
Den nye kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune har i går tirsdag d. 8.2.2022 godkendt den aftale, 

som vi – Kreds 25 – har forhandlet med forvaltningen. Aftalen, som har den mundrette titel: ”Fælles for-

ståelse af arbejdstidsaftalen A20 for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund Kommune”, gæl-

der i en 2-årig periode fra august 2022.   

Aftalen indeholder suppleringer og en enkelt fravigelse til den centrale arbejdstidsaftale A20, altså 

gælder alle elementer i A20 stadig, bortset fra den om opgørelse af arbejdstid hver tredje måned.  

Aftalen har flere gode elementer, mange kendte fra vores tidligere aftale og nogle nye. Vi vil her frem-

hæve nogle:  

Forberedelse af undervisningen   

 

I aftalen står der bl.a. ”Parterne er enige om, at god og kvalificeret undervisning skal forberede og 

efterbehandles”. Der er ca. 2/3 side om forberedelse – individuel og fælles – og om samarbejde. Indi-

viduel og fælles forberedelse er beskrevet som den komplekse opgave, det er at møde eleverne med 

kvalificeret undervisning og der er aftalt, at der skal afsættes minimum ½ time pr. 1 times undervisning 

til forberedelse af undervisningen.  

Det er vigtigt i den sammenhæng også at huske, at der i den centrale aftale A20 står, at ”forberedelse 

ikke planlægges i elevpauser”.  

Fælles kollegialt samarbejde er også en vigtig del af lærerarbejdet, og består bl.a. af teammøder, år-

gangskonferencer, fagteammøder etc. Omfanget af det fælles kollegiale samarbejde er forskelligt fra 

skole til skole. Derfor er det aftalt, at det skal fremgå af skoleplanen, hvilken mødevirksomhed den en-

kelte skole planlægger med.   

 

Maksimalt undervisningstimetal  

 

Aftalen indeholder – som tidligere aftaler også har gjort – en bestræbelse på at den maksimale under-

visningstid udgør 780 timer for fuldtidsbeskæftigede og 740 timer for nyuddannede de første to år.   

Fleksibilitet og tilstedeværelse  

 

Aftalen indeholder stadig rådighedstid, som ikke er tilstedeværelsestid og giver dermed fortsat mulig-

hed for fleksibelt at tilrettelægge sin arbejdsdag.   

  

Det er vigtigt for os at fastholde, at aftalen er lavet ud fra en fælles forståelse af, at ”god skoleudvikling 

sker i tillidsbaseret og forpligtende dialog på alle niveauer”. Dialog og samarbejde er to vigtige para-

metre i at få en skolehverdag til at fungere. Det er således intentionen, at aftalen skal bruges som et 

øget bidrag til det gode samarbejde og som rettesnor til at ledelser og lærere i fællesskab kan fokuse-

re på det vigtige, nemlig at ”skabe et fælles og stærkt skolevæsen, hvor målsætningen er at skabe 

størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og 

styrke den professionelle kapital, så alle børn oplever progression i læring, 

trivsel og udvikling.”  
 

Aftalen vil blive fremlagt og drøftet på generalforsamlingen 

og kan læses i sin helhed på kredsens hjemmeside.  
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Fredag den 18. marts 2022, klokken 16 til cirka 19 på Herstedlund 

Skole, i personalerummet. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 

15.30. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være middag og vin, vand og 

øl.  

Pris: 50 kr.  

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 2021 

5. Arbejdstid – A20 og lokalaftale. 

6. Indkomne forslag 

7. Budget 2023 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle 

ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer  

8. Valg 

9. Eventuelt 

 

Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest 

den 8. marts, klokken 12.00. 

 

Endelig dagsorden med bilag vil blive sendt ud på mail og kan afhentes på kredskonto-

ret fra den 8. marts kl. 12. 
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På generalforsamlingen den 18. marts 2022 skal der afholdes ordinært valg til kredsstyrel-

sen. 

 

I medfør af nedenstående paragraf i kredsens vedtægter indkalder kredsstyrelsen hermed 

kandidatforslag til valg til kredsstyrelsen på kredsens ordinære generalforsamling fredag 

den 18.3.2022 for perioden 1.4.2022 til 31.3.2024. 

 

Valget gælder: 

Formand – 1. kongresdelegeret   Maiken Amisse  Genopstiller 

3 kredsstyrelsesmedlemmer,   Christian Holm  Genopstiller 

      Pia Henriksen    Genopstiller 

      Thomas Dagnoli  Genopstiller 

heraf vælges næstformand – 

2. kongresdelegeret    Christian Holm  Genopstiller 

1. suppleant til kredsstyrelsen  Marianne Mortensen  Genopstiller 

2. suppleant til kredsstyrelse  Lisbeth Hummelmose Genopstiller 

2 kritiske revisorer samt en suppleant Per Nielsen                 Genopstiller  

 

Vedtægter for Albertslund Lærerkreds, Kreds 25 - Valg til kredsstyrelsen 

§ 10 Kandidatopstilling foregår på følgende måde: 

Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i lige år indkalder kredsstyrelsen kandi-

datforslag ved opslag på skolerne. Sådanne forslag er kun gyldige, såfremt de er formanden 

i hænde senest 10 dage (d. 8. marts) før generalforsamlingen og desuden bilagt en erklæ-

ring fra den pågældende kandidat om, at han/hun er villig til valg. Navnene på de forud for 

generalforsamlingen opstillede kandidater udsendes sammen med den endelige dagsorden. 

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. 

Disse forslag er kun gyldige, såfremt kandidaten erklærer sig villig til valg. 

 

De forud opstillede kandidater har mulighed for at få et skriftligt valgoplæg sendt ud sam-

men med den endelige dagsorden. 
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Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand  26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Christiansen, kasserer  26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   

 

 

 

HUSK tilmelding til spisning senest tors-

dag d. 10. marts 2022 
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F ØLG  OS  PÅ  F ACEBOOK :  
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KREDS  25  

 

 

Efter generalforsamlingen er der hyggeligt samvær 

med kolleger til lækker mad for den nette sum af 50 kr.  

Tilmelding til spisning og betaling af mad foretages di-

rekte til kredsen på: 

Konto nr. 0400 4017332428 eller MobilePay til 26 74 10 

85  

Husk at opgive navn og arbejdsplads.  
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