
 

 

 
Løntjek: Får du det rigtige i løn? 

 

På vores første løn-tjek dag d. 2. november, fandt vi 

8.500kr., som et medlem fejlagtigt ikke får udbetalt i år! 

 

Selv en lille fejl på lønsedlen kan koste dig dyrt.  

Få tjekket din lønseddel og find ud af, om du får den løn, du har krav på,  

når Danmarks Lærerforening sætter fokus på løntjek i uge 43-46. 

Derfor sætter Danmarks Lærerforening sammen med flere end 90 andre OK-fagforeninger 

ekstra fokus på løntjek i uge 43, 44, 45 og 46, så du kan få tjekket, om du får den løn, du har 

krav på. 

LÆS MERE: Folkeskolen.dk: Lærer fandt 11.000 ved løntjek  

I Kalundborg Lærerkreds har vi gennem årene også fundet rigtig mange fejl – og ved at sikre 

at lærerne fik den korrekte løn, har det også betydet rigtig mange efterudbetalinger til nogle 

lærere. 

Erfaringsmæssigt er der oftest fejl i tillæg, men der kan også være fejl i grundlønnen, pensi-

on og ferie. Hvis der er fejl på lønsedlen, kan de typisk rettes op på uden videre, så snart ar-

bejdsgiveren bliver gjort opmærksom på dem. 

I Kalundborg Lærerkreds holder vi stadig åbent for løntjek: 

Mandag 7.11. kl. 16.30 – 18.30 og torsdag 17.11. kl. 15-18 

Medbring dine sidste lønsedler og din opgaveplan. 

Mens vi snakker og venter, vil der være servering af sandwich mv. 

 

Karen Sørensen,  

Kredsformand 

 

Deling af undervisningsforløb på Meebook 

og lærernes ophavsret 
 

Det er DLF´s opfattelse, at lærere har ophavsretten til egne undervisningsforløb. KL er dog 

af en noget anden opfattelse.  

For at sikre medlemmernes rettigheder i forhold til en ny og mere omfangsrig deling ønsker 

foreningen at forfølge spørgsmålet, om kommunerne kan pålægge lærere at dele undervis-

ningsforløb via en læringsplatform med lærere i hele landet, når der ikke er indgået aftale 

med LC, som sikrer lærernes beskyttede rettigheder i forhold til denne nye virksomhed på 

skolerne. 
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Møde for 

børnehave-
klasseledere 

16. novem-
ber kl. 16.30 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Møde for 
lærere, 

TR og AMR 
på skole 

med inklusi-

ons- 
Centre 

Flyttet til 
28.11. kl. 

16..15 

 
17. novem-

ber kl. 16.15 

 

 

 
 

 
DLF/A  

holder in-

formations-
møde om 

pension 
d. 15.11.16 

i Ringsted. 

Klik ind på 
DLF/A’s 

Hjemmeside 
for yderlige 

information 
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Undervisningsforløb kan deles, når det er nødvendigt i forhold til lærernes almindelige ar-

bejde på skolen i forhold til eleverne, og de kan selvfølgelig også deles i teamet og på sko-

len, hvis lærerne selv er indforstået med det. Sådan har det altid været ud fra, hvor det giver 

god mening. Det giver ikke god mening, eller kvalitet for den sags skyld, bare at lægge et 

antal forløb ud til deling med begrundelsen, at det SKAL man. 

 

 

Der bør foregå en drøftelse på skolerne i faglige klub, på lærermøder og i Lokal MED om, 

hvordan man på den enkelte skole vil bruge læringsplatformen Meebook, så den giver kvali-

tet i undervisningen, understøtter eleverne og letter arbejdet for lærerne. 

 

Bliver du af din skoleleder pålagt at dele dine undervisningsforløb ud i et større forum, skal 

du gøre det, indtil en afklaring har fundet sted. Kalundborg Lærerkreds opfordrer dig til at 

orientere din TR herom, som så retter henvendelse til kredsen om pålægget. 

Henriette Eriksen,  

Næstformand 

 

 

 

Budget 2017-2020 
 

Den 12/10-16 blev budgettet for Kalundborg Kommune 2017 – 2020 vedtaget i kommunal-

bestyrelsen. Mange af jer har sikkert fået en orientering af jeres skoleleder. Her bare et par 

highlights, der vedrører skoleområdet: 

Effektiviseringer: 

 Hjemtagelse af UU – betyder en besparelse for kommunen OG der tilføres medarbej-

dere fra UU i Holbæk 

 Sammenlægningen af Svallerup og Kathøj betyder en besparelse på 1,5 mio 

 Indkøb – fase 2. 2 mio. Der er en forventning om, at nu, hvor vi har lært at handle ef-

ter de forskellige aftaler, vil der fremkomme en besparelse. Der kommer en sag frem 

inden så længe om, hvad hver enhed skal levere. 

Hensigtserklæringer: 

 H 16: Det skal frem mod budget 18 undersøges, hvordan sammenhængen er mellem 

de afsatte beløb contra de faktiske udgifter til el, vand og varme. 

 H17: Muligheden for organisatorisk sammenlægning af musisk skole og ungdoms-

skolen skal undersøges – ligeledes frem mod næste budget. 

Udvidelser – altså nye udgifter for kommunen: 

 U17: 10,6 mio til rekruttering og vikardækning i forbindelse med kompetenceudvik-

ling. 

 H46: ”Få-det-nu-fikset-puljen”. Der er afsat 250.000 kr pr skole/institution til nød-

vendige/de mest akutte renoveringer. Der bliver ansøgningsfrist den 1. februar 17. 

Ansøgningsskema sendes ud inden så længe. 

I Kalundborg Lærerkreds er vi godt tilfredse med, at politikerne har lyttet til, at det er nød-

vendigt for skolerne at få dækket udgifterne i forbindelse med linjefags-opgraderingen.  

Til gengæld synes vi, at det er uklogt, at kommunen slet ikke ønsker at indgå i en snak om at 

fastholde de gode kræfter, der allerede ER på skolerne. Vi mener, at der ville være mindre 

behov for rekrutteringsarbejdet, hvis de nuværende ansatte havde lyst til at blive. 

Loven Varming,  

Kredsstyrelsesmedlem 

 

 

 

 
 

 
 
 

Kreds- 

kontorets 
åbningstider 

Mandag 10-15  

Tirsdag  10-15 
Onsdag  10-18  

Torsdag 10-15 
Fredag    9-13 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kalundborg  
Lærerkreds 

Nytorv 8, 1 sal 
4400 Kalund-

borg 
Tlf. 59 51 51 12 

Mail: 

053@dlf.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fraktion 4: 
 

Afholder 

Julefrokost på 
kredskontoret 

onsdag d. 7. 
dec. Kl. 10.30 

Indbydelse 
mailet til frakti-

on 4’s med-

lemmer – 
Se evt. indby-

delse på vores 
hjemmeside 

www 

kreds53.org 
 


