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14. december 2017

OK 18 – sidste nyt
Medierne har i denne uge været præget af, at parterne har udvekslet krav og overenskomstforhandlingerne dermed er skudt i gang.
Vi vil i vort Nyhedsbrev – og indtil vi har et resultat – løbende informere om status.
Jeres tillidsrepræsentant vil også løbende indkalde jer til faglig klub møder, hvor kredsstyrelsesmedlemmer også deltager. Det er meget vigtigt, at I møder op til faglig klub møderne,
eller orienterer jer hos TR eller andre medlemmer, som har deltaget. Meget kan nemlig skrives – men ikke alt. Derfor er foreningens mundtlige orientering til jer yderst vigtig.
Vores styrke lige nu er, at alle faglige organisationer står sammen om at støtte hinanden i de
krav, som er vigtige for hver især at komme igennem med i overenskomsten. For vores vedkommende har vi fuld støtte fra de andre organisationer til, at der skal forhandles en aftale
om arbejdstid – og de andre organisationer går ikke i forhandling, før det er en realitet. Således må vi hver især også have forståelse for de øvrige gruppers krav.
Mange spørger, hvordan forløbet vil gå. Det er der selvsagt ingen, som kan svare på, men jeg
tror på, at alle parter går konstruktivt ind i forhandlingerne og forsøget at komme i mål. Ingen kan, efter vores bedste mening, være interesseret i en konflikt; men det er jo en del af det
fagretslige system. Jeg vil opfordre til, at I læser sidste nummer af Folkeskolen, s. 39, som
indeholder oplysninger i forhold til evt. konflikt. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt kredskontoret – gerne på mail.
Jeg vil også opfordre jer til at se klip fra DR2 d. 12. dec. hvor Majbrit Berlau og Dennis Kristensen meget fint redegør for organisationernes sammenhold og overenskomstsituationen.
Det er meget oplysende.
Klippet kan findes på Youtube: Faglige organisationer står bag lærerne OK18:
https://www.youtube.com/watch?v=4sqVwp8B8SM
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Se også klip med læreren Janus Thorsted:
https://www.facebook.com/kalundborglaererkreds053/videos/1863479497316238/
Kredsen vil i perioden desuden dele information på Facebook og hjemmeside.
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Mandag d. 22. januar kl. 17-19 2018.
Anders Bondo kommer til skolen i Svinninge,
og fortæller om sidste nyt i overenskomstforhandlingerne.
Mød op og vis, at vi støtter fællesskabet i DLF!
(der vil være lidt at spise og drikke fra kl. 16.30)
Karen Sørensen, kredsformand
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Kompetenceudvikling - Så rykker vi!
Sammen med Kalundborg Kommune er vi i gang med at planlægge kompetenceudviklingen
for de næste 2 år.
Vi har aftalt, at i skoleåret 18/19 bliver satsningen på den naturfaglige del samt linjefagene
dansk, matematik og engelsk.
Den naturfaglige satsning vil udmønte sig i linjefag, turboforløb, lektionsstudier samt naturfagsvejledere.
I skoleåret 19/20 vil satsningen blive de fag, som skolerne mangler mest; her tænkes bl.a. på
tysk, håndværk/design, men også andre efter behov, samt vejledere i dansk, matematik og
praktik.
I skal være opmærksomme på, at vi med Kalundborg Kommune har indgået aftale om
vilkår for kompetenceudvikling som sikrer, at der er tid til kompetenceudviklingen - både
undervisning og studie. Vilkårene bygger på ECTS-point og derfor vil alle de fag og områder, som udbydes, være opgjort i ECTS-point. Jeres TR har denne aftale eller I kan finde den på kredsens hjemmeside.
Skoleledere og tillidsrepræsentanter er orienteret om kompetenceudviklingen.
Det er en rigtig god idé at gøre sig nogle tanker ift. Kompetenceudvikling, for det er nu og i
de kommende år at muligheden vil være til stede. Snak evt. med din TR og fortæl også din
skoleleder, hvilke tanker du gør dig ift. kompetenceudvikling fremadrettet.
Alle uddannelser tilrettelægges lokalt i Kalundborg, hvis det er muligt.
Karen Sørensen,
Kredsformand

TAK til alle der har deltaget i medlemsundersøgelsen.
Hvis du endnu ikke har fået svaret, bliver undersøgelsen endelig afsluttet på mandag kl. 12.
Anita Rathje, kasserer
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Julehilsen
Så blev det atter jul og tid til at sende jer en hilsen her fra kredskontoret med ønsket om en
glædelig jul og et godt Nytår.
Det har igen været et travlt år, vi vil særlig huske et rigtig godt medlemskursus i november,
men det er også året, hvor det blev muligt for os at indgå aftaler med Kalundborg Kommune
om tid til prøver og tid til kompetenceudvikling – og så har vi jo også vores flextidsaftale.
Aftaler, som alle gerne skulle gavne den enkelte lærer i hverdagen. Det håber vi at kunne
bygge videre på.
Der skal også lyde en rigtig stor tak til jer – tak for vores fællesskab i DLF og for jeres deltagelse og engagement, når vi eller TR indkalder til møder – det kan vi nemt få brug for i
den kommende tid.
Men nu skal I bare nyde fridagene - tage det roligt - og forhåbentlig nogle gode oplevelser
med familie og venner.
God jul – vi ses i 2018 – ønsker vi alle fra kredskontoret.
Karen Sørensen,
Kredsformand

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

