
 

 

Venlig opfordring fra lærerkredsen 

Vi har i uge 47 sendt medlemsundersøgelse ud til alles mailboks om det psykiske arbejds-

miljø, samt kommunikationen mellem Kalundborg Lærerkreds og medlemmerne. Hvis du 

ikke allerede har gjort det, håber vi at du vil give dig tid til at besvare undersøgelsen. 

Det tager max. 5 minutter at svare. 
 

Vi bruger både undersøgelsen, når vi skal dokumentere for politikere og direktører, hvordan 

det psykiske arbejdsmiljø opleves af medlemmerne og i vores eget arbejde på kredskontoret 

med lærernes psykiske arbejdsmiljø. 

Desuden er det også vigtigt for vores eget arbejde at vide hvordan kommunikationen 

mellem Kalundborg Lærerkreds og dig som medlem opleves. 

Anita Rathje, kasserer 

 

KV-17 

Så er valget overstået og som forventet, så kom der ikke den store politiske ændring i magt-

balancen – selvom stolen åbenbart rystede lidt i dagene efter valgnatten. 

I Kalundborg Lærerkreds har vi gjort rigtig meget for at få sat folkeskolen på dagsordenen i 

valgkampen. Vi startede allerede i sommer med møder med de politiske partier og borgme-

steren, hvor vi drøftede folkeskolen i Kalundborg, herunder faktuelle tal mv. for resurser, 

lærernedgang, undervisningstimetal, sygefravær, personaleomsætning mv. – og det fulgte vi 

op frem mod 21. nov. 

Vi kan konstatere, at folkeskolen blev sat på dagsordenen på flere vælgermøder, Nordvestnyt 

og i øvrige medier, ligesom det var tydeligt, at flere kandidater brugte og havde kendskab til 

vort materiale og oplysninger, når de udtalte sig om folkeskolen. 

Stor tak til alle jer, som aktivt deltog i debatten – hvad enten det var på lærerværelset, 

på skolen, til vælgermøderne – eller på vejen derhjemme. Det er når vi står sammen og 

trækker i fælles retning, at det rykker. 

 

Men vi stopper selvfølgelig ikke her. Vi skal fortsat kæmpe for folkeskolen i Kalundborg, 

for at skabe rammer så lærerne kan lykkes med opgaven og for ordentlige arbejdsforhold. 

Det nye Børn- og familieudvalg konstituerer sig i morgen, men vi ved, at det bliver en helt 

ny sammensætning. 

Kalundborg Lærerkreds vil selvfølgelig tage kontakt til udvalget og vi håber, at vi kan få et 

rigtigt godt samarbejde omkring folkeskolen og lærernes rammer. Så en opfordring til, at 

også I fremadrettet sætter dialogen om folkeskolen på dagsordenen. 

 

OK18 og faglige klub møder. 

Frem mod 1.4.18, hvor overenskomstforhandlingerne gerne skal være afsluttet, så vil I høre 

rigtig meget om OK18. Foreningen har i rigtig lang tid arbejdet med OK18, men nu snerper 

det til og det er rigtig vigtigt, at I bliver bekendt med foreningens strategi, så vi kan under-

strege vort store fællesskab i DLF og sammen se de muligheder, der forhåbentlig er. 

Jeres tillidsrepræsentant vil i den kommende tid invitere til faglig klub møde og ofte vil vi 

også deltage fra kredsstyrelsens side. 

Jeg skal kraftigt opfordre jer til deltagelse i disse faglige klub møder – og også dem, der 

kommer fremadrettet. Vi har brug for tæt kommunikation til jer – for vi har brug for en 

overenskomst, hvor vi som lærere kan se os selv i en god folkeskole fremadrettet. derfor er 

det vigtigt, at vi står sammen. 

