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Danmarks Lærerforenings Kongres 30.-31. oktober
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres i dagene 30.-31. oktober. Lone og Karen
deltager som kongresdelegerede.
Der er vigtige punkter på dagsordenen:
 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de
fremadrettede perspektiver
Her bliver drøftelserne brede: lige fra kravopstilling over musketéred til
kommunikation.
Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med de andre organisationer er helt afgørende,
og vi oplevede lokalt et rigtig godt sammenhold gennem forløbet og havde
forskellige aktioner. Musketéreden lagde helt klart et pres på arbejdsgiverne, men vi
skal nok være mere bevidste om, hvad vores enighed består i, og at der ikke kommer
pres på organisationerne indbyrdes.
Kommunikationen kan altid blive bedre, – især skal vi have større fokus på
sammenhængen i kommunikationen til alle foreningens forskellige led.


Folkeskoleideal
”Skal vi bruge tid på det, - har vi ikke vigtigere ting at drøfte?” - Vil nogle nok sige.
Ja, vi skal bruge tid på at drøfte et folkeskoleideal, for vi skal se det som vores
grundlag for at styrke den professionelle stemme om skolens udvikling og
skolepolitikken. Det skal styrke lærernes argumentation for didaktiske valg. Det er i
allerhøjeste grad nødvendigt, når mange kræfter trækker i en anden retning!



DLF’s videre arbejde med en styrket fagbevægelse
Fremtiden – er vi som organisation gearet godt nok? Det er det store spørgsmål, som
skal diskuteres.
Der er lige nu to veje – og vi skal dem begge:
o Sammenlægningen af LO og FTF, hvor vi skal bevare vores identitet.
o Hvordan varetager vi i fremtiden bedst muligt medlemmernes interesser,
kollektivt og individuelt – på alle niveauer i DLF/organisationen.



Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny Start”-samarbejdet
”Ny Start” samarbejdet blev indgået ved OK18, hvor parterne forpligtede sig til at
styrke samarbejdet om arbejdsmiljø, lærernes professionelle kapital og sætte fokus på
god undervisning og kompetent ledelse.
Der er nogle aktiviteter i samarbejdet:
- Hvilke elementer, der kan påvirke rekruttering og fastholdelse positivt.
- Hvordan kan vi sikre nyuddannede en god start i lærerlivet.
- Styrkelse af det lokale samarbejde mellem TR og ledelse.
- Afdækning af bureaukrati og overstyring, samt anvendelse af viden fra forskning
og fokusering på kerneopgaven og godt forældresamarbejde.
Det er et arbejde, som iværksættes centralt i 2019 – og afsluttes med udgangen af
2019. MEN: vi kan vel lige så godt komme i gang lokalt….
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Vedtægtsændringer
Mest interessant er en ændring af foreningens vedtægter, som gør det muligt for
kredsenes generalforsamlinger at vedtage, at der kun holdes
kredsgeneralforsamlinger hvert andet år.
Det er ikke en ændring, som vi i kredsstyrelsen pt. ønsker, da vi finder den årlige
kredsgeneralforsamling som et udtryk for demokrati og involvering. Men skal det
være en mulighed for andre kredse – eller står fælles udtryk og signal højere?
FØLG KONGRESSEN PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE

Kalundborg Kommunes budget 2019
Kalundborg Kommunes politikere indgik budgetforlig, og det er jo altid spændende, når de
forskellige partier må bøje sig og få mere eller mindre af det igennem, som man har ønsket.
Der er mange millioner i Kalundborg Kommunes kasse, men da folketinget har aftalt en
serviceramme, og KL og regeringen har indgået aftale – ja, så kan man altså ikke lige tage
nogle af millionerne op af kassen uden at blive straffet (man kan så undre sig over, hvorfor
kommunerne går med til denne aftale…)
Budgetforliget indeholder nogle hensigtserklæringer samt nogle konkrete områder. Jeg vil
her kun nævne et par enkelte:
 Hensigtserklæring: ”Parterne er enige om, at Kalundborg Kommune er en åben
organisation, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vore fejl, og bruger
erfaringerne til at blive bedre”.
Der virker mærkeligt, at en sådan erklæring ses i et budgetforlig, men det bliver da
spændende at se, om den kommer ud at leve – eller politikerne mener, at den allerede
lever…
 Udvidelse: ”der iværksættes et forsøg med 2-lærerordning i fagene dansk og
matematiok i de 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Der afsættes 2,4 mio”.
Det er et rigtig godt initiativ, men ærgerligt, at der ikke blev afsat midler til at brede
mere ud. Vi ved, at det er i skolestarten at grundlaget lægges for elevernes hele
skoleliv, så det er i den grad en forebyggende indsats. Det er det lange seje træk, som
skal til. Nu er det så vigtigt, at det på den enkelte skole organiseres bedst muligt i
undervisningen. Det er jeg helt sikker på, at lærerne kan hjælpe med.




Effektiviseringer: ”Der foretages ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser
mv. samlet en budgetreduktion på 10,137 mio. kr. årligt. Fuld fremskrivning på løn,
og den manglende prisfremskrivning må ikke udmøntes som sparet på løn eller
nedlæggelse af stillinger”. Her er det lige man så spørger: Hvordan skal det kunne
lade sig gøre? Her er politikerne da vist lige lidt for langt fra hverdagen og
virkeligheden…..- og hvordan vil de sikre, at nedlæggelse af stillinger undgås???

Engangsbeløb til tjenestemænd efter 37 års pensionsalder
Som en følge af Regeringens tilbagetrækningsreform, er der indgået aftale om
engangsbeløb til tjenestemænd, som fortsætter i ansættelsen efter optjening af 37 års
pensionsalder.
Optjeningen træder i kraft 1. januar 2019 og optjenes for hvert kvartals tjeneste efter af
tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Måneder inden 1.1.19. tæller dette ikke
med.
Engangsbeløbet udgår 15 % af den pensionsgivende løn og opgøres kvartalsvis – og man
får kun beløb for hele kvartaler.
Dette kan således have betydning for, hvornår du som tjenestemand med 37 års
pensionsalder, skal overveje at gå på pension. Henvend dig gerne til kredskontoret for
yderligere information.
Karen Sørensen, kredsformand
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