
 

Overenskomst 18 
 
Overenskomstforhandlingerne er i gang, og sjældent har en overenskomst vel været mere 

afgørende – og uforudsigelig! 

Og lønmodtagerorganisationerne på tværs af den offentlige sektor står sammen! Organisati-

onerne har nemlig samlet meddelt arbejdsgiverne, at man står standby, indtil der er reelle 

forhandlinger om en aftale for lærernes arbejdstid. Man vil ikke mere se til, at så stor en per-

sonalegruppe i den offentlige sektor ikke har en aftale på det allervigtigste: arbejdstiden; 

men at arbejdstiden udelukkende udmøntes af en lov, som arbejdsgiverne egenhændigt har 

trukket ned over lærerne. 

Torsdag d. 10. januar blev holdt det andet møde mellem KL’s forhandler Michael Ziegler og 

vores Anders Bondo. Det er endnu ikke konkrete forhandlinger, men status og drøftelser af, 

hvordan man kommer videre med forhandlingerne. 

”Vi arbejder målrettet for at få en aftale i hus” siger Anders efter mødet torsdag. 

Lokalt har vi en tæt dialog med de andre lokale organisationer, således at vi hele tiden sikrer 

drøftelse og forståelse på alle niveauer af organisationerne. 

 

Vi følger situationen tæt – det kan du også gøre: 

- mød op til møde med Anders Bondo d. 22. januar i Svinninge, og hør sidste nyt. 

- deltag i faglig klub møder med din TR – TR har informationer, og kredsen deltager 

gerne i jeres faglig klub møder. 

- drøft DLF’s strategi og aktuelle situation på jeres klub-møder. 

- snak om OK18 og den aktuelle situation – hvad du ser/lærer/hører med din kollega. 

- følg med på DLF’s og kredsens hjemmeside  

- følg med på Facebook – både DLF og kredsen er ”på”. 

- kontakt kredsen, hvis du gerne vil have yderligere information, eller give os gode 

idéer til aktiviteter. 

I hvert Nyhedsbrev vil vi orientere jer om sidste nyt inden for OK18.  
Tilmelding til møde 22.01.18 til din TR eller kredskontoret senest d. 18.01.18 kl. 12 

Karen Sørensen,  

kredsformand 
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GENERAL- 

FORSAMLING 
Sæt X  

i 
kalenderen 

fredag d. 

16. marts 
Kl. 17.00 

På  
Herredsåsen 

 

 
 

 
 

MØDE FOR 

medlemmer i 
Fagcentre 

Onsdag d. 
24. januar 

2018 
Kl. 16.00  

Fik du ikke 

tilmeldt dig? 
Så ring/mail 

til kreds- 
kontoret 

 

 

 

 

 
Kalundborg 

Lærerkreds 
Nytorv 8,1 

Kalundborg 
Tlf:  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 

Hjemmeside: 
www.kreds53

.org 
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MIN SIDE 

 
For at både kreds og DLF kan være i så tæt og hurtig kontakt med jer som muligt 

– og specielt i forhold til overenskomstforhandlingernes udfald –  

så er det vigtigt, at DU sørger for, at oplysningerne om dig i  

medlemssystemet er korrekte. 

Din TR vil give dig et postkort, som giver anvisning på, hvordan du 

kan kontrollere dette på MIN SIDE. Især er det vigtigt at kontrollere, at det er 

den rigtige mailadresse, som står oplyst. 

 

Hvis du er i tvivl om noget, kan du få hjælp hos din TR eller ringe til kredskontoret. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

 

 

Fællesmøde mellem Kalundborg Lærerkreds og Kalundborg Gymnasium 

Tirsdag den 9. januar var Lærerkredsen inviteret til fællesmøde på Kalundborg Gymnasium 

om overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet. Lærere fra de forskellige faggrupper fra 

hhv. folkeskoler og gymnasiet fortalte om hhv. afslutningen i folkeskolen og starten på gym-

nasie/HF-tiden. Der var stor interesse og spørgelyst under vejs – og masse af snak under den 

efterfølgende fælles middag, hvor der allerede var mulighed for at lave konkrete aftaler om 

samarbejde. 

Vi håber meget, at dette – og senere samarbejde med andre af ungdomsuddannelserne – vil 

blive bakket op fra Kalundborg Kommune, således at lærerne fra folkeskolerne får mulighed 

for at deltage i deres arbejdstid. Der er i disse år meget fokus både på de gode overgange og 

på højnelse af det faglige niveau i Kalundborg Kommunes skoler, - og vi synes, at en fort-

sættelse af dette konkrete samarbejde er en helt oplagt mulighed for at styrke begge dele. 

Lone Varming 

Kredsstyrelsesmedlem 

 

Kompetenceudvikling 2018-19 

Så er det NU, vi starter med linjefagskompetence til lærerne, samt andre kompetencegivende 

uddannelser. 

Kredsen har sammen med fagcenterchefen i kommunen, Charlotte Grummesgaard, holdt en 

del møder med repræsentanter fra Absalon, og vi har fået lavet en plan for foreløbig skole-

årene 2018-19 og 2019-20. 

I næste skoleår vil satsningen være dels på det naturfaglige, med linjefagsuddannelse, turbo-

forløb, lektionsstudier og vejlederuddannelse, dels vil der være linjefagsuddannelse i dansk, 

matematik og engelsk. 

I skoleåret 2019-20 bliver satsningen igen linjefag i dansk og engelsk, samt i de øvrige fag, 

hvor det viser sig at skolerne har behov for linjefagsuddannelse. 

Frem mod 8. februar – hvor skolerne skal melde tilbage – skal der derfor være en drøfte på 

alle skoler om, hvilket behov man har og hvem der gerne vil deltage. Så tænk over, hvad du 

kunne have behov, brug og interesse for – og tal med din skoleleder. 

Der satses på, at uddannelserne på det naturfaglige område kommer til at ligge i Kalundborg. 

De øvrige uddannelser kommer så vidt muligt også til at ligge i Kalundborg – eller i Holbæk, 

alt efter hvor deltagerne kommer fra, da disse oprettes sammen med Holbæk og Odsherred 

kommuner. 

Vilkår for videreuddannelse? – tænker du nok. Heldigvis indgik kreds og kommune sidste 

år en aftale for vilkår under videreuddannelse, således at man er sikret tid under uddannel-

sen. Din TR har aftalen, ligesom du kan finde den på kredsens hjemmeside. 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

  

 
 

 

 
Lærernes 

Pension: 
Seniormøde 

for overens-
komstansatte 

over 58 år. 

København 
23.01.18 

Roskilde 
30.01.18 

Tilmelding på 

LPPENSION.dk 
 

 
 

 
 

 

 
Lærernes  

Pension: 
For ung til 

seniormøde? 

Opmærk 
somhed om  

pension: 
Hellerup 

27.02.18 

Roskilde 
22.03.18 

Tilmelding på 
LPPENSION.dk 

 
 

 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 

 
 

Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 

http://www.dlf.org/

