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Kære medlem
Sommeren står for døren, og vi afslutter dette skoleår med et usædvanligt forår og forsommer bag os. Corona ramte Danmark og satte bestemt
også sit præg på folkeskolen. Nedlukning, genåbning og etablering af
online undervisning skete i al hast, men alle kastede sig ud i det, og på
trods af et anderledes arbejdspres, nye opgaver, uklare retningslinjer og
udfordringer undervejs er vi lykkes med rigtig meget. Det skal vi være
stolte af. Og de erfaringer som der er gjort os undervejs, skal vi selvfølgelig bruge fremadrettet på alle niveauer.

Lokalaftale om arbejdstid i Køge
Efter 5 år uden en fælleskommunal aftale om lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid i Køge kunne vi den 12. maj sætte vores underskrift
på en lokalaftale om arbejdstid med Køge Kommune gældende fra 1.
august 2020. Det er vi rigtig glade for, og vi håber, at aftalen kommer til
at gøre en positiv forskel ude på skolerne. De vigtigste elementer:
• Der er fremover sammenhæng mellem tiden til undervisning og
forberedelse, da der er aftalt en faktor på 0,5. Tiden til forberedelsen er 50 % af undervisningstiden
• Undervisningsloftet er sænket med en lektion om ugen fra 850 til
820 timer om året
• Mentorordning til nye lærere
• Aftaler om prøver og censur
Elementer som f.eks. fleksibilitet og tilstedeværelse aftales fortsat lokalt
på den enkelte skole.
Læs aftalen: http://kreds44.dk/media/13468722/arbejdstidsaftale-koege.pdf

Besparelser afblæst i Køge – uvist i Stevns
En anden god nyhed fra Køge er, at Køge Kommunes økonomiske situation efter udligningsreformen er så god, at politikerne i Køge Byråd har
besluttet at afblæse de varslede besparelser med næste års budget.
Gennem analyser på de enkelte områder, var der ellers lagt op til besparelser for 30. mio. kr. i hele kommunen – på skoleområdet skulle der
findes 4,7 mio. kr. i 2021. Men det er nu heldigvis aflyst. Køge Kommune
skal dog fortsat finde effektiviseringer på 5. mio. kr. hvert år, hvilket
også ville ramme skolerne, PPR og UUV.
På Stevns er situationen fortsat helt uvis – da Stevns slet ikke fik de penge med udligningsreformen, som man havde håbet på. Vi ved mere efter
sommerferien, når budgetprocessen går i gang.
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Sommerferien i 2020
Næsten alle skoler holder 16 dages ferie i sommerferien fra den 10.-31.
juli; Asgård Skole dog kun 15 dage.
Har du ikke været ansat i din nuværende stilling i hele optjeningsperioden: 1. januar 2019 til 31. august 2019. Har du ikke optjent til hele ferien. Du kan se på din seneste lønseddel, hvor mange ferietimer, du har.
Det vil altid være de første dage, der gives løn. Den resterende ferie skal
feriepenge fra tidligere arbejdspladser bruges (log ind på Borger.dk).
Mangler der dage, kan a-kassemedlemmer melde sig arbejdsløs og få
arbejdsløshedsunderstøttelse. Du bør i god tid undersøge i din a-kasse,
hvordan du skal forholde dig.

Sygdom i ferien
Er du sygemeldt før ferien påbegyndes, har du mulighed for erstatningsferie.
Hvis du bliver syg i ferien, har du også krav på erstatningsferie. Men
først efter 5. sygedag. Bliver du syg, sørg da for at sygemelde dig på første sygedag. Melder du dig først syg på f.eks. 3. sygedag, vil erstatningsferien først træde i kraft fra 8. sygedag. Sygdommen skal kunne dokumenteres lægeligt. Det skal man selv afholde udgiften for.

Pas på med at rejse til ”orange” lande
Rejser du på en ferie til et land eller et område, som Udenrigsministeriet
fraråder unødvendige rejser til, kan du risikere at blive bortvist eller afskediget, hvis du ikke kan møde på arbejde efter ferien som følge af karantæne eller sygdom. Det er derfor afgørende at holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger. (Link på kortet ->)

Generalforsamling
På grund af Covid-19-krisen måtte vi udskyde vores generalforsamling i
marts. Sådan som det ser ud nu, har vi igen fået mulighed for at holde
generalforsamling. Det bliver dog ikke helt som det plejer, men sæt
kryds i kalenderen (vi har stadig flere på kredskontoret) ved torsdag den
10. september 2020 kl. 17 i Hastrupskolens hal.
Vi vil fra den 1. august og frem til valget på generalforsamlingen få to
nye ansigter i kredsstyrelsen, da Lisbeth Tønnesen, har valgt at gå på
pension og Pernille Dunk Larsen har søgt nye udfordringer som afdelingsleder. Så vi byder velkommen til 1. suppleant Kim Zachariassen fra
Ellebækskolen og 2. suppleant Helle Mortensen fra Herfølge Skole efter
sommerferien.
Skulle man være interesseret eller overvejer at stille op til arbejdet i
kredsstyrelsen er man velkommen til at tage kontakt til kredsformand
Pernille Nørgaard.
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Opgørelse af arbejdstiden
I forbindelse med skoleårets og dermed også normperiodens afslutning,
skal alle have opgjort deres arbejdstid. Det skal vi hvert år, og derfor
selvfølgelig også i år.
I forbindelse med Corona-krisen har flere nok oplevet, at arbejdstiden er
blevet omlagt. Det skal gøres op i forhold til den oprindelige opgaveoversigt. Det kan være, at man har undervist flere timer end planlagt,
Det kan være lejrskoler, der ikke er afholdt, 9. klassernes forlængede
periode m.m.. Det kan evt. resultere i ekstra undervisningstillæg og
overtid. Tal med din TR eller ring til kredskontoret, hvis du er i tvivl.
Man kan IKKE flytte opgaver fra en normperiode til en anden. Det betyder f.eks., at det ikke er muligt at flytte timerne fra en aflyst lejrskole til
næste skoleår. Det giver overenskomsten ikke mulighed for. Man kan
ikke ved en normperiodes afslutning skylde tid.

Periodeforhandlingerne om arbejdstid
Stemningen mellem DLF og KL har efter sigende været positiv i bestræbelserne på at kunne indgå en central arbejdstidsaftale, så lærere og
børnehaveklasseledere ikke skal være den eneste medarbejdergruppe,
som har en arbejdstid dikteret af en lov, hvor alle andre har aftalte forhold.
Men i slutningen af forløbet er parterne løbet ind i så store udfordringer, at man i fællesskab flere gange har valgt at udskyde deadline for at
have et resultat, som kunne komme til afstemning blandt DLF’s medlemmer. KL har bedt om en pause i forhandlingerne til efter sommerferien, og det har DLF valgt at imødekomme. Indgåelse af en aftale har så
stor betydning, at det er afgørende, at alle muligheder afsøges, inden
man evt. kan blive nødt til at kaste håndklædet i ringen.
Vi må håbe, at sommeren gør noget godt for forhandlingerne, så KL er
klar til at indgå i de helt nødvendige aftaler, til gavn for folkeskolen.

Kredskontoret holder lukket i sommerferien fra
lørdag den 4. juli til og
med søndag den 2. august.
Kredsens mail vil blive
tjekket jævnligt, og i akutte tilfælde kan du ringe til
kredsen.

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig
god og velfortjent sommerferie ☺
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