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Lokale aftaler 
 

I kredsinfo i maj skrev jeg kort om den nye lønaftale for lærere og børnehaveklasseleder, på 

vores FB orienterede jeg kort om aftalen samt gav et link til den digitale udgave af vores fagblads 

artikel om lønaftalen. 

Både på vores FB-side og under kommentarer til artiklen blev der givet udtryk for utilfredshed med 

kredsens ja-tak til lønaften på trods af Hillerød Kommunes manglende vilje til at hæve vores lokale 

Hillerødstillæg og særligt set i sammenhæng med, at aftalen sikrede bedre lønforhold til ikke ud-

dannede lærere med anden relevant uddannelse.  

Da vi kun har nået en tur rundt på nogle af skolerne inden sommerferien vil jeg kort kommentere 

dette: Indenfor det sidste halvandet år har kredsen noteret at 25% af de nyansatte er ikke uddan-

nede lærere. Vi mener dette giver et pres på de professionelle læreres arbejdsmiljø og er heller 

ikke givtigt for elevernes undervisning og læring. Derfor valgte kredsen at indgå en ny aftale der 

giver større mulighed for rekruttering af ikke-uddannede lærere der har anden relevant uddannel-

se. At flere ansøgninger til job på vores skoler vil komme fra folk med både brugbar professionel 

baggrund og en livserfaring. 

Aftalen stiller ingen lønmæssigt dårligere end den gamle aftale og ingen ikke-uddannede lærere er 

vil få en bedre løn end de uddannede lærere.  
 

Vi laver en præsentationsrunde på de sidste skoler efter sommerferien – kom gerne og giv lidt 

konstruktiv kritik og få et godt svar. Vi har allerede haft en god debat rundt på vores turné. 
 

Hillerød Dagbehandlingsskole, Hillerød Kommunes skole for børn og unge med sociale, psyki-

ske og familiemæssige vanskeligheder, har hverken en løn- eller arbejdstidsaftale med vores 

kreds, hvilket selvfølgelig ikke er rimeligt for den enkelte, sundt for arbejdsmiljøet eller udtryk for 

god omsorg for ansatte i Hillerød Kommune.  

Hillerød Lærerkreds har gennem en længere periode forsøgt at få gang i forhandlinger og i sidste 

uge blev der endelig lavet en procesplan for disse, og selve forhandlingerne startes op i august. 

Vi forventer, at aftalerne er på plads i slut september.    

 

Hillerød Kommunes budget for perioden 2023-2026 
 

I oktober skal Byrådet vedtage de økonomiske rammer for vores medlemmers bedste håndtering 

af dagligdagens indsatser. Her er altså både tale om f.eks. PPR, UU:H, special- og folkeskoler. 
 

Intet nyt – der er igen lagt op til besparelser 
 

Vores høringssvar til det kommunale budget er gennem de sidste par år skærpet i forhold til det 

kommunens ambition om at give eleverne i Hillerød Kommune det bedste samtidig med besparel-

serne på vores område. Hvis kommunen skal spare på området, bør det også meldes ud til kom-

munens borgere, så der forhåbentlig vil være en forståelse i forældregruppen, når skolerne ikke 

kan levere det bedste. 

Høringssvar fra de lokale MED-udvalg vil påvirke politikerne, så bak op om din TR og AMR, når de 

sammen med resten af udvalget arbejder med høringssvar. 

 

 

 

 

https://www.folkeskolen.dk/ikke-laereruddannede-lon/hillerod-bedre-lonvilkar-for-laerere-uden-laereruddannelse/4632581
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Ferie - vigtige informationer 
 

Du kan på din lønseddel tjekke hvor mange feriedage med løn du har optjent 
 

Regler for optjening af ferie 
 

 

Sommerferie og sygdom 
 

Hvis du er sygemeldt inden ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag, kan du ikke holde din ferie. 

Du mister ikke din ret til ferie, men den kan så holdes på et andet tidspunkt eller blive erstattet 

økonomisk. 
 

Hvis du bliver syg i ferien er det meget vigtigt, at du sygemelder dig på første sygedag.  

De første 5 dage efter din sygemelding regnes som almindelige feriedage, men hvis du herefter 

fortsat er syg, har du ret til erstatningsferie for de resterende feriedage, du er syg.  
 

Du skal kunne dokumentere, at du har været syg. Derfor skal du selv sørge samt betale for en læ-

geerklæring. 
 

Syg før eller under din ferie 

 

 

Kontakt til kredsen i sommerferien 

 

Kredskontoret er lukket i lærernes og børnehaveklasseledernes sommerferie, men du kan altid 

komme i kontakt din Lærerkreds via vores mail 030@dlf.org. Hvis du sender en mail til kredsen, 

skal du skrive et telefonnummer ind, således at vi både kan kontakte dig gennem din mail og din 

telefon.  

 

 

 

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommerferie 
 

på vegne af forretningsudvalget 
 

Zacharias Jensen 

 

 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-for-ansatte-i-kommuner-regioner-og-stat
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie
mailto:030@dlf.org

