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Formandens tilbageblik på dette skoleår  
Sommerferien står for døren, og vi kan kigge tilbage på endnu et skoleår. Et 
skoleår hvor Coronavirus, hjemsendelser, onlineundervisning, afspritning, 
afstand, retningslinjer, nedlukning og genåbning med kviktest har været en 
del af hverdagen på skolerne. For de af vores medlemmer, der arbejder 
udenfor skolerne, har det betydet lange perioder med hjemmearbejde foran 
skærmen. Det har på mange måder været et usædvanligt skoleår, hvor vi har 
vist omverdenen, at vores omstillingsparathed er enorm og ofte med meget 
kort varsel. Omstillingstrætheden har meldt sig mange steder, og derfor er 
det også skønt, at der venter ferie forude. Det blev også et skoleår, der skri-
ver sig ind i kredsens historie, da Coronasmitten betød, at vi i Lærerkreds 44 
for første gang nogensinde måtte afholde vores årlige generalforsamling vir-
tuelt. Kort tid forinden havde de kongresdelegerede deltaget i Danmarks Læ-
rerforenings første virtuelle kongres.  
 
I dette skoleår kunne vi i Danmarks Lærerforening endelig langt om længe 
sige farvel til Lov 409 og goddag til den første centrale arbejdstidsaftale siden 
2013. Alle skoleledere har her i foråret skulle udarbejde en skoleplan, som 
bl.a. skulle indeholde ledelsens prioriteringer og grundlaget for prioriterin-
gerne. Skolens målsætninger og skoleplanen skulle herefter præsenteres for 
lærere og børnehaveklasseledere på et såkaldt samarbejdsmøde, med hen-
blik på at lærerkollegiet kan være med til at kvalificere målsætningerne og 
prioriteringen, inden skoleledelsen træffer sin endelige beslutning. Hele 
denne proces skulle gerne sikre mere transparens og inddragelse på den en-
kelte skole.  
 
Og så blev det også i dette skoleår, at den længe ventede endelige redegø-
relse af effekterne af folkeskolereformen fra 2014 udkom fra undervisnings-
ministeriet. Den folkeskolereform som for os at se har haft den tydelige ef-
fekt, at stort set alle lærere og børnehaveklasseledere har fået flere under-
visningstimer. Men som redegørelsen viser, stort set ingen effekt har haft for 
hverken elevernes faglighed eller trivsel. Det har givet stof til eftertanke for 
politikerne på Christiansborg. Og selvsamme dag om morgenen havde mini-
steren også i en kronik sammen med parterne præsenteret et nyt "nationalt 
samtale-og udviklingsprogram for folkeskolen" med titlen 'Sammen om Sko-
len'. Udover ministeren indgår blandt andet Danmarks Lærerforening, Sko-
lelederforeningen og KL. ”Folkeskolen har ikke brug for en ny, stor reform, 
der skaber flere års uro. Efter syv hektiske år har folkeskolen brug for ar-
bejdsro", skriver de. Parterne skriver, at de med samarbejdet 'Sammen om 
Skolen' skal "skabe konkrete og virkelighedsnære bud på justeringer, som 
kan danne grundlag for de videre politiske drøftelser på Christiansborg". 
 
Vi må glæde os over, at de selvsamme politikere samtidig har bemærket den 
indsat og omstillingsparathed, der er blevet udvist ude på skolerne, for få 
dage efter førnævnte offentliggørelse indgik et bredt flertal natten til den 1. 
juni en aftale om at afsætte endnu et trecifret millionbeløb og at sikre en 

”Aftalepartierne er enige 

om, at undervisere, le-

dere og medarbejdere i 

den forgangne periode 

har udvist stor kreativi-

tet og omstillingsevne, 

og at de har leveret un-

dervisning af høj kvalitet 

under vanskelige betin-

gelser.” 
Fra aftalen 1. juni 2021 
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række frihedsgrader i næste skoleår, der blandt andet betyder, at elevernes 
skoledag kan forkortes ved, at al understøttende undervisning kan konver-
teres til tolærerordninger, og skoler og kommuner kan vælge, at der ikke skal 
laves elevplaner. Det er et godt udgangspunkt for de forhandlinger folkesko-
lereformens forligspartier skal have på den anden side af sommerferien.  

Men først skal vi alle sammen have en velfortjent sommerferie       

 

Sommerferien i 2021  
Ansatte i kommunerne har ferie med løn. 
Alle skoler i Køge Kommune holder 3 ugers ferie i sommerferien fra den 12.-
30. juli.  
I Stevns Kommuner er det 4 uger: 5.-30. juli. 
Ferie som er optjent først, skal afholdes først. Så hvis du er nyansat, kan du 
have ferie på feriekort – det kan ses på: 
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie  
 

Sygdom i ferien  
Er du sygemeldt før ferien påbegyndes, har du mulighed for erstatningsferie 
for hele sygdomsperioden.  
Hvis du bliver syg i ferien, har du også krav på erstatningsferie. Men først 
efter 5. sygedag. Bliver du syg, sørg da for at sygemelde dig på første syge-
dag. Melder du dig først syg på f.eks. 3. sygedag, vil erstatningsferien først 
træde i kraft fra 8. sygedag. Sygdommen skal kunne dokumenteres lægeligt. 
Det skal man selv afholde en evt. udgift for. 
Ring til kredsen, hvis du bliver syg i ferien! 
 

Opgørelse af arbejdstiden 
I forbindelse med skoleårets og dermed også normperiodens afslutning, skal 
alle have opgjort deres arbejdstid. Det skal vi hvert år, og derfor selvfølgelig 
også i år. 
I forbindelse med Corona-krisen har flere igen oplevet, at arbejdstiden er 
blevet omlagt. Det skal gøres op i forhold til den oprindelige opgaveoversigt. 
Det kan f.eks. være, at man har undervist flere timer i en periode end plan-
lagt eller undervist flere timer i 9. klasse da deres undervisningsperiode blev 
forlænget i år. Det kan evt. resultere i ekstra undervisningstillæg og overtid. 
Tal med din TR eller ring til kredskontoret, hvis du er i tvivl. 
Man kan IKKE flytte opgaver fra en normperiode til en anden. Det betyder 
f.eks., at det ikke er muligt at flytte timerne fra en aflyst lejrskole til næste 
skoleår. Det giver overenskomsten ikke mulighed for. Man kan ikke ved en 
normperiodes afslutning skylde tid. 
 

Opgaveoversigt og løntilsagn 

Ifølge de nye arbejdstidsaftaler i begge kommuner skal alle have udleveret 
opgaveoversigten senest 4 uger før næste skoleår starter. Det er den 5. juli. 
Det er vigtigt, at I gemmer denne opgaveoversigt, da den samtidig er et løn-
tilsagn. Det betyder, at det er den I får løn efter det næste skoleår. Der kan 
ske ændringer i løbet af året i arbejdsfordelingen, men lønnen er som mini-
mum fastlagt efter første opgaveoversigt.  

 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig  
god og velfortjent sommerferie ☺ 

Kredskontoret holder luk-
ket i sommerferien fra lør-
dag den 3. juli til og med 
søndag den 1. august. 
 
Kredsens mail vil blive tjek-
ket jævnligt, og i akutte til-
fælde kan du ringe til kred-
sen. 
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