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Medlemsdebat om OK18
Kredsen holder 5 debatmøder i nærmeste tid.
Få oversigten af din TR eller se på hjemmesiden.
Kom og giv dit synspunkt til kende om bl.a.: Løn, pension,
arbejdstid – og hvor ligger smertegrænsen for konflikt? Det
er på debatmøderne du kan være med til at påvirke dét, vi skal gå videre med til kongressen
og dermed til overenskomstforhandlingerne!

Har du været udsat for en arbejdsulykke eller pådraget dig en erhvervssygdom?
Så er det vigtigt, at der bliver gjort noget, for det er ikke meningen at man skal blive syg af
at gå på arbejde. Umiddelbart synes du måske ikke det er noget, men det er vigtigt, at vi ”får
spændt sikkerhedsnettet ud”, hvis du skulle være så uheldig på sigt at få følger af arbejdsskaden. Ofte kan følger først vise sig længe efter - og det gælder både fysiske og psykiske
følger.
Gå derfor altid – og med det samme - til din AMR/TR, så I sammen kan finde ud af, hvad
der skal gøres.
HUSK: En arbejdsskade er ikke et personligt problem – det er et problem for arbejdspladsen.

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

Anmeldelse af arbejdsskader:
Det er vigtigt, at arbejdsskader (ulykker/ erhvervssygdomme/voldshændelser) bliver anmeldt
korrekt og hurtigt. Kun undtagelsesvis kan det ske inden der er gået op til et år. I det hele
taget er det meget vigtigt at alle skadeshændelser relateret til arbejdet bliver anmeldt - og her
er ingen sag for lille.
Din arbejdsgiver har pligten til at anmelde arbejdsulykker. Din læge og tandlæge har pligten
til at anmelde formodede eller konstaterede erhvervssygdomme.
Anmeldelser foregår digitalt, og du skal have en kopi af anmeldelsen.
Arbejdsulykke:
En arbejdsulykke er en pludselig fysisk eller psykisk hændelse eller påvirkning. Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet indenfor 9 dage via det elektroniske anmeldesystem EASY.
Erhvervssygdom:
En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på
mere end fem dage. Læger og tandlæger skal anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen foregår elektronisk.
Det er altså varigheden af påvirkningen, der afgør definitionen på arbejdsskaden. Hvor længe
du er syg bagefter (følgerne af skaden), er en anden sag.
Derudover skal der være sammenhæng mellem årsagen til skaden og det udførte arbejde.
Arbejdsgiveren har ikke pligt til at anmelde arbejdsskader, hvis der ikke er fravær. Så for at
være sikker på at have dokumentation, så sørg altid for at få udarbejdet en beskrivelse af
hændelsen, ifald der skulle opstå følger.

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

Gå altid til lægen efter uheld på jobbet
Overfald eller tilskadekomst på jobbet kræver lægebesøg. Også selvom I ikke betragter sagen som alvorlig. Arbejdsskadekonsulenterne i Danmarks Lærerforening anbefaler altid til at
gå til lægen for at få beskrevet en skade. Også selvom I i første omgang ikke vurderer, at det
er noget særligt. Det skyldes, at arbejdsskadekonsulenterne har eksempler på medlemmer,
som ikke får erstatning, for-di der mangler dokumentation fra et lægebesøg. Det er ikke en
overreaktion at gå til lægen, selvom du ikke føler dig syg eller tilskadekommet. Måske har
du ikke engang haft en sygedag. Men for at kunne få anerkendt en arbejdsskade og eventuelt
opnå erstatning, er det vigtigt, at der eksisterer et grundigt lægenotat om skaden. Der er flere
eksempler, hvor mindre skader har udviklet sig til varige skader, men ikke har udløst erstatning, fordi der ikke var en detaljeret beskrivelse fra en læge.
Få hjælp til din arbejdsskadesag.
Har du været udsat for en arbejdsulykke, er det altså i første omgang din AMR/TR og leder,
du skal kontakte – og husk: ingen ulykke er for lille til at blive anmeldt!
Er du blevet syg efter påvirkninger af arbejdet over en længere periode, så skal din læge anmelde.
I DLF kan vi hjælpe dig med de udfordringer, der kan være i relation til arbejdsskaden og
rådgive dig under sagens forløb. Kontakt derfor os i kredsen, som sammen med dig sender
din sag til konsulenterne i hovedforeningen. De holder øje med, om Arbejdsskadestyrelsens
behandling af din sag kører hensigtsmæssigt og retfærdigt og vejleder dig i forhold til en
eventuel anke af afgørelsen.

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

Vold er ikke et arbejdsvilkår
Indtræder der vold på arbejdspladsen er der tale om en særlig hændelse, som betragtes som
sådan. Man skal som medarbejder ikke udsættes for vold på arbejdspladsen, derfor skal du
hurtigst muligt kontakte din AMR/TR og leder, da det skal vurderes, om volden skal politianmeldes, ligesom der skal ske anmeldelse til arbejdstilsynet samt forsikringsselskab/arbejdsskadestyrelsen.
Kalundborg kommune har en helt klar instruks for politianmeldelse af voldsepisoder.
Er du det mindste i tvivl, så kontakt kredsen.
Niels Finne, kredsstyrelsesmedlem
Karen Sørensen, kredsformand

1. maj.
Politik og faglig kamp i Gryden
LO Kalundborg og FTF Kalundborg fejrer for første gang sammen 1. maj og det lokale liveband More Out underholder.
Vi ved godt, at ikke mange FTF’ere har mulighed for at deltage grundet arbejdet, men hvis
det er muligt for dig, så kom i løbet af eftermiddagen, så vi sammen kan vise hvor vigtigt det
er, at vi står sammen om at sikre løn, pension og ikke mindst arbejdsvilkårene, for både private og offentlig ansatte – ikke mindst op til de kommende overenskomstforhandlinger. vores eget hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen vil være mellem talerne.
Kalundborg lærerkreds vil være til stede med materiale og god dialog!
Se pressemeddelelse og plakat i ugeposten, på Facebook og på vores hjemmeside.
Karen Sørensen,
kredsformand

HUSK
Støt DLF´s kampagne imod
stopfyldte klasser
SKRIV UNDER HER
http://stopfyldteklasser.dk/
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