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kl. 16.15
Få indbydelse
af din TR

Løntjek i uge 38-39.
Har du styr på, om du får den rigtige løn?
Så er det blevet tid til en ny OK Løntjek – kampagne.
I år foregår det i ugerne 38-39, - altså 18. september – 1. oktober 2017.
Det er de faglige organisationer, der bærer OK-mærket, som sikrer og forhandler din overenskomst. Vi står samlet bag løntjekkampagnen, som foregår på landsplan i denne periode.
Vi går på gaden sammen med de øvrige organisationer d. 18. september, hvor du vil møde
os i gadebilledet - vi uddeler materiale og tilbyder en snak.
I Kalundborg Lærerkreds holder vi løntjek på følgende tidspunkter:
Onsdag d. 20. september kl. 14 – 18.
Mandag d. 25. september kl. 14 – 18

Åbent
Medlems
kursus
4.-5. november
På Hotel
Storebælt
Nyborg
Få invitation
hos din TR

Stadig ledige
Pladser..

Medbring din lønseddel og opgaveplan.
Du er selvfølgelig altid – og på ethvert tidspunkt – velkommen til at aftale et møde for løntjek.
Har vi erfaringer med Løntjekkampagner?
Det har vi i allerhøjeste grad. Sidste år fandt vi bl.a.:
 Manglende udbetaling af det høje undervisningstillæg – for nogle op til 1200 kr. om
måneden.
 Manglende tillæg jævnfør vores forhåndsaftale.
 Jubilæumsgratiale, som ikke var blevet udbetalt.
 Undervisningsopgaver på opgaveplanen, som ikke var registreret som undervisning,
og dermed ikke udløste tillæg.
Karen Sørensen
Kredsformand

Valgmøde om
Folkeskolen
9. november
kl. 19-21.
Sæt X i
kalender

Pædagogisk
Konference
25. oktober
- se omtale
og få indbydelse hos
din TR

Danmarks Lærerforening arbejder for bedre forhold i folkeskolen, på SOSU-skoler, UUcentre og alle de andre arbejdsområder, vi repræsenterer, så alle lærere har tid og ressourcer
nok til at lykkes med opgaven. Men vi ser desværre gang på gang, at der bliver skåret på
ressourcerne.

Kalundborg
Lærerkreds
Nytorv 8,1
Kalundborg
Tlf.
5951 5112
053@dlf.org

Nedskæringerne foregår ikke kun på skole- og uddannelsesområdet. Overalt i den offentlige
sektor skal medarbejdere løbe hurtigere og gå på kompromis med deres faglighed for at nå
effektivitetskrav og styringsmål. Der bliver skåret på kernevelfærden: Sundhedsvæsenet,
ældreplejen, institutionerne og uddannelsesområdet.

Hjemmeside:
www.kreds53.
org

Danmark for Velfærd

Vi kan ikke leve med den udvikling.

Derfor er DLF gået med i initiativet Danmark for Velfærd sammen med en lang række organisationer på tværs af den private og den offentlige sektor.
Sammen er vi stærkere. Når offentligt ansatte og privatansatte står sammen på tværs af fag
og sektorer, viser vi, at vi er mange, der støtter op om velfærden. Når lærere, pædagoger,
sygeplejersker, kontoransatte, specialarbejdere, håndværkere og mange flere i fællesskab
protesterer mod velfærdsnedskæringer, er beslutningstagerne nødt til at lytte.
Onsdag d. 4. oktober mødes tillidsrepræsentanter fra disse organisationer og fra hele landet i
Odense til Stormøde under overskriften ”Danmark for velfærd”. Din tillidsrepræsentant deltager også.

DLF:
www.dlf.org

Åbningstider
Kredskontoret:
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-17
Torsdag10-15
Fredag 9-13

Skriv under her: www.danmarkforvelfaerd.dk
- også DIN underskrift er vigtig, for Danmarks velfærd.
Karen Sørensen
Kredsformand

”FREMTIDENS SKOLE” til debat
Pædagogisk Forum – et samarbejde mellem 7 sjællandske lærerkredse – indbyder til pædagogisk konference med titlen: ”FREDTIDENS SKOLE”.
Det foregår den 25. oktober, kl 8.30 – 15.30 i ”Kuben”, Holbæk Seminarium.
Konferencen er for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, inklusions- og AKTlærere, skoledere og politikere – samt andre interesserede.
Der er tilmeldingsfrist den 4/10 – i løbet af ganske kort tid, kan du læse det spændende program på kredsens hjemmeside www.kreds53.org (medlem > arrangementer).
Lone Varming, kredsstyrelsesmedlem

Pensionister:
Læseklubben
er skudt i gang.
Lige nu læses
romanen
”Planen”
af
Forfatter
Morten Pape

