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Ringkøbing, den 16. juni 2016 

 
 
Medlemsnyt nr. 7 - 2016 

 
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og mon ikke den falder på det helt rigtige tidspunkt. 

Lønstigning og kommende løntjek 

D. 1. april 2016 var der en lønstigning i form af et løntrin eller et tillæg: 

Stillingsbetegnelse Grundløn 1. april 2015 Grundløn 1. april 2016 

Børnehaveklasseledere 27 + 2.000 kr. 28 + 2.000 kr. 

Lærere/overlærere 30 + 3.000 kr. 31 + 3.000 kr. 

Skolepsykologer 43 + 7.000 kr. 44 + 7.000 kr. 

Konsulenter uden 

ledelsesbeføjelser 

44 + 12.000 kr. 45 + 12.000 kr. 

For lærere, som pr. 31. marts 2016 var aflønnet på løntrin 45 eller derover, ydes pr. 1. april 2016 et 

tillæg på 7.000 kr.  

For skolepsykologer og konsulenter uden ledelsesbeføjelser, som pr. 31. marts 2016 var aflønnet på 

løntrin 45 eller derover, ydes pr. 1. april 2016 et tillæg på 5.500 kr. 

Det centrale løntillæg er forsvundet. Der er flere fordele ved løntrinsstigning. For det første, så har det 

betydning i forhold til vores pension. For det andet, har der været et ønske om at beholde pengene fra 

specialområdet hos lærerne. Da flere elever skal inkluderes, forsvinder specialtillæggene på sigt. Så 

alt i alt er det på den lange bane bedst at binde lønnen i løntrin. 

I uge 44, 45 og 46 er der OK løntjek 2016. I er meget velkomne til at indsende en lønseddel til 

122@dlf.org, så tjekker vi og melder tilbage.  

Årsopgørelse 

Ifølge lov 409 § 7 skal I modtage en opgørelse af arbejdstiden for skoleåret 2015/2016. Dette er for at 

være sikker på, at der udbetales for eventuelt overarbejde. I opgørelsen medtages de elementer, der 

nævnes i §7. De primære er: 

 Lærerens/børnehaveklasselederens tilstedeværelse på arbejdsstedet på alle 

arbejdsdage. 

 Dage med ret til fravær med løn (indgår med det planlagte timetal, eller hvis der ikke 

er planlagt noget, da med 7,4 timer den pågældende dag for fuldtidsansatte). 

 Afspadsering fra tidligere normperioder, som er afviklet i normperioden. 

 Lejrskoler, hytteture, studieture mv. 
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Drøftelse af opgaveoversigten 

I forbindelse med næste skoleår skal der udarbejdes en opgaveoversigt. Den skal udarbejdes på 

baggrund af dialog mellem ledelse og medarbejder, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, at 

medarbejderens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver.  

Dialogen med din leder om opgaveoversigten er lovpligtig - brug din ret til denne dialog - også som et 

muligt værn mod det grænseløse arbejde. 

Skolepolitisk paneldebat 

Hvor skal vi hen med folkeskolen i Ringkøbing – Skjern kommune? 

Jeg håber, I har sat X i kalenderen torsdag den 18. august 2016. Som tidligere nævnt har 

Fjordkredsen arrangeret en aften med oplæg og paneldebat med Per Fibæk Laursen, professor ved 

DPU og forfatter til ”Drop ambitionerne” og ”Didaktiske ambitioner”, Anders Bondo Christensen, 

formand for DLF og Lennart Qvist, Børne- og Familieudvalgsformand. Overskriften er: ”Hvor skal vi 

hen med folkeskolen i Ringkøbing–Skjern kommune”. Her får I mulighed for at stille spørgsmål til et 

panel med interesse i folkeskolen og til en politiker med indflydelse på vores lokalområde. Hele 

byrådet er inviteret, så kom og vær med til at sætte dagsordenen. Vær opmærksom på tilmelding til 

din TR eller direkte til Fjordkredsen. Se vedhæftede invitation. 

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer – nyd den, slap af og lad batterierne op. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Busk 

 

 

 


