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OK – løntjek 

 
I samarbejde med de øvrige organisationer 
på LO og FTF området er der i ugerne 43 – 
48 løntjekskampagne. 
Alle kan aflevere sin lønseddel til tillidsrepræ-
sentanten for løntjek. 
 

Medlemsundersøgelse om inklusion 
på folkeskoleområdet  

 
I forbindelse med kongressen blev der vedta-
get: ”Fælles handlinger skaber bedre arbejds-
liv for medlemmerne”. På baggrund af rege-
ringens vedtagne inklusionseftersyn og ”Af-
rapportering af inklusionseftersynet”, er der 
efterfølgende kommet 98 anbefalinger.  
 
Det giver de enkelte kredse i DLF muligheden 
for at drøfte den lokale indsats med politikke-
re og forvaltning med henblik på at skabe 
bedre rammer for undervisningen og jeres 
arbejdsforhold. 
 
Foreningen har udarbejdet en spørgeramme, 
hvor der bl.a. bliver andet spurgt ind til nogle 
af de indsatser, som ekspertgruppen anbefa-
ler. 
 
Kredsen har derfor behov for at I alle be-
svarer undersøgelsen, på den måde kom-
mer et validt grundlag til at kunne klarlægge 
de problemstillinger, der er på de enkelte 
skoler.  
Kredsen vil bruge undersøgelsen i forhold til 
politikkere, Forvaltningerne m.m. 
Undersøgelsen udsendes i denne uge og 
afsluttes den 9. december 2016. 
 

Landsdækkende undersøgelse af un-
dervisningstimer 

 
Danmarks Lærerforening har iværksat en 
undersøgelse af undervisningstimetallet i alle 
kommuner og på alle arbejdssteder omfattet 
af Lov 409. 
I Hillerød Lærerkreds foregår indtastningsar-
bejdet i samarbejde med tillidsrepræsentan-
terne. Undersøgelse skal være afsluttet den 
 

 
 
 
 
 9. december, og I vil efterfølgende høre me-
re om resultatet. 

 
Tjenestefrihed med løn 

 
”Tjenestefrihed med løn” har været drøftelse i 
Hovedudvalget i forbindelse med Hillerød 
Kommunes delpolitikker til den overordnede 
personalepolitik. 
Hillerød Kommune har besluttet at videreføre 
hidtil praksis vedr. tjenestefrihed med løn: 

 Tjenestefrihed med løn i forbindelse 
med alvorlig sygdom, død og begra-
velse 

 Fornøden frihed til opfyldelse af do-
nortjeneste 

 Tjenestefrihed til ordinære læge-og 
tandlægebesøg samt ambulante be-
handlinger 

 Tjenestefrihed egen 50, 60 og 70 års 
fødselsdag 

 Tjenestefrihed med løn til ”eget bryl-
lup, ”eget sølvbryllup” og flytning 

 
Du kan læse mere på Kredsens hjemmeside 
under ansat i kommune: www.dlf-hillerod.dk 
 

 

Høringer 
 

Der har været høring af udlagt til specialun-
dervisning, ny skolepolitik og af basisunder-
visning af elever med dansk som andetsprog. 
 
Kredsens høringssvar kan findes på vores 
hjemmeside: www.dlf-hillerod.dk 
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