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Medlemsundersøgelsen – det er NU, du skal svare!
Foreningen er i gang med at gennemføre en stor spørgeskemaundersøgelse om medlemmernes arbejdsforhold blandt alle medlemmer i fraktion 1 og 2, som er ansat på en kommunal
folkeskole eller en kommunal/regional specialskole for børn. Undersøgelsen er sendt til jer
d. 24. august – og genudsendt d. 7. september.
Undersøgelsen er en gentagelse af undersøgelser gennemført i 2013 og 2015. Derfor er undersøgelsen et vigtigt middel til at skabe viden om udviklingen i medlemmernes arbejdsforhold, både på landsplan og på kommunalt niveau. Det er dog nødvendigt med en høj svarprocent for at foreningen kan få viden om medlemmernes arbejdsforhold på kommunalt niveau, og indtil videre er svarprocenten lav.
Svarfristen er rykket til 30. oktober.
Svarprocenten fra Kalundborg er meget lav – så hjælp os - brug et par minutter på at svare!
Hvis det giver problemer – så kontakt din TR, som har information det tekniske.
Karen Sørensen
kredsformand

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, sagsbehandler

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

Kommunalvalg 17.
Husk kredsens valgmøde ”Vores fælles folkeskole” d. 9. november kl. 19-21.30 på Rynkevangskolen.
Vil du gerne vide, hvad politikerne svarer på udvalgte skole-spørgsmål, så gå ind på:
https://www.folkeskolen.dk/KV17
Her finder du Danmarkskortet og din kommune.
Karen Sørensen,
Kredsformand

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

Tilmelding
Senest
13.10.17
Kl. 10

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

Danmark for Velfærd
Den 4. oktober var ca 3500 tillidsfolk fra hele Danmark samlet i Odense for at markere at
LO og FTF står sammen om at kræve velfærd. Fra Kalundborg var vi også mange af sted.
Hele dagen skiftede mellem fælles oplevelser - af både underholdende og alvorlig slags – og
fælles arbejde ved borde, hvor vi sad sammen kommunevis.
Vi sluttede således med at blive ”Kalundborg for Velfærd” – et initiativ, som I forhåbentlig
møder flere gange frem mod kommunalvalget den 21/11 i første omgang – vi havde i hvert
fald mange ideer til, hvordan vi kan sætte velfærden på dagsordenen. (Tjek fx facebooksiden
”Kalundborg – Danmark for velfærd”)

Tidlig indsats – møde den 30/10
Sammen med BUPL og FOA har vi arrangeret et møde med Charlotte Ringsmose, som nogle af jer måske hørte på Folkemødet i Høng i maj. Hvis ikke, skulle I møde op på Rynkevangsskolen den 30. oktober. Hun vil i ca. en time vil tale om sin forskning og sin viden om
vigtigheden af tidlig indsats – ikke mindst i sammenhæng med udsatte børn, som Kalundborg Kommune jo har mange af. Bagefter er der tid til spørgsmål og debat. Vi har inviteret
partier og lister, der stiller op til kommunalvalget til at deltage, - men det er også for fagpersonale og forældre – og bare interesserede borgere i al almindelighed.
Lone Varming,
kredsstyrelsen
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