoleforeningen og i folkeskolen i 
Danmark.  
Når I oplever, vi ikke er synlige i debatten, skyldes det, at vi i kredsstyrelsen har 
valgt den taktik, at vi ikke ytrer os mere end nødvendigt i debatten, der kører i 
diverse medier. For os er det stadig vigtigt, at overenskomstforhandlingerne 
ikke foregår andre steder end mellem arbejdsgiver og fagforening. 

 

UNG GENFORENING I 2020 
For at starte fra en ende af: Der er i skrivende stund ikke indgået nogen form 
for aftale mellem Skoleforeningen og Dansk Lærerforening i Sydslesvig. 
Der kommer løbende nye spørgsmål, som vi prøver at få afklaring på. 
Den 2. oktober er der blevet sendt en mail ud til alle lærere med en tidslinje og 
opdaterede FAQs. En udmelding i det fremsendte materiale (alle 
medarbejdere, der arbejder på deltid reguleres op til fuldtid i de dage 
opholdet varer) giver anledning til følgende kommentar: 

For ansatte med nedsat tjenestetid har Skoleforeningens direktion tidligere 
tilkendegivet, at der vil findes individuelle løsninger lokalt på skolerne. Er du 
ansat på deltid, er du som udgangspunkt også deltidsansat i uge 20. Hvis det 
giver anledning til spørgsmål, beder vi dig om at kontakte kredskontoret. 
Andre spørgsmål er stadigvæk ikke afklaret, som fx  

• indhentes der straffeattest? 

• hvem bærer ansvaret ved privat indkvartering? 

• er der en beredskabsplan i fald af uheld (både ude og hjemme)? 

• hvordan skal kørsel i private biler arrangeres? 

• er det ”blokken” der overtager udgifter for lærernes overnatning? 

• … 
Vi vil bede Skoleforeningen om snarest muligt, at tage stilling til ovenstående. 
 

RÅDIGHEDSTID 
Der er opstået usikkerhed omkring det at skulle stå til rådighed fx i forbindelse 
med at have en vikartimepulje. Timer, der skal læses ud over skemalagte timer 
skal aftales mellem lærer og leder. Der kan ikke kræves tilstedeværelse på 
skolen for at stå til rådighed til ad-hoc-opgaver.  
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LÆRERKALENDERE 2020/2021 
Også til næste skoleår har vi mulighed for at tilbyde den sædvanlige kalender. Hvis 
du ønsker en lærerkalender 2020/2021, skal du senest den 11. december 2019 sende 
en mail til 163@dlf.org. 

I emnefeltet skriver du Lærerkalender og i tekstfeltet navn og tjenestested. 
Tilbuddet gælder selvfølgelig også pensionerede medlemmer (fraktion 4), der i 
sagens natur ikke skal angive et tjenestested i mailen men deres adresse, 
idet de får kalenderen tilsendt med posten.  
 
HOVEDSTYRELSESVALG 2019 
Afstemningen til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelsesvalg er netop 
startet og alle medlemmer i DLS har modtaget en mail med et direkte link til 
afstemningen. Når du følger linket vil der være hjælpetekster, som guider dig 
igennem afstemningen. Skulle du ikke have modtaget en mail, har du muligvis ikke 
oplyst din aktuelle mailadresse, så kontakt gerne kredsen.  
Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, som kan gives til én 
kandidat eller fordeles på flere kandidater, som præsenterer sig både på 
folkeskolen.dk og i den aktuelle udgave af fagbladet FOLKESKOLEN. 
Sammen med kredsene i Sønderjylland støtter Dansk Lærerforening i Sydslesvig 
Marianne Holler Kanstrups kandidatur til hovedstyrelsesvalget. Hun har 
igennem sit mangeårige arbejde i kredsstyrelsen i Haderslev Lærerkreds et 
indgående kendskab til de mangeartede opgaver, der løses i den lokale lærerkreds. 
Marianne kender til de syd- og sønderjyske kredses vilkår og lever fuldt op til de 
forventninger, vi har til vores lokale kandidat i hovedstyrelsen. 

Kredsstyrelsen håber på en stor opbakning til valget med en høj stemmeprocent. 
Når valget er afsluttet tirsdag, den 3. december kl. 16:00 vil resultatet kunne ses på 
www.dlf.org. 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2020 på Cornelius 
Hansen-Skolen i Flensburg. Vi starter med lidt til ganen og slutter af med selve 
generalforsamlingen hvor der er valg til alle poster. 
 

LØNREGULERING 
Pr. 1. oktober 2019 var der en lønstigning på ca. 1,74% i Sydslesvig. 
Lønreguleringen blev foretaget i forbindelse med lønudbetalingen i oktober. 
En aktuel løntabel ligger på kredsens hjemmeside. 
 
JULEN 2019 
Kredskontoret holder ferielukket fra fredag den 20.december 2019 til og med 
fredag, den 3. janaur 2020. Kredskontoret åbner igen mandag den 6. januar 2020. 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer og familier 
en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.V. 
Danmarks Lærerforenings kreds 163 
 
Süderstr. 31 
24955 Harrislee 
+49 461 77 32 30 
163@dlf.org 
http://www.dls.dk  

 Kontorets åbningstider 
Mandag  11:00 – 15:00 
Tirsdag  12:00 – 16:00 
Torsdag  12:00 – 16:00 
eller efter aftale. 


