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Kære medlem
Den aktuelle coronasituation

Ingen er vist længere i tvivl om, at coronavirus på mange måder er en
uforudsigelig størrelse. Efter sommerferien vendte elever og lærere
tilbage til en næsten normal skoledag, hvad angår fagligt indhold, klassestørrelse og skoledagens længde. Det var slut med nødundervisning.
På skoleområdet blev sundhedsmyndighedernes ret strikse retningslinjer for, hvordan skolerne skulle indrettes før sommerferien, ændret til
kun at være anbefalinger, hvor det i langt højere grad er op til lokale
vurderinger, hvordan undervisning og arbejdspladser bedst indrettes.
Og bedst som vi troede, nu skulle hverdagen til at blive mere normal
igen, steg smittetrykket. Både Køge og Stevns blev røde på Danmarkskortet.
Den seneste tid har coronavirus spredt sig til flere skoler i vores to
kommuner, og både elever og lærere er blevet smittet. I sidste uge, måtte en enkelt skole lukkes helt ned til efter efterårsferien, og på andre
skoler er klasser eller årgange – både elever og lærere – sendt hjem,
indtil der kan fremvises en negativ coronatest. Det har været en periode, hvor f.eks. ekstra tilsyn, håndvask, afspritning og fravær har givet et
øget arbejdspres ude på skolerne, og for flere også en tid med usikkerhed og bekymring.
Danmarks Lærerforening har efter det stigende smittetal genetableret
den tætte kontakt til ministeriet og KL. Her har DLF bl.a. gjort opmærksom på en række af de udfordringer, som lærerne oplever i relation til
deres eget arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til at gå på arbejde.
Kredsen har tæt kontakt med forvaltningerne i begge kommuner, og vi
gør, hvad vi kan for at hjælpe TR og AMR med at håndtere situationen
på de enkelte arbejdspladser.
Medlemmer er altid velkomne til at kontakte TR, AMR eller kredskontoret, hvis man har spørgsmål i forhold hertil.

Generalforsamling

Lærerkreds 44’s generalforsamling, som var blevet udskudt i marts måned på grund af coronavirus, blev i stedet for afholdt den 10. september
2020 i Hastrupskolens hal. Der blev holdt behørig afstand og der var
masser af håndsprit. Og på trods af at middag og underholdning var
blevet fravalgt, deltog der 70 medlemmer i generalforsamlingen. Vi fik
godkendt beretninger, regnskab og budget samt valgt kredsstyrelse.
Kontingentet forbliver på samme niveau i 2020 som de sidste 10 år: 490
kr. om måneden for lærere og børnehaveklasseledere, 1200 kr. om året
for pensionister.
Den nyvalgte kredsstyrelse består af: Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen, Peter Bilde, Per Hansen, Kim Zachariassen og Ulla Jakobsen.
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DLF’s kongres

Også Danmarks Lærerforenings kongres blev i år påvirket af corona. På
grund af det stigende smittetryk blev DLF’s ordinære kongres forkortet
til én dag. Alle punkter på kongressens dagsorden, der ikke var meget
presserende at få behandlet nu, blev udskudt. Tilbage var punkterne om
arbejdstid, kravopstilling til OK21 og det altoverskyggende bagtæppe på
kongressen: valg af ny formand - hvem skulle afløse Anders Bondo Christensen, der som bekendt meddelte sin afgang få timer efter, at den nye
arbejdstidsaftale blev indgået.
Kongressen fik drøftet og vedtaget en implementeringsplan for den nye
arbejdstidsaftale A20 samt besluttet DLF’s overenskomstkrav til de forestående forhandlinger i 2021. Der var ikke den store uenighed om de
to første punkter, men til kongressens sidste punkt: valget af ny formand var enigheden ophørt. Valget måtte ud i en 2. afstemningsrunde,
før det var afgjort, at Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF’s overenskomstudvalg havde vundet meget knebent med 156 stemmer foran
Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening med 140 stemmer
og Anders Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening med 2 stemmer.
Hovedstyrelsen har efterfølgende besluttet, at Morten Refskov overtager Gordons poster som formand for overenskomstudvalget og Lærernes A-kasse. Dermed sidder Morten Refskov fremover også i DLF’s forretningsudvalg.

Gordon Ørskov Madsen (øverst)
Morten Refskov (nederst)

Budget 2021-24 i Stevns kommune

Den nye udligningsreform kom ikke med de ventede millioner til Stevns
Kommune, der har et meget lavt serviceniveau på en lang række områder inklusiv skoleområdet. Og der blev heller ikke tildelt penge fra regeringens pulje til vanskeligt stillede kommuner. Kassebeholdningen er
ikke, hvad den har været, for der er taget penge op ad kassen de sidste
par år, for at undgå de store besparelser i Stevns Kommune. Det efterlader desværre en kommune, der enten må hæve indtægterne eller sænke
udgifterne ved at spare.
Efter at borgmesteren for nylig har besøgt en række store institutioner
– fra børnehaver og skoler til plejecentre i kommunen sagde Anette
Mortensen, at ”De har nogle rammer, hvor jeg må undre mig over, at de
kan få hverdagen til at fungere. Meldingen har overalt været den samme, at der ikke er plads til forringelser af den offentlige service”.
Vi kunne ikke være mere enige. I kredsens høringssvar skrev vi blandt
andet: ”Vi har forståelse for, at Stevns Kommune befinder sig i en økonomisk trængt situation. Alligevel håber vi på en budgetvedtagelse,
hvor både medarbejdere, ledelser, forældre og elever kan se en politisk
opbakning til folkeskolerne i Stevns Kommune.”
Det var derfor med en vis lettelse, at vi ved offentliggørelsen kunne læse
at et flertal bestående af 15 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer
havde indgået et budgetforlig, hvori man valgte, at hæve indtægterne
ved at sætte skatten op med 1 % for at sikre en fastholdelse af det nuværende serviceniveau. Vi kunne selvfølgelig godt have ønsket os at
skoleområdet var blevet tilført ekstra ressourcer, men med Stevns
Kommunes økonomiske situation skal vi nok være glade for, at vi undgår besparelser.
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Budget 2021-24 i Køge Kommune

