
Lørdag den 5. oktober 2019 er det Lærerens Dag, og det skal igen fejres med en 

fredagscafé på kredskontoret. Tag derfor din kollega under armen og kig forbi til 

åbent hus fredag den 4. oktober fra kl. 14-17. 
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KNYT 

Albertslund Kommunes administration har udarbejdet et budgetkatalog, som er i offentlig 

høring frem til den 20. september. Budgetkataloget indeholder forslag til besparelser for 47 

mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbe-

styrelsens forhandlinger om budgettet for 2020. 

Se mere her 

Det vil naturligvis kunne ramme skolen hårdt, hvilket folkeskolerne i Albertslund ikke kan 

holde til på nuværende tidspunkt uden, at det vil få væsentlig betydning for kvaliteten. Kred-

sens udarbejder naturligvis et høringssvar, som vil blive lagt op på Kreds 25’s hjemmeside. 

Derudover har vi skrevet et debatindlæg til AP, som kan læses på side 3.  

MED-udvalget på din skole udarbejder ligeledes et høringssvar. Husk derfor at du kan bru-

ge MED-systemet via din TR, hvis du ønsker at påpege budgetkatalogets konsekvenser og 

forringelser i skolehverdagen for elever og lærere.  

 

 

Digtet ”Til dig” 

af Carl Scharnberg  

Vi ved det: 

Vi fik aldrig noget foræret… 

Dagpenge-ordningen var ikke en 

gave  

fra en rig onkel i Amerika… 

Dyrtidsreguleringen var ikke et bi-

drag  

fra et stort byggeri… 

Ferieordningen var ikke en glad hil-

sen fra din glade arbejdsgiver 

Det vi vandt blev betalt  

med ofre, slid, og kampe, Og kun  

fordi nogen af vore aldrig  

gav op, vandt vi resultater,  

vi alle har nydt godt af! 

 

 

Vi lærte dette: Bruger vi vore  

kræfter sammen, øges de! Bruges  

de ikke, smuldrer de væk, og vi  

mister af det, vi har nået.  

Så enkelt er det! 

Vi ved det.  

Spørgsmålet er: Skal vi øge  

sammenholdet, styrken,  

organisere os ordentligt, drøfte,  

hvad vi vil bruge kræfterne til –  

eller skal vi se til, medens nogen,  

også af vore, går, så andre lettere  

kan fratage os af det, vi har nået? 

 

Vær sikker på dette: 

Svaret vil komme til  

at afgøre meget  

for os alle! 

 

Din kollega er organiseret – Er du? 

 

 

https://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2020/
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Hvilken skole ønsker vi i Albertslund? 

 

Albertslund Kommune har netop sat et tykt budgetkatalog i offentlig høring, da det 

er nødvendigt at spare millioner af kroner. Det er med stor beklagelse, at vi kan 

konstatere, at spareforslagene vil kunne ramme skolerne og dermed børnene i 

kommunen hårdt, hvilket vi gerne advare imod.  

Vi har på skolerne i Albertslund en mangfoldig børnegruppe, som alle har brug 

for en skolegang med faglig udvikling og social trivsel. Nogle – en stor gruppe i 

forhold til sammenlignelige kommuner – har brug for særlige indsatser. Det kan 

være børn, der er skadet på grund af svigt i hjemmet, 

børn, som har store sprogli- ge udfordringer, børn med 

medfødte handicap, eller børn, der af andre grunde 

har det svært. Disse børn skal selvfølgelig også tilby-

des en skolegang, hvor de trives. Samtidig har det sto-

re konsekvenser for alle de andre børn og deres dagli-

ge undervisning, hvis ikke der bliver taget hånd om 

børn med særlige behov, da det fylder meget i en klas-

se, når elever er i mistrivsel.  

De senere år er skolen ble- vet skåret helt ind til benet, 

og skolerne har efterhånden svært ved at få alle opgaver 

til at hænge sammen med de lærere, der er til rådighed. 

Samtidig har Albertslund Kommune udfordringer 

med både rekruttering og fastholdelse af læreruddannet personale. Derfor er det 

et modigt budgetforslag at 1) reducere lærerstillinger samt 2) skære i pædagogisk 

psykologisk rådgivning, som er lærernes bistand i forhold til elever, der skal støt-

tes.  

I den bedste af alle verdener kunne vi ønske os en kommune, hvor vi havde en le-

vende folkeskole med nok personale til at sikre faglighed og trivsel samt sunde 

bygninger, gode hverdagsfaciliteter, faglige konsulenter og muligheder for at ind-

købe de materialer, der er brug for i undervisningen. Sådan er det ikke. Der er 

skåret helt ind til benet, og derfor advarer vi kraftigt mod at skære i lærerstillinger 

og i PPR. Uden nok lærere og støtte til den opgave, lærerne hver dag står i, er vi 

bekymrede for fremtiden i klasseværelserne i Albertslund. 

Folkeskolen kan ikke holde til flere besparelser, så hvilken folkeskole ønsker vi  i 

Albertslund? 
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”De senere år er 

skolen blevet skåret 

helt ind til benet, 

og skolerne 

har efterhånden 

svært ved at få alle 

opgaver til at hæn-

ge sammen med de 

lærere, der er til rå-

dighed.” 



Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

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 Nikolajsen, 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 

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 

 

 

HVOR MANGE LØNKRONER HAR DU FORÆRET 

ALBERTSLUND KOMMUNE? 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

Du har ret til yderligere 25 % af din timeløn, når du arbejder efter kl. 17 på hverdage – det såkald-

te ulempetillæg. 

Men husker du at få dine penge? Hver skole har sit system, men på alle skoler skal den enkelte 

lærer og børnehaveklasseleder gøre opmærksom på, hvilke dage og hvor mange timer, vedkom-

mende har arbejdet efter kl. 17. Herefter skal administrationen sørge for at pengene bliver udbe-

talt til dig. 

Albertslund Lærerkreds har forsøgt at aftale et årligt beløb, som alle lærere kunne få udbetalt fx 

en gang årligt, så administrationen blev lettere, og vi kunne få de lønkroner, vi rent faktisk har 

tjent. 

MEN MEN MEN når Albertslund kommune via lønsystemet beregner, hvor mange kroner skolerne 

bruger på dette ulempetillæg, svarer det på ingen måde til hvor mange timer, vi arbejder efter kl. 

17. ”Hvorfor er der ikke sammenhæng?” tænker du og vi! Det eneste, vi kan komme i tanke om, 

er, at lærerne ikke får bedt om pengene, altså forærer skolerne og dermed Albertslund Kommu-

ne lønkroner. 

Den eneste måde, dette kan ændres på, er ved, at du udfylder din skoles skema og får dine løn-

kroner. Du kan i øvrigt også huske dine kolleger på det, når I har haft et forældremøde, skole-

hjemsamtaler, et socialt arrangement i klassen, pædagogisk aften osv. osv. 

Kun sammen kan vi sørge for, at lønkronerne ender der, hvor de skal! 


