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En vedholdende, engage- som kun de færreste besidret og lyttende formand der. Det bliver bestemt ikke
let at udfylde hans post.
takker af

Per stået i front gennem en
omskiftelig tid for medlemmerne i Slagelse Lærerkreds.

Der har været alt fra A08 til
nedskæringer, skolelukninger, lockout
og Forståelsespapir.
På trods af disse omvæltninger har Per med en høj grad
af vedholdenhed fortsat sit
Per har gennem de sidste 30
formandsarbejde og arbejdet
år arbejdet for medlemmerfor at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Han
nes løn og arbejdsvilkår.
er bestemt ikke kommet so- Per har et stort hjerte for folkeskolen og for de aktører,
vende til opgaven.
Der skal lyde en kæmpe tak
der er i og rundt om den.
til Per. Vi ønsker ham alt det
Han er gået til arbejdet med
bedste.
Med stort engagement har
en ildhu og et gå-på-mod,
Efter 30 år i Slagelse Lærerkreds, heraf 18 år som formand, har Per Toft Haugaard valgt at gå på pension.
Han stopper den 1. juni.

Per Toft Haugaard fratræder
den 1. juni

formand, mens Jacob Seersholm bliver konstitueret næstformand. Klaus Kiaulen, Martin Siggaard Bengtsen, Stine Leschly Schultz
fortsætter i styrelsen.

I forbindelse med Per Haugaards fratrædelse
Flere af Pers arbejdsopgaver er fordelt og
d. 1. juni som kredsformand, har kredsstyrelprioriteret internt i blandt kredsstyrelsesmedsen foretaget en midlertidig konstituering.
lemmerne, sekretær og sagsbehandler.
Denne er gældende frem til, at vi igen kan
afholde en generalforsamling efter sommerVi kan på nuværende
ferien. På denne generalforsamling skal der
tidspunkt ikke komme
vælges en ny formand og en ny kredsstyrel- med en dato for en ny gese.
neralforsamling, at det
afhænger af, hvornår forLisbet Rasmussen, der på nuværende tidssamlingsforbuddet ophæpunkt er næstformand, bliver konstitueret
ves.
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Periodeforhandlingerne

mig er det helt afgørende, at det her samarbejdsspor har en reel værdi for lærerne. Vi er
heldigvis enige om, at det ikke er en deadForhandlingerne om en arbejdstidsaftale er
endnu ikke afsluttet, og ved sidste møde blev line, der skal forhindre os i at nå en aftale.
Og derfor skubber vi den nu og gør alt, hvad
der ikke aftalt en ny deadline.
vi kan for at nå i mål. Men det er svært".
De nuværende arbejdstidsforhandlinger er
såkaldte periodeforhandlinger, som er en del
Og Michael Ziegler følger op: "Jeg tror staaf den aftale, parterne indgik ved overenskomstforliget i 2018. Her blev parterne enige dig, at vi får lavet en aftale. Der en meget
om at bruge den mellemliggende periode op stærk fælles commitment på, at vi giver ikke
op og kaster håndklædet i ringen. Vi fortsættil næste års fornyelse af de kommunale
ter forhandlingerne, selvom der selvfølgelig
overenskomster til at forhandle en arbejdser udfordringer. Men der er god stemning i
tidsaftale i hus.
forhandlingsrummet, og alle er helt bevidste
om, hvor vigtigt det er at lykkes med opgaven".

I interviewet i Folkeskolen med Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler kan du
læse mere: https://www.folkeskolen.dk/1843610/kl-og-

I Slagelse Lærerkreds har vi en klar forventning om at begge parter gør deres ypperste
for at sikre en god aftale med reel værdi for
lærerne.

laererne-forlaenger-endnu-en-gang-arbejdstidsforhandlingerne

Her siger Ander Bondo Christensen bl.a.:
"Det er svært det her. Men det er også noget
nyt, vi bevæger os ud i. Der findes ikke tidligere overenskomster, der bygger på et samarbejdsspor, og derfor ved jeg, at det også
har skabt bekymringer blandt lærerne. For

Aftale vedr. feriernes placering i skoleåret 2020-21
I aftalen står således:
”Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Center for Børn og Unge er enige om,
at ferierne i skoleåret 2020 – 2021 afvikles i uge 7 samt i ugerne 27 -30.
Lærerne og børnehaveklasselederne har 0-dage i uge 42 i 2020, hvor der således ikke kan
lægges arbejde.”
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Psykologisk hotline
Falck Healthcare har åbnet en psykologiske
hotline. Den er et tilbud gældende i maj, juni
og juli og kan frit bruges af medarbejderne i
forbindelse med akutprægede psykologiske
spørgsmål og problemer i forbindelse med
Covid-19.

Lønstigning og feriepenge
Da vi er i en overgangsperiode til den nye ferielov, har det også indflydelse på beløbet af
den særlige feriegodtgørelse i majlønnen.
Den særlige feriegodtgørelse er en (lille) procentdel af den optjente ferie i ferieåret 2019,
men da den optjente ferie fra 1. september til
31. december er indefrosset er også den særlige feriegodtgørelse for denne periode indefrosset. Derfor fik vi udbetalt lidt mindre den
1. maj end tidligere år.

Genåbning af skolerne
I forbindelse med genåbning af skolerne, sidder du måske med en tvivl, frustration eller
bare en nysgerrighed på, hvilke retningslinjer
Den psykologiske hotline har døgnåbent, og for undervisning og fysiske rammer, du skal
der sidder erfarne psykologer klar til at hjæl- rette dig efter.
pe og give gode råd på telefonen. Aften og
nat (ml. kl. 17-08) samt i weekender og helligdage kan man dog kun henvende sig i til- Det laves hele tiden om og derfor er det en
fælde af akut opståede voldsomme hændel- god ide at forhøre sig hos skolens ledelse eller din TR og AMR.
ser.
Hotlinen omfatter hurtig, kortvarende rådgivning og bistand og skal ikke ses som en
erstatning for længerevarende psykologiske
sagsforløb. Ved disse behov kan man kan
kontakte sin leder for at blive henvist til et
individuelt forløb gennem Falck Healthcare.

I forhold til din undervisning er det indtil videre bekendtgørelsen om nødundervisning,
der er gældende. Hvis du er i tvivl om tolkningen af denne i forhold til din
egen undervisning, så kan du altid rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller skoleleder. Du kan læse den samlede bekendtgøSamtalen foregår pr. telefon á 30 min. varig- relse via nedenstående link.
hed.
https://www.retsinformation.dk/eli/
Telefonnummeret er 7010 2012, herfra vil
lta/2020/242
man blive guidet til Hotline.
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