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OK 18-afstemning
Kære medlemmer – Tusinde tak for jeres store deltagelse ved afstemningen til OK18. I
Kalundborg lærerkreds afgav 83,4% af medlemmerne deres stemme. På landsplan var
stemmeprocenten 77,8.
Stemmerne fordelte sig således:
På landsplan:
Ja: 74,6%
I Kalundborg:
Ja: 62,3%

Nej: 25,4%
Nej: 37,7%

Det er rigtig flot, at så mange har deltaget i afstemningen – det er vores engagement, der er
vores styrke!
4 skoler fik en svarprocent på 100! – Årby, Røsnæs, Høng og Svebølle – præmien vil
tilgå snarest.
Mange har spurgt, hvorfor NEJ-procenten er så høj i Kalundborg Kommune. Det kan selv
sagt kun nej-sigerne svare på, men et bud kunne være lærernes arbejdsforhold og den
manglende lokalaftale i Kalundborg Kommune?
Det både håber og tror vi på, at den nye overenskomst kan hjælpe os med. Aftalepapiret
signalerer tydeligt et styrket samarbejde på både centralt og lokalt niveau – lokalt mellem
kreds og kommune og mellem TR og skoleleder. Der er aftalt initiativer, som kan
understøtte en ”Ny Start” for folkeskolen.
Skal det lykkes, så har vi brug for medlemmernes involvering – uanset om man stemte ja
eller nej. Vi har brug for jeres bud på hvad der skal til, for at vi kan skabe størst mulig
kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle
kapital. Vi skal sikre en folkeskole, hvor vi kan fastholde og rekruttere uddannede lærere.
Derfor vil I i den kommende tid opleve initiativer fra centralt hold og ikke mindst fra
lærerkredsen, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan forbedre arbejdsforholdene for
lærerne.
Vi skal fastholde fællesskabet og engagementet – så hermed en opfordring til at deltage
i initiativerne og i faglig klub-møderne på din skole/arbejdsplads.
Ekstraordinær kongres 7. juni.
Forening havde indkaldt til ekstraordinær kongres inden overenskomstresultatet var kendt –
for uanset udfald, så skal vi videre – sammen!
Det var også emnet, selve evalueringen af overenskomstforløbet sker på den ordinære
kongres i efteråret.
Anders’s tale betonede, at overenskomstresultatet er et klar signal om, at nu skal der ske
noget – og vi har som forening en opgave i at betrygge medlemmerne heri. Vi skal gøre en
indsats for at bruge de muligheder, der er. Vi skal ikke kun have fine ord nu, vi skal have
konkrete handlinger og forbedringer for medlemmerne.
Som gæstetaler var Thomas Gyldal, formand for KL’s børne- og Undervisningsudvalg. Han
lagde meget vægt på, at KL vil lægge alle kræfter i det samarbejde der skal i gang, både i
forhold til kommissionen og en ny start for folkeskolen. Han sagde, at KL ønsker et resultat
og deler ambitionen om, at samarbejdet skal kunne mærkes på den enkelte arbejdsplads. Han
sagde også, at vi skal have tillid til hinanden og vi skal have en positiv forventning til
hinanden og folkeskolen. Vi er i samme båd og vi skal blive enige om, hvor den skal sejle
hen.
– Det må man da sige er helt nye toner fra KL….? lad os håbe, at de holder hele vejen…..
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Som den anden gæstetaler var Per B. Christensen, som er udpeget som formand for den
kommission, der skal analysere og afdække udfordringer og muligheder med lærernes
arbejdstidsregler. Han gjorde meget ud at pointere, at han havde sagt ja til arbejdet, fordi KL
og DLF var enige om, at samarbejdet skal lykkes – herunder også at parterne vil samarbejde
om dannelse, uddannelse og opdragelse. Han har allerede lavet aftaler om at besøge udvalgte
kommuner og lærerkredse for at få indsigt og inspiration, og for inden udgangen af 2019 at
kunne aflevere anbefalinger, forslag og sigtelinjer for lærernes arbejdstid, herunder konkrete
forslag til parterne.
Per B. sluttede af med at sige: Jeg er ikke i lommen på hverken KL eller DLF – hvis jeg er i
lommen på, nogen, så er det folkeskolen!
Efter debat kom en interne kongresvedtagelse, der udtrykker, at målet er, at alle medlemmer
skal opleve forbedringer af deres arbejdssituation efter OK18. De nye muligheder skal vi
afsøge i fællesskab, vi skal styrke ansvaret for at lærerne kan lykkes med deres opgave og vi
skal påvirke, så vi kan styrke det politiske ansvar for folkeskolen.
Hovedstyrelsen har bevilget økonomiske midler, som kredsen kan anvende til initiativer og
projekter, som kan understøtte konstruktive handlinger.
Karen Sørensen, kredsformand
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FOLKESKOLEN SKAL LYKKES - HVAD SKAL DER TIL?
Kalundborg Lærerkreds har stillet spørgsmålet: Hvad siger forskningen om, hvad der skal til,
for at elever kan få det bedste udbytte af undervisningen i folkeskolen – og for at lærerne kan
lykkes med deres opgave?
Vi har bedt Per Fibæk Laursen om at give sit bud på et svar, - og har inviteret politikere,
skoleledere og lærere i Kalundborg Kommune til at være med i debatten.
Debatten foregår i kantinen på Skolen på Herredsåsen
TIRSDAG DEN 14/8-18 kl 19 – 21.30
Du kan læse hele invitationen her: http://www.kreds53.org/
Lone Varming, næstformand

Dagpenge ved kollektiv ferie

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

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
feriepenge 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 også, 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
anvisningen der.
Niels Finne,
sagsbehandler
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