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Kommer DU til generalforsamlingen?
-

du kan stadig nå at tilmelde dig (senest fredag)

Generalforsamlingen holdes 23. marts kl. 17.00 i Rørby Sognegård.
På generalforsamlingen vil medlem af Hovedstyrelsen, Regitze Flannov, sparke os i gang
med debatten om OK18. Det bliver nogle meget vigtige overenskomstforhandlinger for
Danmarks Lærerforening - og for dig.
Skal vi satse på:
- løn
- arbejdstid
- pension
- kompetenceudvikling
- eller - hvad mener du??
Vi skal også debattere inklusionsindsatsen i Kalundborg Kommune samt medlemmernes
arbejdsliv.
Kom og giv din mening til kende i et godt fælles fagligt forum – og giv kredsstyrelsen politisk
mandat til det fremtidige arbejde i Kalundborg Lærerkreds.
VI SES!
Karen Sørensen
Kredsformand

eller på
59515112
senest fredag
kl. 12.

Kredskontorets
åbningstider
Man-, tirs- og
torsdag 10-15
Onsdag 10-18
Fredag 9-13

2 lærere i undervisningen – det kan man godt!
§ 16 b åbner mulighed for at konvertere understøttende undervisning til timer med to
voksne.
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har besluttet, at skolerne kan anvende § 16
b og har lagt beslutningen herom ud på de enkelte skoler.
Hvis man på skolen ønsker at bruge denne mulighed til næste skoleår, er det nu, man skal
tage drøftelserne og beslutningerne.
Fordele:
 Skoledagen bliver kortere, hvilket kan opleves som en lettelse for eleverne, især for
elever med særlige behov, som er udfordret af den lange skoledag.


Med to voksne i klassen er der mulighed for at give eleverne en mere spændende
og varieret undervisning og mulighed for at give bedre faglig støtte og undervisningsdifferentiering.



Med færre undervisningslektioner for eleverne, vil der være flere positioner i skemaet, hvor lærere kan mødes og samarbejde om undervisningen.

§ 16 b kan anvendes generelt i indskolingen. På mellemtrinnet og i udskolingen skal der
være særlige begrundelser som fx behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering
eller trivselsproblemer.
Elsebeth Henriksen
Kredsstyrelsesmedlem.

