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Faglig information
til medlemmerne fra
Kalundborg Lærerkreds

27. Årgang
OK 18

15. maj 2018

MEDLEMSMØDE - Du kan endnu nå det!
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 17.30 -19.30
Der er sandwich fra kl. 17.15

Rynkevangshallen, Møllevej 10, Kalundborg
Vil du vide mere om:
 Forhandlingsprocessen OK18
 Resultatet af OK18 forhandlingerne.
 Den fremadrettede indsats for lærernes arbejdsvilkår.
 Vil du gerne have en afklaring, før du deltager i afstemningen om OK18.
Så kom og mød Gordon Ørskov Madsen fra DLF´s hovedstyrelse. Han er formand for overenskomstudvalget og har været med i hele forløbet.

LÆRERKALENDER
KAN AFHENTES PÅ KREDS
KONTORET

Tilmeld dig i dag til din TR eller direkte til kredskontoret.
Du kan læse mere om overenskomstforliget i kredsens to medlemsbreve, udsendt 29. april og
13. maj. Her kan du også læse kredsstyrelsens anbefaling.
I Folkeskolen, der udkommer 24. maj vil være en gennemgang af forliget, de enkelte hovedstyrelsesmedlemmers anbefaling, samt en vejledning om afstemningsproceduren. Afstemningen foregår i tidsrummet 25. maj – 3. juni kl. 16.

HUSK!

Når du er registreret med en mailadresse i medlemssystemet, vil du d. 25. maj få en mail
med et direkte link til afstemningen. Gå ind på MIN SIDE – se adgang nederst – og tjek, om
din mailadresse er korrekt. Giver det problemer, så kontakt vores sekretær, enten på telefon
eller skriv mail til 053@dlf.org.

AT TJEKKE
DLF.INSITE
FOR
INFORMA
TION

Uanset hvad du bestemmer dig for at stemme, så er det vigtigt, at du bruger din demokratiske ret og afgiver din stemme. Tjek derfor nedenstående…

MIN SIDE
For at både kreds og DLF kan være i så tæt og hurtig kontakt med jer som muligt
så er det vigtigt, at DU sørger for, at oplysningerne om dig i medlemssystemet er korrekte.
Gå ind på www.dlf.org og log ind på MIN SIDE med nem-id eller kode
og kontroller at vi har de rigtige oplysninger. Det er især vigtigt at kontrollere,
at det erden rigtige mailadresse, som står oplyst.
Hvis du er i tvivl om noget, kan du få hjælp hos din TR eller ringe til kredskontoret.

Hoved
foreningen
DLF:
www.dlf.org

Lokallønsforhandlinger
I Kalundborg Lærerkreds følger vi nøje lønudviklingen for vore medlemmer. Vi har kunnet
se, at der er blevet rum til at forhandle nye lønmidler, hvorfor vi sendte forslag til forhandling til Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune har været enig med os i, at der var
nye lønmidler til forhandling på vort område.
Så på trods af travlhed med overenskomstforhandlingerne, så har vi hen over vinteren været i
forhandlinger med Kalundborg Kommune om lokale lønmidler.
Nu er det jo sådan i en forhandling, at begge parter har ønsker og jeg vil gerne kvittere for, at
forhandlingerne er foregået i en god og konstruktiv dialog, hvor begge parter er blevet tilgodeset.
Ud over de konkrete forslag, så er det også vigtigt for os, at midlerne udmøntes via vores
forhåndsaftale, således at der er gennemskuelighed og at man som lærer/børnehaveklasseleder aflønnes ens i Kalundborg kommune, uanset hvor man arbejder.
De nye tiltag i forhåndsaftalen er følgende:
 1 trin til uddannede lærere/bh.kl.led. med 0-4 års erfaring (ca. 5.100 – 5.600 kr. årl.).
 1 trin til uddannede lærere/bh.kl.led. med 4-8 års erfaring (ca. 5.300 – 6.000 kr. årl.).
 5000 kr. i stedet for 1258,80kr. til lærere/bh.kl.led. med 8-12 års erfaring (ca. 5000
kr. årl.).

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

Desuden har vi fået indføjet i forhåndsaftalen, at det er Kalundborg Lærerkreds’ hensigt, at
ved kommende lokallønsforhandlinger, skal drøftes tillæg for lærere/børnehaveklasseledere
med mere end 12 års anciennitet.
Tillæggene udmøntes med tilbagevirkende kraft til 1.4.17, til lærere/bh.kl.led. der er ansat
1.4.17 og stadig er ansat 1.1.18, samt til dem, der ansættes efter 1.4.17 og stadig er ansat
1.1.18. Tillæggene udmøntes, så snart der er udarbejdet nye lønaftaler – dette sker fra nu af
og senest med septemberlønnen.
Aftaler
Vi har som bekendt ikke en lokal arbejdstidsaftale med Kalundborg kommune, men vi har 3
delaftaler, som I skal være opmærksomme på:
 Flextidsaftale: aftale om rammen er indgået mellem kommune og kreds. TR og skoleleder udmønter en konkret aftale, afstemt efter de lokale forhold.
 Prøveaftale: vi har indgået aftale således, at lærere sikres tid til forberedelse af prøver
og censorat. Hvordan tiden skal findes og afholdes, skal aftales mellem lærer og leder
i ugen efter udtrækfagenes offentliggørelse. Hvis det ikke er sket, så kontakt din TR.
 Vilkår for kompetenceudvikling: vi har aftale om vilkårene for deltage i kompetenceudvikling, således at man sikres den nødvendige tid til kompetenceudviklingen og
der reduceres i undervisning og øvrige opgaver. Kontakt din TR, hvis du er i tvivl.

Skoleårets planlægning
Er i gang på alle skoler.
Skolelederen skal sørge for, at der er dialog om opgaveplanen for den enkelte lærer/bh.kl.leder. Det er vigtigt, at I i denne dialog får talt om opgavernes omfang og får afstemt forventningerne til opgavernes udførelse.
DLF har udarbejdet materiale om, hvordan man kan være i dialog om opgaveplanen og i
kredsen har vi udarbejdet et værktøj, som du kan bruge konkret i din dialog med skolelederen.
Du kan få begge dele hos din TR.
Karen Sørensen, kredsformand

Kalundborg
Lærerkreds
Nytorv 8,1
Kalundborg
Tlf:
5951 5112
Mail:
053@dlf.org
Hjemmeside:
www.kreds53.
org

