
Albertslund Lærerkreds og Albertslund kommune er blevet enige om en aftale for lærernes og børnehaveklas-

seledernes arbejdstid for de kommende to skoleår. Aftalen indeholder mange af de gode elementer, der også 

var i samarbejdspapiret, og nyt er kommet til. 

Fælles løft af folkeskolen 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at tilføre folkeskolerne i Albertslund et varigt løft på 3 mio kr. årligt med 

overskriften ”Fælles løft af folkeskolen”. På baggrund af forvaltningens drøftelser med kreds 25 er det besluttet 

at pengene bruges til nedenstående: 

 Et årligt pensionsgivende løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere, som har arbejdet i kommunen 

i mere en 4 år (lærere med særlige kvalifikationer i 8 år) på 4800 kr. 

 Efteruddannelse målrettet den enkelte lærer eller teamet, som aftales lokalt på skolerne. 

 Professionel kapital – et projekt til styrkelse af arbejdsmiljøet på skolerne. 

 Introprogram for nye lærere inkl. kompetenceudvikling og mentorordning. 

 

Arbejdstid og undervisningstimetal 

Lærerne og børnehaveklasselederne i Albertslund kommune arbejder fortsat med en nettoårsnorm på 1680 

timer fordelt på  

 200 skoledage 

 Max 11 elevfri arbejdsdage 

 Tilstræbt maksimalt undervisningstimetal på 780 timer årligt (nyuddannede og ansatte i gruppeordnin-

ger 740/700)  

 

Fleksibilitet og tilstedeværelse med mening 

”Rådighedstid er ikke tilstedeværelsestid” er den vigtigste præcisering i dette afsnit, hvor det fortsat er ambi-

tionen at give lærerne mulighed for at anvende arbejdstiden fleksibelt og professionelt.  Det er fortsat sådan, at 

fleksibiliteten ikke må være på bekostning af prioritering af tid til fælles forberedelse og teamsamarbejde. 

Opgaveoversigten 

Opgaveoversigten er et løntilsagn og skal udarbejdes og udleveres forud for normperioden (skoleåret). Lige-

ledes er opgaveoversigten udtryk for et årsværk og et vigtigt arbejdsredskab i tilrettelæggelsen af mængden 

af opgaver, hvorfor dialogen omkring opgaveoversigten skal prioriteres.              

Hele aftalen kan læses her, og har du spørgsmål og/eller kommentarer, er du selv-

følgelig velkommen til at kontakte din TR eller kredsen. 

Dialog om opgaveoversigt 
 
Til hver lærer udarbejder 

skoleledelsen en opgave-

oversigt, der angiver et 

årsværk. 

 

Opgaveoversigten er et 

arbejdsredskab for både 

ledere og lærere. 

 

DLF har udarbejdet en pjece, du kan bruge som inspira-

tion, når du skal i dialog med din leder. 

Klik på billedet tor at få inspiration. 
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http://kreds25.dk/media/8555033/gaa-i-dialog-med-din-leder-om-opgaveoversigten.pdf


Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 12.00 

Onsdag kl. 8.30 - 14.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 13.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Marianne Mortensen & Christian Olsen 

Herstedøster Skole, Signe Bjørn Jensen & Sanne Bruhn Thrane 

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Lisbeth Hummelmose 

Brøndagerskolen, Sigrid Pedersen 

UU-Vestegnen, Jesper Thorius 

PPR, Birgitte Diness 

Kontaktpersoner for pensionister: 

Jette Sonne, jhsonne@gmail.com  42 77 37 21 

Inge-Lise Nørklit, Inge-Lise@dodlnet.dk 29 28 60 07 

 

 

I det seneste nummer af KNyt skrev vi om det nye lønkort, der gælder pr. 1. april. Ved kig på din lønseddel har 

du måske bemærket, at den ikke stemmer overens med det, som står på det nye lønkort.  

Dette er ikke en fejl, men det der udestår er, at overenskomsterne bliver formelt underskrevet, og at KL i sam-

arbejde med IT-udbyderne får tilrettet lønsystemerne, så lønforbedringerne rent praktisk også kan blive ud-

møntet.  

Lønforbedringer som trådte i kraft pr. 1. april 2019 vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft med majløn-

nen. 

Status på lønforbedringer pr. 1. april 
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Lottoklubben Albertslund - Lockout stopper efter 6 år 

Denne meddelelse er fra Lottoklubben Albertslund Lockout: 

Den 17. april 2013 blev Lottoklubben Albertslund Lockout grundlagt. I mere end 6 år har vi ugentligt forsøgt at 

få del i den store gevinst, desværre uden held. Vi begyndte med lige ved 150 medlemmer, og siden er det gået 

støt tilbage med medlemmer. I dag er vi små 60 medlemmer tilbage. Det har tæret på foreningens finanser i så 

høj grad, at vi pr. dags dato har kr. 1.946,58 tilbage på kontoen. Formanden har derfor besluttet, at han med 

generalforsamlingens godkendelse vil lukke foreningen. Læs mere på foreningens facebook side, hvor I også 

kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Det tilbagestående beløb på kontoen vil blive brugt til indkøb af kuponer fra fredag d. 31.5.2019 og til kassen 

er tom. I kan ligeledes følge de sidste krampetrækninger på vores facebook side. 

Tak for tiden sammen. Det har været sjovt, spændende og tidskrævende i en lang periode og med hjælp fra 

både bank og Danske Spil blev administrationen over tid ganske nemmere. Desværre mangler vi den helt store 

gevinst, men måske… 


