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Kære medlemmer
På falderebet - inden eleverne går på ferie - får du lige en sidste sommerhilsen fra os på
kredskontoret.

Opgaveoversigter:
Du skal have din opgaveoversigt for det kommende skoleår 5 uger før 1. august – dvs. på
mandag den 27/6. Din leder skal sende den til dig på mail eller lægge den i papirform til dig.
Som bekendt er den første opgaveoversigt dit løntilsagn, – og vi vil opfordre dig til at
gemme den, da Educa som bekendt hele tiden ændrer sig. Hvis du ikke modtager opgaveoversigten på mandag, skal du give din TR besked, så hun/han kan kontakte din leder og/eller os på kredsen.

Co-teaching:
Mange af jer har sikkert været på kursus i co-teaching i det forgangne år – og endnu flere har
sikkert talt om det og måske afprøvet. For jer er der nok ikke meget nyt i den folder, som
DLF netop har udgivet. Hvis du til gengæld er interesseret i at få et hurtigt indblik i hovedtankerne – så er det her, du kan kigge med.
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Klasselærertillægget:
Pr. 1. april er klasselærertillægget vokset en lillebitte smule – fra 1720 til 2456 kr. pr. år (i
00-kroner – hvilket vil sige, at beløbet skal ganges med 1,456993). Det er selvfølgelig stadig
et symbolsk beløb, men trods alt et forsøg på at anerkende, at klasselærerne har en vigtig
funktion. Den slags tillæg er en del af den lokale løndannelse lige som andre tillæg, der hedder D (som i decentral) på din lønseddel. Den pulje af midler, der er til lokale lønforhandlinger, udgør en vis procentdel af den samlede løn. Vi udmønter langt de fleste kroner, der er i
den ramme, med de tillæg, som tidligere er forhandlet, - så denne gang blev der kun til en
lille forhøjelse af klasselærertillægget. (Selv om vi foreslår fx et ekstra trin til de, der har været ansat over 12 år. Men det ville koste meget mere, end der er til rådighed.)
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Medlemsmøder i det kommende år:
Forleden havde vi et kort medlemsmøde på teams, - hvor der var glædeligt mange deltagere,
trods den sene udmelding. Tak skal I have for det! Jeg har hørt tilbagemeldinger på, at tiden
var for knap – og/eller, at der var for mange emner.
Vi har valgt at holde os på den halve time til de næste medlemsmøder, fordi vi tænker, at de
fleste lige kan overskue at afsætte en halv time. Til gengæld vil vi forsøge at holde os til et
emne pr. gang.
Foreløbig har vi planlagt 4 lignende møder i det kommende skoleår, - men der kan sagtens
blive tale om flere, hvis vi har brug for input, – eller I har brug for snak om et emne. Sig endelig til! Datoerne næste år – alle gange kl. 16.30 – er: 8/9, 14/11, 2/2 og 22/5. Snak også
med din TR om, hvornår I kan finde luft til at invitere os fra kredsen ud til et fagligt klubmøde. Hvis du tilhører en af de mindre medlemsgrupper – fx ansat i regionen eller i BLU, så
kan det give god mening, at vi aftaler særlige møder for jer. På de almindelige medlemsmøder fylder kommunen og folkeskolerne naturligt nok det meste.

Åbningstider
Kredskontoret:
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-15
Torsdag10-15
Fredag 9-13

Elever fra Ukraine:
På medlemsmødet forleden og på kredsens telefon har elever fra Ukraine fyldt en del i den
forgangne uge. Kollegerne oplever, at det især er de yngste elever, som lades i stikken med
Kalundborg Kommunes valg af ikke at oprette modtageklasser. Det går nogenlunde med de
ældre elever, hvoraf en del kan lidt engelsk – og som er vant til at gå i skole, men de mindste
forstår ikke, hvad de skal, og hvad der foregår. Og den app, som lærerne har til rådighed, kan
de jo ikke sidde og kommunikere på hele tiden, – når resten af klassen også skal have opmærksomhed. Og meldingen fra kommunen i øvrigt er, at der ikke skal sættes noget særligt i
værk fpr flygtningebørn i alle de timer, hvor de deltager i den almindelige undervisning. Det
er min fornemmelse, at de skoleledere, jeg har været i kontakt med, ikke helt var klar over, at
der er ansat et korps af pædagogiske hjælpere, som skolen kan rekvirere i et antal timer. Det
kan undre, at Kalundborg Kommune ikke vil etablere modtageklasser, - når det er meldt ud,
at kommunen får dækket udgifter i forbindelse med håndteringen af flygtninge fra Ukraine.
Det er synd for både de små flygtningebørn, deres klassekammerater og deres lærere.
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Kommunal skolepolitik:
Som jeg også nævnte på medlemsmødet, så er alle udvalgene i kommunalbestyrelsen på vej
med pejlemærker for deres områder. På referatet fra sidste Børn- og Familieudvalgsmøde
kan du se, hvad de byder ind med for hele børn- og ungeområdet. (Referater findes på kommunens hjemmeside under politik.) Vi har jo en ny kommunalbestyrelse, som skal lave sit
første budget efter sommerferien. Det bliver interessant at følge, hvad de kan blive enige om
at sætte i værk.
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Brug for hjælp i ferien?
Kredskontoret er åbent til og med fredag den 1. juli – så længe der er lærere på skolerne, er
der også folk her hos os. Det vil også sige, at vi selvfølgelig er tilbage mandag den 1. august.
HVIS du får brug for os i løbet af ferien, så skal du ikke kontakte hovedforeningen, men os
her i Kalundborg. Vores kredsmail bliver læst jævnligt – dvs. flere gange om ugen. Så med
almindelige spørgsmål – skriv til 053@dlf.org, - og vi svarer inden for en uge.
HVIS det er helt akut, så har jeg kredsens simkort i min telefon, som selvfølgelig er med mig
på ferie. Derfor KAN du ringe på 2489 5112 – og evt. indtale en besked, – så vender jeg tilbage hurtigst muligt.
Uden løn – eller syg i ferien? Læs Nyhedsbrev nr. 7, hvor Søren forklarer det hele.

Hav en skøn sommerferie, når du når så langt.
Lone Varming,
kredsformand
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