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Generalforsamling – Kalundborg Lærerkreds
Vi startede inden generalforsamlingen med et oplæg af hovedstyrelsesmedlem Regitze Flannov. Regitze sidder også i hovedstyrelsens overenskomstudvalg og Regitze gav os et godt
indblik i, hvad vi står overfor ved de kommende overenskomstforhandlinger og hvilke tanker
foreningen gør sig.
Vi kan ikke forestille os, at en kommende overenskomst, ikke også kommer til at handle om
arbejdstid, men hvordan får vi medløb i samfundet og en forståelse af, hvor vigtig vores arbejdstid og vores arbejdsforhold er for kvaliteten i folkeskolen, for den enkelte elev og for
folkeskolen som helhed?
Og så handler en overenskomst jo også altid om løn, pension og arbejdsliv – og måske også
om kompetenceudvikling og efteruddannelse?
Vi skal skabe fælles handlinger, der forbedrer medlemmernes arbejdsliv.
DLF har lagt en strategi og en handle- og tidsplan frem mod OK18, som indeholder høj grad
af medlemsinvolvering. Derfor afholdes medlemsmøder i kredsene her i foråret – se efterfølgende herom.
Generalforsamlingen fortsatte, hvor formanden aflagde den mundtlige beretning og de to
udtalelser om inklusion og lærernes arbejdsliv blev fremlagt. Det afstedkom debat om kommunens inklusionsstrategi, herunder den reelle mulighed for at give den enkelte elev den
rette undervisning og den besværlige og langvarige proces man skal igennem, for at få en
elev undersøgt og evt. visiteret til et for eleven bedre undervisningstilbud.
Det blev drøftet, at mange medlemmer oplever, at der bliver lagt bånd på ytringsfriheden og
føler, man kan komme i klemme, hvis man ytrer sig om arbejdsforholdene. Svaret er, at man
må ytre sig om alt, som ikke hører under personfølsomme emner – men det ændrer ikke ved
den reelle oplevelse. Det er vigtigt, at vi uden frygt kan udtrykke, hvad der ikke fungerer –
det er jo den eneste måde, vi kan få italesat behovet for en ændring.
Der blev opfordret til, at man på skolerne drøfter muligheden af at anvende folkeskolelovens
§16b, hvor man veksler USU-time til 2 lærere i en fagfaglig time, med det formål at skabe
bedre kvalitet og trivsel. Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har vedtaget, at denne ordning
kan anvendes og den administreres af skolelederne.
Regnskabet blev fremlagt og vi har et pænt overskud, derfor blev det også vedtaget, at det
lokale kontingent forbliver uændret.
Godt 80 medlemmer deltog i generalforsamlingen – det er meget glædeligt, for generalforsamlingen sætter retningen for kredsstyrelsens arbejde i det kommende år og en opbakning
er vigtig for vores sammenhold i den fælles fagforening.
TAK for en generalforsamling i god stemning med fællesskabet som en fremadrettet værdi.
Der har efterfølgende været en del presseomtale af udtalelserne. Dette er lagt ud på hjemmesiden.
Karen Sørensen,
Kredsformand

OK18 – medlemsdebat.
MØD OP!
Fælles handlinger, der forbedrer lærernes arbejdsliv

Kollektive
ferieuger i
Kalundborg
Kommune:
28, 29, 30,
42 og 7
Kollektive ferieuger på
Synscenter
Refsnæs:
27, 28, 29, 30
og 42

Lærermødet
på Ryslinge
Højskole 2017:
3.-7. juli.
Har du lyst, så
kig på:
https://ffd.ne
mtilmeld.dk/24/

Medlemsdebatten løber 24. april – 19 maj 2017.
I Kalundborg Lærerkreds har vi planlagt:
 26.4. kl. 16.15 på kredskontoret
Skolerne: Årby, Rynkevang, Tømmerup, Hvidebæk, Rørby
 2.5. kl. 16 på Høng Skole
Skolerne: Høng, L-Ø., Gørlev, Kr. H., Svallerup
 4.5. kl. 16.15 på Skolen på Herredsåsen
Skolerne: Røsnæs, Nyrup, Herredsåsen, Raklev, SSU, Kathøj
 17.5. kl. 16.15 på Svebølle Skole
Skolerne: Firhøj, Svebølle, Buerup, Sejerø
 18.5. kl. 16.15 på kredskontoret
PPR, Fagcenter, Refsnæs og PB’er.

Gratis bøger til
medlemmerne:
”Pædagogisk
rækkevidde”
12 bøger, som
udkommer
over de næste
2 år.
Log ind på ”Min
side” på foreningens
hjemmeside
www.dlf.org

Der kommer særskilt indbydelse ud til medlemmerne på hver skole. Er man forhindret i det
for skolen planlagte møde, så må man meget gerne deltage i andet møde.
Hvorfor de det så vigtigt at du deltager?
- Vi forklarer foreningens strategi frem mod OK18
- Hovedstyrelsen har opstillet foreløbige krav til OK –
hvad er vores holdning til disse?
- Hvilke krav skal vi som kreds melde ind? – skal indsendes 19. maj.
- Hvordan forholder vi os til en eventuel konflikt? Hvor er smertegrænsen?
- Kommunikation frem mod KV17 (kommunalvalget) og OK18
- Hvordan kan vi i fællesskab løfte og bære foreningens strategi og kommunikation?
- Inspirere til fælles handlinger lokalt og centralt.
Det kan blive en svær overenskomst, så vi har brug for alle synspunkter, gode kræfter og
holdninger - så gør din indflydelse gældende og styrk vores fællesskab i DLF!
Derfor er det så vigtigt, at du deltager i medlemsdebatten om OK18!
Karen Sørensen, kredsformand

Gratis kurser i naturfag
og historie
Hold godt øje med næste nummer af Folkeskolen – den 6. april. Da udbydes næste række af
fag-faglige kurser, som DLF har fået midler til at arrangere via Mærsk. (Samme dag kan
man læse om kurserne på hjemmesiden - www.dlf.org). Kurserne løber af stablen i løbet af
2017 og 2018 – og forgår forskellige steder i landet.
Det drejer sig denne gang om en række 3-dages kurser i naturfag (natur/teknologi, biologi,
geografi og fysik/kemi) og 2-dages kurser i historie. Målgruppen er lærere, som har linjefag
eller tilsvarende kompetence i fagene – og som underviser i fagene og derfor har lyst til at
blive inspireret og opkvalificeret. Kurserne er ikke rettet mod et specielt klassetrin.
Skynd dig at finde en kollega eller to og få en snak med jeres skoleleder.
DLF betaler for undervisning og ophold, mens ens skole skal betale transporten og vikardækning.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via foreningens hjemmeside.
Tilmeldingsfristen vil blive fastsat til omkring d. 1. maj 2017 – tjek det på hjemmesiden.
Ved tilmelding vil lærere, der deltager sammen med andre lærere fra samme skole, blive
prioriteret.
Lone Varming, kredsstyrelsesmedlem
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