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OK18
Der forhandles stadig – både på det statslige og det kommunale område. Normalt afventer
det kommunale område, at de statslige forhandlinger er afsluttet, men denne gang er de
kommunale forhandlinger startet inden afslutning af statslige område.
Forhandlingerne er trukket ud, fordi man skulle afvente, at der kom reelle forhandlinger om
lærernes arbejdstid.
Det er de afsluttende forhandlinger, der er i gang, men meldingen er, at man er ikke så langt,
som man plejer at være på dette tidspunkt, og der er god tid – helt frem til slutningen af februar….! Og derefter kan ske forlængelse.
Det er særlig 3 store emner, hvor man ikke er enige: Lærernes fortsat manglende arbejdstidsaftale, betalt frokostpause (det er ikke DLF!) og sikring af de offentlige lønninger i forhold
til private.
DLF stiller ikke urimelige eller særlige krav:
 Vi skal have en overenskomst som alle andre – det betyder en aftale på arbejdstiden,
som sikrer, at vi ikke har dårligere regler end andre.
 Vi skal have givet folkeskolen en ny start, så der skal være elementer, der sikrer dette
– og her er det største problem rekrutteringsudfordringen.

VI ØNSKER
ALLE VORES
MEDLEMMER
EN RIGTIG,
DEJLIG
VINTERFERIE

Anders siger meget tydeligt, at han går efter en aftale.
Det er en spændende tid. Ingen ønsker eller håber, at der kommer en konflikt, men vi forbereder os selvfølgelig på, at det kan blive nødvendigt.

Følg forhandlingerne om OK18 på http://www.dlf.org/
hvor information og relevante oplysninger
løbende bliver lagt ind.
Drøft situationen med din TR og kolleger i faglig klub.
Karen Sørensen
Kredsformand

HUSK
Generalforsamling 16. marts kl. 17.00
på Skolen på Herredsåsen.
Med efterfølgende spisning, musik og dans.
Dagsorden og tilmeldingslister tilgår skolerne efter vinterferien.

OPFORDRING
Husk at
tjekke
MIN SIDE
i medlems
systemet.
Din TR
vil udlevere
et postkort
med anvisning.
DIN
MAILADRESSE
ER VIGTIG
FOR OS

MEDLEMSUNDERSØGELSEN - psykisk arbejdsmiljø
Først rigtig mange gange TAK til jer, der deltog i vores årlige kredsundersøgelse omkring
det psykiske arbejdsmiljø i efteråret 2017. Medlemsundersøgelsen og de mange kommentarer er med til at give os et billede af situationen ude på skolerne. Vi har i år en svarprocent på
50 %.
Tallene afviger ikke meget fra de tidligere år, og det betyder, at rigtig mange stadigvæk er
pressede ude på skolerne i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.




77 % har inden for det sidste år følt sig stresset pga. arbejdet.
19 % har konsulteret læge pga. arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger
17 % har været sygemeldt pga. arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger

Rigtig mange af kommentarerne handler om alt for lidt tid til forberedelse, og at nye tiltag
bare udhuler ens i forvejen sparsomme forberedelsestid. Når der kommer nye opgaver i løbet
af året, får man ikke fjernet opgaver eller tildelt overtid.
Kommentarerne viser også, at det er rigtig vigtigt med god hjælp og opbakning fra ledelsen,
hvis man skal have et ordentligt arbejdsmiljø på skolerne. Der er både kommentarer i undersøgelsen fra medlemmer, der føler sig bakket op af deres ledere samt medlemmer, hvor ledelsen siger, de skal sænke ambitionsniveauet. Desværre er der også enkelte, der siger, man
skal passe på, hvad man siger til ledelsen.
Kommunikationen mellem medlemmerne og Kalundborg Lærerkreds.
Der er generelt ros til kredsen for støtte og engagement. Det er vigtigt for medlemmerne, at
de oplever en kreds, der taler deres sag. Der er flere, der giver udtryk for støtte og opbakning
fra deres TR, og det er rigtig vigtigt at sige, at det stadigvæk er TR-repræsentanten, der er
omdrejningspunktet i forhold til kontakten til kredsen. Enkelte medlemmer giver udtryk for
at DLF mangler gennemslagskraft..
Hvad bruger vi medlemsundersøgelsen til?
Det er rigtig vigtigt for kredsen i det daglige arbejde, at have en viden om situationen ude på
skolerne. Den viden undersøgelsen giver os vil vi naturligvis bruge i arbejdet med Kalundborg Kommune og skolelederne, men også i det daglige arbejde på kredsen.
Så rigtig mange tak for deltagelsen i Medlemsundersøgelsen
Anita Rathje,
kredsstyrelsesmedlem

VINDER med højeste svarprocent i ovenstående medlemsundersøgelse blev:
Stor skole: HØNG
Lille skole: RØRBY og Sprogskolen for Småbørn
Præmie = Lækre fastelavnsboller fra Kvickly

Har du ikke optjent ferie til vinterferien i uge 7?
Læs i sidste nyhedsbrev, hvordan du skal forholde dig.
Niels Finne,
Sagsbehandler
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