
 
OK 18 
Tak til jer – for det gode og store fremmøde til fælles medlemsmøde i mandags med Dorte 

Lange. Håber at vi alle blev lidt klogere på den aktuelle situation. Forhandlingerne er i gang 

– men der er lang vej. Vi er med god grund skeptiske, så der skal være en aftale på arbejds-

tid, som vi kan se os selv i og kan stemme ja til.  

Følg forhandlingerne på foreningens hjemmeside, hvor der er oprettet et særligt afsnit om 

OK18, hvor alle relevante informationer løbende bliver lagt ud. 

Du kan også lytte til podcastserien OK18ABC – hvor du bl.a. kan komme med til medlems-

møde og høre, hvordan det egentlig foregår, når Anders og Ziegler mødes…. 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

 

HUSK 
Generalforsamling afholdes 16. marts kl. 17.00 

på Skolen på Herredsåsen. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning og musik/dans til kl. 24. 

Opslag med dagsorden og tilmelding udsendes via TR. 

 

Mød op og gør din indflydelse gældende på kredsens politik og aktiviteter – og styrk vores 

fællesskab i DLF og med dine kolleger. 

 

 

 

Generalforsamling 16. marts 2018 
 

Indkaldelse af kandidatforslag til kredsstyrelsen 

 

Har DU overvejet at stille op til kredsstyrelsen? 
 

Hvis du interesserer dig for arbejdsvilkårene i Folkeskolen, for løn- og arbejdsforhold – så er 

det måske en overvejelse værd? 

 

Gennem arbejdet i kredsstyrelsen kan du være med til at præge de fremtidige arbejdsvilkår 

for ansatte i Folkeskolen, både centralt og lokalt. 

 

På generalforsamlingen d. 16. marts 2018 skal vi udover kredsformand have valgt 5 kreds-

styrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Vil du vide mere om kredsstyrelsens arbejde, så henvend dig til formanden eller et kredssty-

relsesmedlem. 

 

Hvis du er interesseret, skal du kontakte kredskontoret for en orientering om proceduren. 

 

Kandidatforslag skal være kredskontoret i hænde senest d. 1. marts, hvis navnene skal frem-

gå af den endelige dagsorden. 

Det er dog også muligt at stille op direkte på generalforsamlingen. 

Kredsstyrelsen 

 
  NYHEDSBREV 

Nr. 2 
 

27. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
25. januar 2018 
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tjekke 
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Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8,1 
Kalundborg 

Tlf:  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53
.org 
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Opfordring til at bruge § 16 b i Folkeskoleloven 
 

Folkeskolelovens § 16 b åbner op for, at en større eller mindre del af den understøttende un-

dervisning kan erstattes af ”to-lærerordninger” i den fagopdelte undervisning for så at ned-

sætte undervisningstidens længde tilsvarende. I Kalundborg Kommune bliver anvendelse af 

paragraffen i indeværende skoleår dog kun brugt på 9 af skolerne begrænsende sig til én lek-

tion i et par udvalgte klasser. 

Der stilles ikke andre krav end udvidelse af SFO tiden ved brug af § 16 b i BH. kl. til 3. klas-

se, men en del skoleledere i kommunen henholder sig til, at det kun er i helt særlige tilfælde, 

at paragraffen kan bruges på 4. – 9. klassetrin, da det skal være begrundet i behov for yderli-

gere faglig støtte og undervisningsdifferentiering. Dog angiver Folkeskolelovens bemærk-

ninger en række eksempler på hensigtsmæssig brug af paragraffen på disse klassetrin: ”En 

klasse med særlige trivselsproblemer, mobning, hvis enkelte elever befinder sig i en særdeles 

vanskelig situation, der har betydning for hele klassen, hvis enkelte elevers emotionelle og 

sociale problemer giver problemer i klassen.” I forhold til den inkluderende skole vil en del 

klasser i kommunen med fordel kunne gøre brug af § 16 b. 

Forskeren Andreas Rasch har udtalt: To lærere i klassen i den fagopdelte undervisning vil 

ofte føre til mere kvalitet i undervisningen og også gøre det lettere at lave en varieret under-

visning, som relaterer sig til den faglige undervisning, 

På Kalundborg Kommunes Børn- og Familieudvalgs møde den 3. februar 2016 blev 

det besluttet, at delegere kompetencen til godkendelse af forsøg med understøttende under-

visning og en kortere skoledag ud til den enkelte skole. Så i forhold til skoleårets planlæg-

ning, som så småt er gået i gang på de fleste skoler, vil det være godt at tage en dialog i læ-

rerkollegiet og med skolens ledelse om, hvorvidt der er forhold i en eller flere klasser, der 

taler for, at kvaliteten af elevernes undervisning kunne styrkes af en omlægning af den un-

derstøttende undervisning til ”to-lærertimer”, og i skolebestyrelsen vil der ganske givet være 

opbakning til at bruge paragraffen, således at eleverne får mere kvalitet i undervisningen. 

Henriette Eriksen, Næstformand 

 

Dagpenge ved kollektiv ferie i uge 7 
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 feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du 

bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne 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, hvis du er med i A-kassen. 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 og være tilmeldt 

som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder, 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. 

Du kan gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på manglende ferieoptjening og følge anvisnin-

gen der. 

Syg i ferien 

Hvis du er syg inden vi går på ferie så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sy-

gemeldt 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, også at være syg i uge 42 eller 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 

  

 
 

 

 
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/

