
 
27. januar 2017 

 

Lønstigning. 
                                         

1. januar er vi steget i løn. Det er en del af de aftalte lønstigninger fra OK-15. Lønstigningen er på 

1,20 %, hvilket svarer til ca. 375 kr. pr. måned. Du kan se vores nye lønkort her eller hos din TR. 

Når du stiger i løn, skyldes det, at de faglige organisationer, herunder Danmarks Lærerfor-

ening, har forhandlet sig frem til dette. 

Den seneste lønstatistik for Hvidovre viser, at lønnen for lærere og børnehaveklasseledere er 

steget med 2,3 % fra oktober 2015 til oktober 2016. Samtidig er forbrugerpriserne kun steget 

med 0,3 %, hvilket giver en reallønsfremgang på 2 %. 
 

Ulempetillæg 
 

Hvis du arbejder efter kl. 17 på hverdage eller efter kl. 14 om lørdagen, skal du have et tillæg, 

en ulempegodtgørelse. Arbejdet kan f. eks. være forældremøder, sociale arrangementer, skole-

hjemsamtaler eller andre møder. Forberedelsestid, du selv vælger at lægge efter 17, er ikke 

omfattet. 

Ulempetillægget er på 25 % af din timeløn, typisk mellem 48 og 55 kr. pr. time. 

Ved en fejl har nogle fået et lavere tillæg. Vi har nu i samarbejde med lønkontoret fået rettet 

fejlen. Alle der har fået udbetalt for lavt et tillæg, vil få det rettet med lønudbetalingen i slut-

ningen af februar. 

Husk at være opmærksom på, at du får indberettet, hvis du har haft møder efter kl. 17. Proce-

duren er lidt forskellig fra skole til skole, spørg din TR. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 
 

Hvidovre gennemførte i efteråret en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Det gjorde 

man også i 2014. Resultatet viser, at antallet af tilfredse eller meget tilfredse forældre er steget 

fra 69 % i 2014 til 78 % i 2016. Det forældrene er mest tilfredse med, er medarbejdernes – 

jeres - engagement og jeres evne til at få eleverne til at føle sig trygge. Klap jer selv på skulde-

ren. 

Det forældrene er mest utilfredse med er skolemaden, de fysiske rammer og den lange skole-

dag. 
 

Generalforsamling og kredskursus 

Husk et par vigtige datoer: 

 Der er generalforsamling torsdag den 16. marts kl. 16.30 på Engstrandskolen. Forelø-

big dagsorden kommer i uge 5. 

 Der er kredskursus lørdag den 1. april til søndag den 2. april på Frederiksdal. Indbydel-

se udsendes inden vinterferien. 

http://www.dlfkreds14.dk/media/9455903/loenkort-1-januar-2017.pdf


 

Nyhedsbreve og Facebook 
 

Vi udsender Nyhedsbreve som dette med mellemrum, typisk med 1½ måneds mellemrum. Du 

kan også følge os på Facebook, hvor vi flere gange om ugen lægger lokale nyheder op eller 

linker til skolerelevante artikler. Så kik forbi vores facebookside og giv gerne et like. 

Du kan også følge os på vores hjemmeside på www.dlfkreds14.dk Her finder du ligeledes re-

levante nyheder og samtidig information om løn, arbejdstid, kredskontor med mere. 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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