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Kære medlem  
 

Kommunernes budget 2023-2026 
Både skolevæsenet i Køge og Stevns skal næste år stramme livremmen. 

Det er med blandede følelser, at vi ser på de netop vedtagne budgetter. Det 

er vores klare opfattelse, at vi har brug for flere ressourcer for at lykkes 

med opgaven. Og det har vi igen i år gjort opmærksom på i både Køge og 

Stevns i vores høringssvar, og i adskillige budgetdialoger med politikerne. 

  I Køge var der udsigt til besparelser for 23 mio. kr., men budgetforliget 

betød, at der skal spares godt 7 mio. kr. Halvdelen findes ved at tosprogstil-

delingen halveres samt overkapacitet i modtagerklasserne. Herudover fin-

des der 335.000 kr. i 10. klassecentret, 717.000 kr. på IT, 750.000 kr. på 

reduktion af fælles puljer til uddannelse og udvikling, 250.000 kr. i lang-

tidssygdomspuljer, 625.000 kr. på reduktion af en konsulent i skoleforvalt-

ningen og 860.000 kr. på ledelse og administration i UUV og Ungecen-

trum.  

  I Stevns var der besparelsesforslag for 10, 9 mio. kr. på folkeskoleområ-

det. Et snævert budgetforlig endte med, at der skal spares 988.000 kr. i 

2023, hvorefter besparelsen årligt bliver på ca. 2,4 mio. kr. Det er i tilde-

lingen til den øvrige undervisning besparelsen skal findes: Tiden til hold-

deling og 2-lærerordninger, AKT og inklusion, PLC, vejlederfunktioner 

og specialpædagogisk bistand. Besparelsen betyder en reduktion på 22% 

af den samlede tildeling til øvrig undervisning fra 1. august 2023. Det bli-

ver nu på den enkelte skole, at man skal beslutte, hvilke aktiviteter, man 

må nedsætte eller helt fjerne. Den forhøjelse fra 9,0 til 10,1 årlige timer pr. 

elev til øvrig undervisning, der trådte i kraft den 1. august 2022 via den 

statslige pulje til ”Generelt løft af folkeskolen” er hermed mere end for-

svundet.  

  Vi er klar over, at det kunne have været langt værre, men vi er også i 
en tid, hvor alle besparelser efterhånden gør rigtig ondt. 
 

Efterårsferien er på Køges skoler tvungen ferie  
Med den nye ferielov bør alle nyansatte have løn til efterårsferien. Dog 
skal evt. ferie optjent ved tidligere ansættelser bruges først. Er der 
ikke feriedage nok, kan man aftale med arbejdsgiver at ”låne” af frem-
tidig optjening. 
 
Såfremt du er eller bliver syg før ferien, der starter mandag den 17. 
oktober, er der mulighed for erstatningsferie. Bliver du syg midt i fe-
rien, vil der ikke skulle gives erstatningsferie i de første 5 dage.  
I Stevns Kommune er efterårsferien ikke ferie men 0-dage (planlagte 
dage med 0 arbejdstimer), så der kan man ikke få erstatningsferie ved 
sygdom. 

 

Kredsens høringssvar: 

Høringssvar Køge 

Høringssvar Stevns 1 

Høringssvar Stevns 2 
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https://kreds44.dk/media/15474311/hoeringssvar-til-budget-2023-2026-i-stevns-kommune.pdf
https://kreds44.dk/media/15474299/hoeringssvar-september-til-budget-2023-26-stevns-kommune.pdf


Bjerggade 12 4600 Køge  56 66 29 66  044@dlf.org 
www.kreds44.dk 

 

 

 
Lønstigning oktober 2022 
Lønnen stiger med godt 2,25 % med oktoberlønnen. For en fuldtids-
ansat lærer svarer det til mellem 820 - 1.190 kr. om måneden før skat 
– alt efter anciennitet. 
 

Sæt X i kalenderen: 
 

FH Østsjælland afholder vælgermøde 
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 i Roskildehallerne. Mød op og få 
folkeskolen på dagsordenen. 
 

Medlemsmøde før kongres 
Danmarks Lærerforening holder i år kongres den 8. – 9. november 
2022, og derfor afholder vi medlemsmøde før kongres mandag den 
31. oktober 2022, kl. 16.30, hvor du kan komme med input til de 
kongresdelegerede.  
 
Du kan læse mere om kongressen på Danmarks Lærerforenings hjem-
meside på nedenstående link:  
https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-2022  

Tilmelding til mødet skal ske til kredsens mail som er 044@dlf.org eller 
telefonisk til tlf. 5666 2966 senest mandag den 26. oktober 2022.  

Medlemsarrangement – biograftur 
Kredsen, Lån & Spar Bank og Lærerstandens Brandforsikring invite-
rer i fællesskab til forestilling i Nordisk Films Biografer Køge tirsdag 
den 29. november kl. 19.00. Kom og bliv klogere på, hvilke fordele 
du som medlem af Danmarks Lærerforening har som kunde i Lån & 
Spar Bank og i Lærerstandens Brandforsikring, samtidig med, at du 
får en hyggelig biografaften sammen med dine kolleger. 
 
Antal pladser: 75 personer 
Plakat med tilmeldingsinformation udsendes til arbejdspladserne. 
 

Medlemsarrangement med formand for Dan-
marks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen  
Vores medlemsmøde med Gordon Ørskov Madsen - vi tidligere havde 
annonceret til afholdelse her i oktober, måtte vi desværre udsætte. 
Men nu er der aftalt en ny dato med Gordon. Det bliver onsdag den 18. 
januar 2023. Der kommer mere om tilmelding senere, men sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen til en fagpolitisk debat med formanden. 
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Velfærdsaftaler i Køge og Stevns 
I både Køge og Stevns kommuner har politikerne valgt at pege på sko-
leområdet, som det område, hvor man vil søge at blive frisat fra gæl-
dende regler og lovgivning. Den såkaldte velfærdsaftale, som statsmi-
nisteren lancererede i sin nytårstale. Der er lige nu to ubekendte. Det 
vides ikke hvad rammerne for velfærdsaftalen på skoleområdet bliver 
– ej heller om Køge og Stevns er blandt de kommuner, der får lov. I 
denne uge sendte KL besked ud til borgmestrene om, at det pga. det 
udskrevne folketingsvalg ikke kommer på plads foreløbigt. Et af for-
målene med velfærdsaftalerne er at give mere lokal frihed og dermed 
skabe større arbejdsglæde. En effekt vi hører, at de allerede efter kort 
tid kan mærke blandt lærerne i Holbæk. Derfor går vi også positivt ind 
i arbejdet, og har allerede været i dialog med begge forvaltninger, og 
understreget, at en involverende proces er helt afgørende for et posi-
tivt resultat.  
 

Lærerens dag 5. oktober 
Igen i år blev Lærerens dag fejret på skolerne i vores område. Traditi-
onen tro havde Pernille inviteret Køges borgmester, Marie Stærke og 
skoleudvalgsformand, Ali Yahya ud på en skole for at hylde og takke 
lærerne for deres daglige indsats på en af Køges skoler – denne gang 
Skovboskolen.   

Vi håber, at I alle i Stevns og Køge fik en velfortjent hyldest på Lære-
rens Dag. 

 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle en rigtig god efterårsferie. 
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