Karen Sørensen, kredsformand 
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Sæt X 

22. januar 
2018 

Kl. 17.00 
Medlemsmøde 

med Anders 

Bondo om 
OK18 på 

Svinninge 
Skole 

    

 
 

 
 

Seniormøde 
i Lærernes 

Pension 

for 
overenkomst-

ansatte 
medlemmer 

Den 23.1 18 

 i København 
Den 30.1.18 

 i Roskilde 
Information 

og tilmelding 
på: 

lppension.dk 

 

 

 

 
Møde for 

Børnehave 

Klasselederne 
Med hoved-

styrelses 

medlem 
Ulla Kock. 

04.12.17 
16.30-18.30 

GLEMT 

at tilmelde 

dig? 

Ring hurtigst 

muligt til 

kredskontoret 
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Nedsat arbejdstid 
Flere vælger nedsat arbejdstid af forskellige årsager.  

For lærere/børnehaveklasseledere født i tidsrummet 01.08.56 – 31.07.63 gælder, at man har 

ret til nedsat arbejdstid mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret. 

Når man har nedsat arbejdstid har det dels konsekvenser for ens løn, pensionsindbetaling og 

arbejdsforhold, men det kan også have betydning i.f.t. A-kassen. Der kan også være helt 

konkrete eller personlige forhold, som spiller ind. 

Påtænker du nedsat arbejdstid med den ene eller anden begrundelse, så tag altid en snak med 

kredskontoret, således at du kender vilkårene og konsekvenserne, inden du tager den endeli-

ge beslutning. 

 

Med lov 409 blev der som led i udfasningen af ”60-årsreglen”/aldersreduktion indført en ny 

regel om ret til nedsat tid for lærere, der er født fra og med 1. august 1956 og til og med 31. 

juli 1963.  

 

Arbejdstidsreglernes § 6a har betydning for den skattefrie præmie 
For de medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen, vil den nedsatte arbejdstid få betyd-

ning for deres mulighed for at optjene den fulde skattefrie præmie. Det er derfor vigtigt, at 

medlemmer, der ønsker at gøre brug af denne ret, kontakter a-kassen, således at de kan træf-

fe deres valg på oplyst grundlag. Rådgivning om efterløn gives af a-kassen. 

 

Udskydelsesfristen 
Hvis et medlem efter modtagelsen af efterlønsbeviset udskyder sin efterløn i en given perio-

de, og arbejder et bestemt antal timer i samme periode, vil medlemmet opfylde udskydelses-

fristen. Det betyder, at medlemmet kan få den høje efterlønssats.  

Hvor længe efterlønnen skal udskydes og hvor mange arbejdstimer der skal være i udskydel-

sesperioden, er afhængig af medlemmets fødselstidspunkt. 

 

Retten til nedsat arbejdstid ifølge arbejdstidsreglernes § 6a får ikke konsekvens for udsky-

delsesfristen og den høje efterlønssats. Uanset fødselstidspunkt kan medlemmerne i denne 

gruppe på trods af 175 timer nedsat arbejdstid årligt, optjene løntimer nok til at modtage den 

høje efterlønssats og opfylde udskydelsesfristen. 

 

HUSK: 

Kontakt kredsen før din endelige beslutning om nedsat tid og kontakt a-kassen for rådgiv-

ning om efterløn. 

                                                                                    Niels Finne,  

sagsbehandler 

 

 

 

 

 

Medlemskonferencer foråret 2018. 

”Professionens stemme  

og fælles forandringer 

 
Du og dine kolleger inviteres til spændende 

weekend.  

Din TR har modtaget informationer og plakat om medlemskonferencerne – snak om det 

sammen med dine kolleger og TR. 

Du kan også læse om medlemskonferencerne i Folkeskolen fra 23. november. 

 

BEMÆRK: Ansøgningsfrist er allerede 4. december 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8,1 
Kalundborg 

Tlf:  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53.

org 
 

 
 

 
 

 
Hoved 

foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Åbningstider   

Kredskontoret:  
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15  
Onsdag 10-17 

 Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
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