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Kongres 2017
Et rigtig vigtigt emne på kongressen i år bliver hovedstyrelsens forslag til krav til overenskomsten 2018.
Naturligvis er der i de generelle krav lagt op til lønforbedringer og videreførelse af reguleringsordningen samt forhandling af midler til organisationsforhandlinger og lønforbedringer
til hele LC-gruppen, men kravene til arbejdstiden vil helt sikkert blive det emne, som vil
blive diskuteret mest.
Hovedstyrelsens forslag til krav om arbejdstiden går på:



Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde,
lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen.
Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked.

Før kongresmøde
Drøft
kongresemner
– herunder
OK-krav –med
de kongresdelegerede
2. oktober
kl. 16.15
Få indbydelse
af din TR

I forhold til andre fagforbunds opbakning til DLF´s særligt vanskelige situation er normaliseringskravet nok det, som disse forbund bedst forstår, men der er ingen tvivl om, at for DLF
og lærerne er det vigtigste et forhandlet resultat på arbejdstiden.
Kongressen skal også tage stilling til et forslag fra hovedstyrelsen omkring udbygning af
Protokollat 6 om efteruddannelsesplaner med en ret for den ansatte til regelmæssig efteruddannelse og en påbegyndelse af en uddannelsesfond for undervisere på LC-overenskomster.
Der er ingen tvivl om, at dette punkt vil dele vandene på kongressen.
Foreningen har igangsat en proces om udfærdigelsen af et folkeskoleideal, som især skal
tilgodese dannelsesaspektet, fordi folkeskolen er en fælles folkelig institution med en særlig
dannelsesopgave og pædagogisk mening. Kongres 2017 skal drøfte den nedsatte arbejdsgruppes tanker omkring de centrale områder i et folkeskoleideal. På kongressen i 2018 fremlægges et samlet forslag til et folkeskoleideal for Danmarks Lærerforening.
Ikke mindre interessante bliver punkterne “Arbejdsliv 2017 - profession og rammer” samt
”Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle”. Lærernes arbejdsmiljø er
under gevaldigt pres og det samme er fagbevægelsens fællesskab.
På foreningens hjemmeside kan man nu under fanebladet ”Om DLF” læse alt om kongressen
samt de mange interessante baggrundsnotater, som skal bidrage til drøftelserne blandt de
delegerede.

Opfordring til alle medlemmer i Kalundborg Lærerkreds:
Kom til ”før kongresmøde” og
klæd de kongresdelegerede på
den 2.10.2017 kl. 16.15
på Nytorv.

Henriette Eriksen
Næstformand

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

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

Dagpenge ved manglende feriegodtgørelse i efterårsferien:
Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet
Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme
ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien i kommunerne er fastlagt forskelligt.
Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i
begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå
til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden. Det betyder bl.a., at du skal befinde dig i
Danmark.
Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter
du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge
om dagpenge ved kollektiv ferie.
Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på dagpenge ved kollektiv ferie. Her kan du følge afsnittet ” om det skal du gøre for at få dagpenge”.
Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen
Syg i ferien
Hvis du er syg inden vi går på ferie så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sygemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag.
Sygdom i dine ferieperioder
Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie.
Dette kræver dokumentation af din sygdom så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring
allerede fra 1. sygedag, selvom det kun er sygedage ud over fem feriedage på et år, du kan få
erstattet. Men du kan jo reelt være så uheldig, at blive syg i uge 42 og i uge 7, og da medtælles de 5 sygedage inden for samme ferieår.
Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole.
Niels Finne,
Kredsstyrelsesmedlem

Lærerens Dag –
5. oktober
Igen i år har landets skolebestyrelser fået en henvendelse med opfordring til at fejre Lærerens Dag den 5. oktober. På skolerne kan man jo også selv sætte noget i gang for at sætte
fokus på, at lærerne er vigtige – for ikke at sige uundværlige - for skolens hverdag.
Man kan her http://laererdag.dk/ finde materialer til det.
På kredskontoret i Kalundborg er det lærerens dag hver dag
med stort og småt vedr. dit lærerliv.

- du er altid velkommen
Lone Varming
Kredsstyrelsesmedlem

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

Kalundborg
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Nytorv 8,1
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5951 5112
053@dlf.org
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DLF:
www.dlf.org

Pensionister:
Læseklubben
er i gang med
romanen
”Planen”
af forfatter
Morten Pape
Næste
bogmøde
onsdag
d. 04.10.
10-12 på
kredskontoret.

