
 

 

Medlemsbrev 1 – januar 2019 
 

 
 
Ny start  
Allerførst ønskes du et rigtig godt nytår, som vi håber, du er kommet godt i gang med. 
 
Som bekendt fik vi med OK18 to delaftaler om arbejdstid. Der blev nedsat en lærerkommission, 
som skal afdække udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne. Kommissionen er allerede 
godt i gang og drager rundt i det ganske land for at besøge forskellige skoler. Men den har også 
bedt om ro til at gennemføre sit arbejde, og det betyder, at du ikke skal forvente, at der løbende 
bliver orienteret om, hvor langt kommissionen er med arbejdet. Kommissionen opgave er at frem-
lægge anbefalinger og forslag til løsninger, som skal indgå i forhandlingerne om en arbejdstidsafta-
le ved næste overenskomst. 
 
Med OK 18 fik vi også aftalt et samarbejde med KL, der skal signalere en helt NY START for folke-
skolen. Et samarbejde der har som mål at fastholde folkeskolen som forældrenes første valg.  
Derfor er Ny start et helt centralt omdrejningspunkt i det arbejde, vi i kredsstyrelsen laver i år. Det 
handler om at styrke det samarbejde, vi allerede har med forvaltningerne og vores politikere, og 
det er vi godt i gang med. Her står ønsket om mere frihed til lærerens professionelle dømmekraft 
allerøverst på vores ønskeliste, og vi håber, det vil afspejle sig i de arbejdstidsaftaler, vi er i gang 
med i begge kommuner. Desuden håber vi, at vores arbejde med professionel kapital kan være 
medvirkende til, at vi får vores ønske opfyldt – et arbejde, som vi allerede er temmelig langt med i 
Brønderslev Kommune.  
 
TR-valg 
Ifølge kredsens vedtægter skal der inden 1. april afholdes valg af tillidsrepræsentant for de næste 
to år. Det er din nuværende tillidsrepræsentant, der skal stå for valget, og han/hun vil derfor snart 
indkalde dig til TR-valg på din skole. Det er vigtigt, at du deltager i valget, da tillidsrepræsentanten 
er en vigtig person i din hverdag og for din arbejdsplads.  
 
Folkeskoleidealet 
Hvilken folkeskole skal vi have? Hvad er kernen i folkeskolen set med professionens øjne? Hvad er 
undervisningens rolle i dannelsen af eleverne?  
Det er nogle af de spørgsmål, du kan være med til at svare på og drøfte, når DLF kommer rundt i 
landet og afholder medlemsmøder. 
 
Danmarks Lærerforening arbejder med at formulere VORES bud på et ideal for folkeskolen. Det er 
lærernes folkeskoleideal, og derfor er det vigtigt, at du kommer med DIT bud på, hvordan vi skaber 



 

 

den bedste skole.  
Alexander von Oettingen, dr. pæd og prorektor på UC Syd vil give et oplæg om det foreløbige ind-
hold i foreningens folkeskoleideal - og derudover vil DLF gerne have dine input.  
 
På dette link kan du se en lille video, hvor formand Anders Bondo Christensen taler om, hvorfor vi 
arbejder med et folkeskoleideal – og du kan tilmelde dig et af medlemsmøderne.  
Skynd dig, for det er først til mølle! 
 

 
 

Løntillæg for Dansk som andetsprog  
Kredsen har noteret sig, at tillæg for undervisning i dansk som andetsprog ofte bliver overset. 
 
Efter læreroverenskomsten § 5, stk. 11, nr. 3 skal der udbetales et ekstra løntillæg til den, der vare-
tager undervisning i dansk som andetsprog i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse 
1053 af 29. juni 2016. Tillægget er på 25,84 kr. pr. time i 00-niveau, hvilket aktuelt svarer til 35,59 
kr. Tillægget kan ydes til lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter og skolepsykologer og ydes 
pr. klokketime á 60 minutter. Der er ingen bundgrænse som ved undervisningstillæg. 
Definition af tosprogede: Børn med andet modersmål end dansk. Det er skolens leder, der beslut-
ter, om den i bekendtgørelsen nævnte undervisning skal etableres efter inddragelse af sagkyndig 
bistand og efter samråd med forældrene.  
Undervisning i dansk som andetsprog kan etableres i to former for organisering:  
A. For elever, der er i stand til at deltage i alm. undervisning:  

• integreret i den almindelige undervisning  
• evt. parallelt med den almindelige undervisning  
• særlige hold eller enkeltmandsundervisning  
• i tiden til den understøttende undervisning  
• udenfor den almindelige undervisningstid, dog må elevene undervisningsmax ikke over-

skrides.  
• Den ansvarshavende lærer modtager tillægget. Skolelederen beslutter, hvem der er an-

svarshavende.  
 
B. For de elever, der ikke er i stand til at deltage i alm. undervisning gives basisundervisning i dansk 
som andet sprog: 

• I modtageklasse  
• I modtageklasse + alm. undervisning i stigende omfang  
• På særlige hold eller enkeltmandsundervisning  
• Bemærk: Alle lærere i modtageklasser m. fl. modtager tillæg for alle timer  

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=1&titleid=663


 

 

For børnehaveklasseledere ydes der endvidere efter § 5, stk. 9 tillæg for særlig støtte til tosproge-
de elever, dansk som 2.-sprog, og fremme af sproglig udvikling hos tosprogede børn i førskolealde-
ren. Tillægget er 18,92 kr. (31.3.2000 niveau) – aktuelt 26,06 kr. pr. klokketime á 60 minutter. Be-
mærk: Der ydes tillæg efter BÅDE stk. 9 og stk. 11, kun for børnehavneklasseledere. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har undervisning i henhold til den nævnte bekendtgørelse, så 
spørg til TR og/eller din skoleleder. 
 
Undervisningsministeriet har lavet en vejledning om undervisning af tosprogede: 
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2017/mar/170322-ny-vejledning-om-folkeskolens-
undervisning-af-tosprogede 
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