I Køge Kommune er den økonomiske situation anderledes gunstig. For
Køge Kommune blev udligningsreformen en stor gevinst samtidig med
en i forvejen sund økonomi. Derfor blev den årlige sparerunde, der i
starten af året lød på 35 mio. kr. afblæst inden sommerferien. Tilbage
stod dog nogle tværgående analyser på 5. mio. kr. årligt. Det budgetforslag for 2021-2024 der blev sendt i høring viste et stort overskud på 85
mio. kr. årligt i gennemsnit. Fra et overskud på 146 mio. kr. i 2021 faldende til lige under 5. mio. kr. i 2024. Så i Køge handlede budgetforhandlingerne mellem de politiske partier om, hvordan man ville prioritere de mange millioner. I de budgetdialoger, som vi har haft i MEDsystemet har det gennemgående tema været, at vi som medarbejdere i
en vækstkommune med en meget sund økonomi har svært ved at forstå,
hvorfor vi skal halte bagud på lønnen, når vi sammenligner os med andre kommuner. Politikerne svarede anerkendende, at det overskud der
er i kommunen, desværre ikke må bruges på at hæve serviceudgifterne
– og lønstigninger er jo varige.
Selvsamme dag som høringsfristen udløb, blev det offentliggjort, at der
var indgået budgetforlig med alle byrådets partier på nær Venstre. På
vores område betyder det, at der afsættes 3,8 mio. kr. årligt i tre år til at
genindføre 5 dages lejrskoler. Der afsættes samlet set 53 mio. kr. til modernisering af kommunens bygninger – og forligspartierne er enige om,
at midlerne i 2021 bruges til skoler og musikskole. Specifikt skal de 12
mio. kr. bruges til Håndværk og design lokaler på 6 skoler i kommunen.
Derudover er der afsat i alt 3 mio. kr. pr. år i 2 år til en lønpulje. Lønpuljen skal fordeles mellem de 4 personalegrupper – herunder lærerne
m.fl. i folkeskolen - der halter mest bagud på lønnen. Skoleudvalgets
andel til lærere og pædagoger er ca. 1,1 mio. kr. årligt. Puljen er dog ikke
varig, men skal bidrage til at få skubbet lønudviklingen i gang i Køge
Kommune, på de områder, hvor det har vist sig at være tiltrængt. Eneste
torn i øjet er, at politikerne på trods af den gode økonomi fastholdt besparelsen med de tværgående analyser. Her kommer Skoleudvalget/skolerne til at bære deres andel af de 5. mio. kr., hvilket svarer til ca.
1,2 mio. kr. årligt. Hvilket da også har fået flere skolebestyrelser på banen for de havde hørt at borgmesteren havde afblæst alle besparelser.
Det er skønt at opleve, at vi er flere parter der kæmper for midlerne til
folkeskolerne, og flere der har svært ved at forstå beslutningen om, at
fastholde besparelsen på de tværgående analyser, når Køge Kommune
har så gunstig og stærk en økonomi.

Kredskontoret holder lukket
i efterårsferien.
Kredsens mail 044@dlf.org
vil blive tjekket jævnligt.
I akutte tilfælde er kredsens
telefonnummer:

56 66 29 66

Lærerens Dag – 5. oktober

I over 100 lande fejres Lærerens Dag den 5. oktober hvert år – således
også i Danmark. Traditionen tro havde Lærerkreds 44 sammen med
borgmester Marie Stærke og skoleudvalgsformand Mads Andersen.
planlagt en overraskelse til lærerne på en af Køge Kommunes skoler. I
år var det også med ministerdeltagelse, da social- og indenrigsminister
Astrid Krag deltog i overraskelsen af lærerne – denne gang på Hastrupskolen. De holdt hver en tale, hvor de takkede lærerne for deres
store indsats.
Vi håber, at alle kredsens lærere blev fejret på dagen.
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Efterårsferien er på alle skoler tvungen ferie

Den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, bevirker, at
alle optjener 2,08 dages ferie pr. måned, som kan afholdes med det
samme. Når efterårsferien starter, er der optjent 2,08 dages ferie fra
september måned (=15,42 timers ferie, hvis man er fuldtidsansat) + evt.
overført ferie – det er måske ikke nok til en hel uges ferie. Der er tænkt
på denne situation i ferieloven: mangler der timer, lånes ferietimer fra
den kommende tid. Vi har af begge kommuner fået oplyst, at der ikke
vil ske løntræk i efterårsferien, og derfor skal ingen ansatte melde sig
arbejdsløse hos A-kassen i efterårsferien.
På bagsiden af lønsedlen kan man følge med i optjeningen og afholdelse
af ferien:

Den overførte ferie kan være forskellig fra lærer til lærer. Den ferie, som
er optjent først, skal bruges først. Så i ovenstående eksempel fra en fuldtidsansat lærer, skal der lånes 37 – 12,33 – 15,42 = 9,25 timer fra oktober måneds ferieoptjening.

Kredsstyrelsen ønsker alle en god og velfortjent efterårsferie.
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