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Kære medlem
Danmarks Lærerforening har afholdt kongres i dagene 8.-10. september, herfra kan det anbefales at opleve Anders Bondos mundtlige
beretning:
http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2015/3formandens-beretning
OK15 og medlemmernes arbejdssituation var emner, der selvsagt
blev drøftet en hel del på kongressen. Alle led i Danmarks Lærerforening er optaget af, hvordan medlemmerne kan opleve helt konkrete
forbedringer af deres arbejdssituation, som følge af de aftalte 15
punkter om arbejdstid ved OK15. Kongressen besluttede, at der skal
ske en systematisk opfølgning, og derfor indkaldes til…

Landsdækkende møder i uge 45 og 46

Får du den rigtige løn?

TR indkalder dig til møde en dag i uge 45 eller 46. Det er helt afgørende, at vi sammen laver en systematisk opfølgning på de initiativer, der blev aftalt ved OK15. Den opfølgning der laves på den enkelte skole, skal bruges på skolen, på kommunalt niveau og på centralt
niveau. Opsamlingen skal bruges til, at vi sammen forbedrer medlemmernes arbejdssituation. Medlemmernes aktive deltagelse på
møderne er en vigtig forudsætning for dette. Vi har brug for, at alle
tilkendegiver deres oplevelser. Derfor skal der herfra, på trods af en
travl tid, lyde en stor opfordring til din deltagelse. Når det samlede
resultat forelægger, vil du høre nærmere. Kredsformand Pernille
Nørgaard har igen i år bedt TR på din arbejdsplads om at invitere
hende til et fagligt klubmøde i den nærmeste fremtid.

Vi holder igen i år åbent
hus med løntjek:

Kommunernes budgetter
Danmarks Lærerforening har i slut september undersøgt den kommunale budgetsituation i hele landet. 47 % af kommunerne forventede en forringelse af serviceniveauet i folkeskolen. Dette på trods af
at en åbenlys underfinansieret skolereform med massive udfordringer og hvor mange skoler allerede nu har så presset en økonomi, at
det er svært at levere den undervisning, eleverne har krav på.
I Stevns besluttede politikkerne heldigvis at friholde skolerne for
besparelser i år. Tværtimod var der enighed om at videreføre den
tidligere beslutning, om at nedsættelsen af lærernes gennemsnitlige
arbejdstid fra 800 til 780 timer – pris 1,1 mio. kr.
I Køge fik budgetforliget på skoleområdet overskriften ”vi gør en god
skole bedre”. Det indeholder ”kvalitetsløft til folkeskolen”, hvor der
investeres 2,7 mio. kr. årligt. I hensigtserklæringen står der, at pengene udmøntes på den enkelte skole, som kan vælge at sænke lærernes undervisningstid eller som ekstra ressourcer til læreruddannede
vikarer. 1,2 mio. kr. årligt til renere skoletoiletter. 1,25 mio. kr. til
mere IT i undervisningen og den såkaldte havregrynspulje på
500.000 videreføres som en ny pulje, som kan anvendes til sund kost.
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Torsdag 5/11
kl. 15-18
samt

Tirsdag 10/11
kl. 16-19
Lønstigning pr.
1. oktober 2015
Det er i OK15 aftalt, at lønnen pr. 1. oktober 2015
stiger med 0,35 % + reguleringsordningens 0,11 %.
I alt 0,46 % eller ca. 150 kr.
om måneden.
Næste stigning er 1. januar
2016: 0,50 %

044@dlf.org

Ingen af de to kommuners budgetter for den kommende periode efterlader os med hænderne over hovedet af begejstring, da lærerne og
børnehaveklasselederne i begge kommuner stadig underviser langt
over landsgennemsnittet og oplever en voldsom presset hverdag. Vi
er dog klar over, at vi på skoleområdet kunne have været udsat for
besparelser allerede i år. Det er meget usikkert hvad fremtiden bringer.

Nyt kredsstyrelsesmedlem
Claus Melcher fra Kirstinedalsskolen har pr. 1. oktober valgt at søge
nye udfordringer som afdelingsleder på en skole i Ringsted. Suppleanten Lisbeth Tønnesen, TR på Borup Skole træder derfor ind i
kredsstyrelsen.

Efterårsferien er ferie i ferielovens forstand
Alle kommunale skoler i Køge og Stevns har valgt at holde kollektivt
ferielukket i efterårsferien. (Køge Private Realskole har afholdt alle 5
ferieuger i sommerferien.)
Der vil der ske løntræk, hvis ikke du har været ansat i hele kalenderåret 2014.
Hvis du ikke har optjent feriepenge andetsteds, og du er medlem af
en a-kasse, kan du have ret til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at du på den første dag i
ferien tager kontakt til a-kassen, da der ikke gives dagpenge med
tilbagevirkende kraft.
Er du sygemeldt før ferien, er du berettiget til erstatningsferie for de
dage, du er syg i efterårsferien. Bliver du syg i efterårsferien får du
ikke erstatningsferie, da dette ikke gives for de første 5 dage efter
sygemelding i ferien.

tlf.: 70 10 00 18

Fejring af Lærerens Dag
Mandag den 5. oktober var det FN’s internationale Lærerens Dag og
det blev fejret på mange skoler. Flere steder var den røde løber rullet
ud, og skoleledelsen modtog lærerne med tak for indsatsen, morgenbrød, musik og nogle steder frokost. Vi havde i begge kommuner tilskyndet borgmester og udvalgsformand til at være med til at markere dagen. I Køge Kommune tog borgmester Flemming Christensen og
skoleudvalgsformand Helle Poulsen turen til Ellemarkskolen for at
overraske lærerne med flotte taler, æbler og lagkage. I Stevns Kommune var borgmester Mogens Haugaard på Hotherskolen, Børneudvalgsformand Janne Halvor Jensen var på Strøbyskolen og begge sluttede på St. Heddinge Skole.
God og velfortjent efterårsferie!
Med venlig hilsen
Kredsstyrelsen i Lærerkreds 44, Køge og Stevns
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