
 

Engangstillæg 
 

I Kalundborg Lærerkreds følger vi de lokale lønmidler nøje, således at vi bedst muligt kan 

sikre, at vore medlemmer får del i de lokale lønmidler, samt at procentdelen af de lokale 

lønmidler bevares. Dette sker i et samarbejde med personalechefen og HR-afdelingen. 

Efter forskellige tilretninger har vi i 2016 arbejdet en del med at finde niveauet, og det betød, 

at der i 2016 blev en sum lokale lønmidler til udmøntning. For at få ”rent bord” er vi blevet 

enige om, at alle lærere og børnehaveklasseledere på skolerne, som var ansat 1. december 

2016, får et engangstillæg på 1.456,31kr. – forholdsvis for deltidsbeskæftigede. Tillægget 

udbetales med den løn, som udbetales i slutningen af februar. 

Udbetaling af et beløb kræver en tekst. Derfor benævnes tillægget ”implementering af digita-

le læringsplatforme”.  

For kredsen har det været vigtigt, at engangstillægget skulle gives så bredt som muligt, og 

derfor skulle det være en opgave, som alle er involveret i. Beløbet erstatter på ingen måde 

den arbejdstid, som opgaven kræver.  

I virkeligheden skal I se bort fra benævnelsen og bare glæde jer over lidt ekstra på lønsedlen 

 

 

 

Valg af tillidsrepræsentant – et vigtigt valg for dig! 
Valg af tillidsrepræsentant (TR) sker i ulige år og skal være afsluttet inden 1. april, med 

virkning 1. august. 

Det er et vigtigt valg – uanset om det er nyvalg eller genvalg. 

 TR er din fagforeningsrepræsentant på arbejdspladsen 

 TR er medlemmernes talsmand og varetager medlemmernes interesser overfor ledel-

sen. 

 TR’s opgaver er komplekse og mangesidede, så TR har brug for bagland og opbak-

ning. 

 TR er din sparringspartner – fx ved sygdom eller uenigheder med ledelsen om ar-

bejdsforhold. 

 TR skal medvirke til at fremme gode og rolige arbejdsforhold – samme pligt påhviler 

ledelsen. 

 TR’s arbejde, viden og indsigt er af stor betydning for medlemmerne og arbejdsplad-

sen. 

Der er brug for tillidsrepræsentanter, som både vil, tør og kan tage fat på de forskellige 

opgaver – og der er ikke mindst brug for medlemmer, der støtter op om TR’s arbejde 

og viser opbakning,  både i det daglige og når TR indkalder til møder i Faglig Klub. 

 

Desuden skal I vælge suppleant for TR. Suppleanten indgår i det daglige i et tæt samarbejde 

med TR og skal være parat til at påtage sig funktionen, hvis TR er fraværende i længere pe-

rioder eller hvis der opstår et akut behov, og TR ikke er på arbejdspladsen. 

TR uddannes af Danmarks Lærerforening. 

 

Vi opfordrer til, at alle medlemmer bakker op om valget, når TR indkalder. 

Karen Sørensen, kredsformand. 
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26. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
9. februar 2017 

 

 

HUSK 
 

 

 
 

General- 
forsamling 

afholdes d. 
23. marts 

kl. 17.00 

i Rørby  
Sognegård 

Foreløbig 

dagsorden er 

udsendt til 

skolerne og 

materiale lig-

ger på hjem-

mesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Åbent Kursus 

for 

medlemmer  
4.-5.  

november 
2017 

Sæt X i kalen-

deren – vi skal 
til Hotel Store-

bælt i Nyborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ophør af konfliktlån og konfliktkontingent 
 

31. juli 2017 er alle færdige med at betale de lån, de tog i forbindelse med lockouten i 2013, 

og de, der ikke har været lockoutet, er færdige med at betale det ekstra kontingent til DLF, 

der har været opkrævet for dem. Det betyder, vi vender tilbage til de kontingentsatser, der 

var gældende før lockouten og som er 534 kr. pr måned. 

 

Har man været lockoutet med lån, er tjenestemand eller er blevet medlem efter lockouten, vil 

man derfor pr. 1. august opleve et fald i ens kontingent fra 651 kr. pr. måned til 534 kr. 

Hvis man derimod som lockoutet ikke optog lån, betaler man i øjeblikket 231 kr. pr. måned, 

her vil man så opleve en stigning til de 534 kr. 

Anita Rathje, 

Kasserer 

  

Har du ikke optjent ferie til vinterferien i uge 7? 
 (Til dig som er nyansat, eller er nyuddannet.) 

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme 

ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på ar-

bejdspladserne 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. Betingelserne for at modtage dagpenge ad-

skiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå 

til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden.  Det betyder bl.a., 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. 

 

Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på manglende ferieoptjening. 

Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen 

Niels Finne, Sagsbehandler 

 

 

 

 

 

Alle medlemmer ønskes 

en rigtig god vinterferie 

 

 

 

 

 
 

 
Kalundborg 

Lærerkreds 

Nytorv 8, 
1. sal 

4400  
Kalundborg 

Tlf.  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Kreds- 

kontorets 
åbningstider 

Man-, tirs- og 
torsdag 10-15 

Onsdag 10-18 

Fredag 9-13 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fraktion 4  
Pensionist 

Slut for tilmel-
ding til til ”Kan-
destøberen og 
Rådhuset”, - 

Københavnertur 
som alle pensi-
onister har fået 
invitation til via 
deres indbakke 

 

Der læses ”Bro-
byggerne” af 
Jan Guillou her i 
februar måned 
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