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MEDLEMSKURSUS 
 

Kredsen afholder medlemskursus fredag den 
21. april og lørdag den 22. april 2017 på 
Hotel Frederiksdal i Lyngby. I vil høre 
nærmere. 
 

 
Lønstigninger pr. 1. oktober 

og 1. januar 
 

De kommunale og regionale lønninger stiger 
pr. 1. oktober 2016. Stigningen er på ca. 0,86 
%. Den 1. januar 2017 kommer endnu en 
stigning på 1,7 %. 

 
 

DLF vinder sag om afsked på baggrund af 
sygdom 

 
Der har været, og er en tendens til, at 
kommunerne sygeafskediger personale 
hurtigere end tidlige. 
Danmarks Lærerforening har ved en 
opmandskendelse fået medhold i, at en 
afskedssag begrundet i sygdom var usaglig. 
Afskeden kunne ikke henholdes til rimelig i 
forhold til skolens drift. 
Kendelsen er principiel og kan bruges i 
lignende sager om sygeafskedigelser. 

 
 

Budgetforlig 
 

Der er indgået budgetforlig i Hillerød 
Kommune. Budgetforliget er indgået mellem 
15 af byrådets 27 medlemmer. 
 
De politiske tanker bag forliget har været, at 
kvaliteten på serviceområderne skulle 
bevares.  
På folkeskolens almenområde betyder det, at 
de foreslåede besparelser på 2,5 % er fjernet.  
 
I budgetforliget er der ligeledes indgået aftale 
om status quo på UU – centeret, skoler under 

Familier -og Sundhed samt på 
voksenspecialundervisningsområdet i forhold 
til personalenormering.  
 

 
Lønforhandling på Egedammen 

 
I slutningen af juni måned påbegyndte 
Hillerød Lærerkreds lønforhandlinger på  
Egedammen. Hillerød Lærerkreds har 
foreslået, at der laves Forhåndsaftale på 
lønnen i lighed med lønnen på folkeskole-
området og Kredsens lønpolitik. 
 
Hillerød Lærerkreds har endnu ikke en 
afklaring i forhold til Kredsens forslag. 
                        

 
Digitale arbejdsredskaber 

 
Efter lockouten blev der investeret i bærbare 
computere til alle undervisere på 
folkeskoleområdet. Efter 3 år har den enkelte 
medarbejder mulighed for at ”frikøbe” pc – en 
til 111 kr. I det fremadrettede har 
Skoleforvaltningen ansøgt om økonomi til 
indkøb af computere, som vil blive skolens 
ejendom.  
 

 
Praktik og praktikvederlag 

 
Der er flere skoler, som har lærerstuderende i 
praktik. Det er ikke lykkedes Hillerød 
Lærerkreds at indgå en praktikaftale med 
Hillerød Kommune, derfor skal der udbetales 
jf. den centrale aftale indgået ved OK 15 
mellem DLF og KL. 
Er du i tvivl, om du er afregnet korrekt – 
henvend dig til din TR. 
 

 
 

Med venlig hilsen og på forretningsudvalgets 
vegne  

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand 


