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Ferietid forude…..
Sommerferien venter forude – hvor er det dejligt, og vi håber, at vejret kan holde.
Med et tilbageblik på året popper for os uvilkårligt 2 ting frem: kommunalvalget i november,
men mest fremtrædende overenskomstforhandlingerne i foråret med den varslede konflikt
hængende over hovedet. Det var flere måneder i uvished, spænding, standby, utryghed –
men også kampgejst og fællesskab. Og fællesskabet er vores styrke, både internt i DLF, men
også det fællesskab, som blev styrket organisationerne imellem.
Vi skal vide at dyrke og bruge fællesskabet, det er sammen, vi er stærke. I eftermiddag
afleverer 3xx lærere deres underskrifter til borgmester Martin Damm. Med underskrifterne
tilkendegiver vi, at vi har brug for en lokal, fælles arbejdstidsaftale, der understøtter vores
fælles folkeskole og som fastsætter rammer og vilkår for vort arbejde. En aftale, der sikrer
den nødvendige tid til opgaven, så vi kan give den gode undervisning med kvalitet, som vore
elever både fagligt og dannelsesmæssigt har gavn af, og vi ruster dem bedst muligt til deres
fremtid.
Vi vil en god fælles folkeskole, men det er politikerne, der skal sikre rammer og mulighed
for at sikre god undervisning – så lyt nu til os og lad os sammen komme i gang med den nye
start for folkeskolen, som OK18 lægger op til!
Vi skal også huske at minde politikerne i Kalundborg om de valgløfter, de gav i valgkampen,
hvor alle tilkendegav, at folkeskolen skal styrkes. Det håber vi kan ses i budget 2019.
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Det var lidt tilbageblik, men lige foran os står en velfortjent – og forhåbentlig ganske
behagelig - ferie. Jeg håber, at I kan nyde ferien, komme helt ned i gear og få mange gode
oplevelser sammen med familie og venner.
GOD FERIE!!
Karen Sørensen, kredsformand.
Lige efter ferien lægger vi ud med et stort arrangement for alle medlemmer mfl.:

”FOLKESKOLEN SKAL LYKKES –
HVAD SKAL DER TIL?”
Debatmøde for lærere, ledere og politikere
med Per Fibæk Laursen
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Tirsdag den 14. august 2018
Kl. 19-21.30
kantinen på Herredsåsen
Alle i Kalundborg er optagne af at få vores elever til at klare sig så godt som muligt. Mest af
alle optager det selvfølgelig os lærere.
Kalundborg Lærerkreds har inviteret alle skoleledere fra skolerne og rådhuset og hele
kommunalbestyrelsen til - sammen med os lærere at drøfte, hvordan vi skal få det til at
lykkes – for både elever og lærere.
Vi har inviteret Per Fibæk Lauersen, som i mange år har været optaget af netop pædagogik
og lærerens opgaver og rolle i skolen. Om nogen vil han kunne give bud på, hvad der skal til.
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Vi håber meget, at rigtig mange lærere fra hele kommunen vil prioritere at kunne deltage
denne aften og give politikere og ledere indspark til den videre proces med at løfte
folkeskolen i Kalundborg.
Lone Varming, næstformand

Lokalløn
I nyhedsbrev nr. 7/15. maj fortalte jeg om resultatet af vore forhandlinger af lokalløn med
Kalundborg Kommune. Resultatet blev forbedringer for alle lærere og
børnehaveklasseledere med 0-12 års anciennitet og forbedringerne træder i kraft med
tilbagevirkende kraft til 1.april 2017.
Skolerne er begyndt at ændre i lønaftalerne, som kredsen får til godkendelse. Skolerne har
frist frem til 5. september for indberetning.
Allerede med udbetaling af løn i slutningen af juni, vil nogle af jer altså opleve at få et pænt
beløb ekstra, da det reguleres tilbage til 1. april 2017 – og senest med lønudbetalingen i
september, vil alle have modtaget.
Så bliv ikke forbavset, når du ser den ekstra løn – det er et resultat af godt konstruktivt
samarbejde og respektfulde forhandlinger mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg
Lærerkreds.
Karen Sørensen, kredsformand
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Dagpenge ved kollektiv ferie
Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet. Som nyuddannet holder du ferie, selvom
du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsgiver, kan du
få mere end 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.

Syg i ferien
Hvis du er syg inden vi går på ferie så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have
sygemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag.
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

Kontakt med til fagforening i ferien?
Kredskontoret holder lukket i ugerne 28 – 31. Har du brug for at komme i kontakt med
os i ferien, så skal det som altid ske til den lokale kreds, Kalundborg Lærerkreds. Du har
følgende muligheder:
Se på vores hjemmeside og følg anvisningen
Ring til telefonsvarer på 59515112. Indtal besked og du vil blive kontaktet inden for 1
uge.
Skriv en mail til 053@dlf.org Du vil blive kontaktet inden for 1 uge.
Ved akut brug for hjælp: ring på 24895112. Indtal navn og telefonnummer. Du vil blive
kontaktet inden for 1 døgn.

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