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til løsninger med det formål at
skabe størst mulig kvalitet i
”Mens vi venter…” på lærerundervisningen, understøtte et
kommissionens rapport.
godt arbejdsmiljø og styrke
I dag mandag den 16. decem- den professionelle kapital.
ber offentliggøres Lærerkom- Disse anbefalinger og forslag
missionens rapport. Rapporten til løsninger skal skabe et funbliver præsenteret på et presse- dament for periodeforhandlinmøde, og vil blive fremlagt på gerne om lærernes arbejdstid
et kredsformandsmøde.
her i marts 2020.
Allerede tirsdag den 17. deForhandlinger mellem de cencember er alle tillidsrepræsen- trale parter, som er Danmarks
tanter i Danmarks LærerforLærerforening (DLF) og Komening inviteret til stormøde i
munernes Landsforening (KL),
Odense for at få forelagt rap- skal dog indgå en arbejdstidsportens konklusioner, så på
aftale senest ved overensonsdag vil din TR have mulig- komstforhandlingerne i 2021.
hed for at svare på nogle af de Hvad vil rapporten så indeholspørgsmål, som du måtte have. de? Ingen aner det. Der har

Lærerkommissionen

Lærerkommissionen har arbej- været totalt tavshed om arbejdet. Men jeg vil alligevel vove
det i nu et års tid med at afdække anbefalinger og forslag det ene øje og sige, at rappor-

ten helt sikkert ikke vil indeholde en fiks og færdig arbejdstidsaftale med et maksimalt undervisningstimetal og
rigeligt med tid til forberedelse. Den vil indeholde nogle
anbefalinger, som DLF sikkert
vil synes godt om, og nogle
anbefalinger som KL sikkert
vil synes godt om, og det er
nødvendigvis ikke de samme.
Anbefalingerne vil blive grundigt drøftet på en ekstraordinær kongres den 5. februar, og
så skulle KL og DLF være klar
til at gå i gang med forhandlingerne om en arbejdstidsaftale i
marts måned.
Vi håber på det bedste.
Per Toft Haugaard

Generalforsamling
Fredag d. 13. marts kl. 16.30 på Marievangsskolen med efterfølgende fredagshygge
Da vi på det tidspunkt er i midtvejsforhandlinger inden OK21, vil der helt sikkert være en del,
vi skal tage stilling til. Vi vil derfor inddrage jer ved en debat om de vigtige emner, vi skal arbejde med i det kommende år.
Så kom og vær med til både at deltage i debatten og stemme om kontingentstigningen i takt
med pristalsreguleringen, som vi adviserede på sidste generalforsamling. Vi har regnet efter,
og det bliver en lille en af slagsen på 15 kr., der træder iSlagelse
kraft allerede
januar
Lærerkredsfra
- Kreds
54 2020.
9, 4200
Slagelse
Der skal også vælges formand og medlemmerne til den Matildevej
kommende
kredsstyrelse.
Tlf. 58 52 82 88 Mail: 054@dlf.org
Du kan også selv stille op til valget. Hvis du går i de tanker,
kan du sende et billede og oplæg
www.slagelselærerkreds.dk
på ca.1500 anslag til kredsen, hvor du kan præsentere dit kandidatur i kommende ValgNyt.
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Møde med ministeren

folkeskolen, havde vi på forhånd fået to emner.

Emnerne på vores møde var digitalisering og
Mandag den 25. november havde Undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil og kvalitet samt kvalificeret undervisning og udAnders Bondo Christensen inviteret sig selv til dannelseskravet.
et møde på kredskontoret med kredsene i Region Sjælland.

På mødet skulle vi forholde os til og gerne
Baggrunden for mødet var undervisningsmini- komme med konkrete eksempler på, hvordan
sterens ønske om at besøge DLF´s kredse for det påvirkede undervisningen og skolerne.
at høre, hvad der rører sig lokalt på skolerne i
Der var en meget livlig debat blandt deltagerne
landet. I løbet af november og december besøog stor lydhørhed fra ministerens side.
ger ministeren 8 kredse.
Nu må vi se, om det vil påvirke de kommende
For at sikre sig, at dialogmøderne giver miniinitiativer fra hendes side.
steren et helt billede af, hvad der rører sig i
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Løntjek i uge 46 og 47
Kredsstyrelsen har været på
besøg på en række skole efter
invitation fra tillidsrepræsentanterne. Helt overordnet kan
det siges, at der er forholdsvis
godt styr på lønnen i Slagelse
Kommune. Løntjekket sker i
en fælles forståelse af, at det er
i alle parters interesse at lønnen
er korrekt.

Opsummeret er der tre ting,
som du som lønmodtager skal
være opmærksom på:

- Erfaringsdatoen: Er afgørende for, hvornår du stiger i lønkategori. Det kan betyde flere
tusind kroner om måneden,
hvis den ikke er korrekt.
- Tillæg: Der gives tillæg for
en række funktioner og kvalifikationer. De mest almindelige
er for klasselærerfunktion, vejVi stødte dog på enkelte eksempler, som er værd at holde ledere og undervisning over
øje med på sin lønseddel. Afvi- 750 timer om året, men der kan
gelser, som kan gå hen og be- også være andre.
tyde, at der enten skal betales - Ekstra Løntrin: Der gives i
mange penge tilbage i for me- Slagelse Kommune et løntrin
get udbetalt løn – eller løn man for ”skæve arbejdstider”, et
løntrin for ekstra uddannelse
har til gode.
(linjefag eller diplom), og uddannede lærere får 2 løntrin for
”tiltrækning og fastholdelse”.
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I denne omgang løntjek har der
ikke været mange fejl. De få
der var, har været til begge sider – både nogle, der fik for
meget og nogle der fik for lidt.
Ganske få ansatte har større beløb til gode. Dem har vi kontakt med i kredsen.
Det er dog langt fra alle, der
har været forbi for at få tjekket,
om lønnen er korrekt. Det pointeres, at man som lønmodtager også selv har et ansvar for
at kende til sin løn og vide, at
ens egen løn er korrekt. Skulle
du være i tvivl om din egen
løn, er det ikke for sent. Du er
altid velkommen til at henvende dig til din tillidsrepræsentant eller på kredsen.
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Pensionisternes julefrokost.
Tirsdag den 3. december holdt vores pensionister et velbesøgt julearrangement med julesange, underholdning og dejlig mad.
Det gav også
deltagerne en
mulighed for at
takke Max og
Connie Køhlert,
og Carsten og
Inger-Margrethe
Jørgensen for deres store arbejde med igennem mange år som medlemmer af pensionistudvalget at arrangere vedkommende og velbesøgte udflugter, foredrag med videre for pensionisterne

Hovedstyrelsesvalget
Hovedstyrelsesvalget er afsluttet, stemmerne talt op og den 19 mands store styrelse er sammensat.
Stemmeprocenten var 58 %, hvilket er det
højeste siden 1983.
Demokratiet lever stadig i Danmarks Lærerforening, trods modstridende tendenser
i samfundet.
Her i Kreds 54 vil vi ønske særligt tillykke
til vores lokale kandidat Thomas Andreasen, der opnåede et højt antal stemmer 25.066 i alt.

Det nye pensionistudvalg består foreløbig af
tre personer: Rigmor Mehlsen, Hanne-Grethe
Caspersen og Karl Sigsgaard.
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Vi ser frem til samarbejdet og hans fremtidige arbejde for foreningen i almindelighed og for kredsene i Vest- og Sydsjælland
i særdeleshed.

