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Lockoutforløbet igen-igen Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand

 10-12. oktober er
der kongres for
Danmarks Lærerforening. Følg
med på folkeskolen.dk
 Har du fået tjekket din lønseddel?
Det kan nås endnu...
 Vi ønsker alle
vores medlemmer en god efterårsferie.
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I uge 40 udkom bogen ”Søren og Mette
i benlås”, der igen ripper op i det forløb
vi som profession blev en del af i 2013.
Bogen er skrevet af den dobbelte Cavling-pris-vinder Anders-Peter Mathiasen
(bl.a. kendt for bogen, der kulegravede
DONG-forløbet). Forfatteren har på opfordring fra DLF kastet sig over det forløb, der foregik både foran - og især
bag - kulisserne. Som forening har vi
støttet bogen økonomisk via en aftale
om at købe et på forhånd aftalt antal
eksemplarer, men har ikke haft nogen
form for redigeringsret.
Bogen har fået stor opmærksomhed i
medierne, da den underbygger det, som
mange af os havde en klar fornemmelse
af, mens det foregik - nemlig at der var
tale om et forløb, som var forudbestemt
til at ende med et helt bestemt facit.
Jeg vil klart anbefale bogen som læsestof for lærere m.fl. med interesse i folkeskolen, men den er faktisk også uhyre relevant for alle, der interesserer sig
for demokrati, samfundsforhold og den
måde styringen i vores samfund har
udviklet sig. Det er svært ikke at blive
både sur og frustreret over den afdækning bogen giver, og man undres over
mediernes rolle i forløbet, hvor der har
været et fravær af interesse i at grave
sandheden frem. Netop dette har skribent og aktivist Peter Kofod beskrevet
rammende i to skarpe indlæg afledt af
bogen. Læs dem her: kortlink.dk/rhnc.
Når frustration og indignationen har lagt
sig er vi dog i min optik nødt til som forening at se fremad. Ikke dermed sagt at
vi skal glemme det skete, hvilket heller
ikke er tilfældet, da bogen bl.a. har været afsæt til, at DLF nu forfølger et spor
for at se, om det er muligt hente en erstatning hjem til de, der har lidt økonomisk skade.

Samtidig er vi dog forpligtet på som forening at arbejde for det, som vi er valgt
til - nemlig at arbejde for bedre løn og
arbejdsvilkår for vores medlemmer.
Det er tiltrængt og det gøres bedst ved at
opnå et resultat ved OK18, der venter
lige om hjørnet. I den sammenhæng er
det vigtigt, at der hos flere politiske partier blæser nye vinde. Som individ er det
helt ok ikke at glemme eller tilgive forløbet, men som forening må vi ikke sidde
på hænderne og vente på en indrømmelse og undskyldning fra de ansvarlige
personer og partier, mens en chance for
at forbedre vores medlemmers vilkår
passerer.
Til foråret vil vi forhåbentligt blive mødt af
frie og reelle forhandlinger, så vi ikke
længere på uholdbar vis skal have vores
arbejdstid reguleret af lov.
Et godt skridt på vejen til det er den solidariske opbakning, som de øvrige faglige
organisationer netop har udvist ved at
meddele de offentlige arbejdsgivere, at
de kommende OK-forhandlinger for
samtlige offentligt ansatte sættes på
stand by, indtil undervisere og lærere er
kommet i realitetsforhandlinger om en
arbejdstidsaftale.
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Får du løn i uge 42? Af konsulent Jann Besenbacher
Hvis du er blevet ansat i Hedensted
Kommune i løbet af 2016, kan det være,
du ikke ferietimer til uge 42.

Bemærk:
Er du ansat i
Hedensted
Kommune i 2016
eller senere skal
du reagere nu.

I uge 42 er der 37 arbejdstimer og viser
”Ferieregnskab 2016” på din september
lønseddel ikke, at du har timer i puljen,
kan det være, du skal melde dig ledig fra
mandag den 16/10 til og med fredag den
20/10.

Nyuddannet i 2016 og ansat 1/8 2016.
Du har, hvis du er blevet ansat den 1.
august 2016, optjent 77,08 ferietimer i
Hedensted kommune.
Hvis du ikke har brugt disse ferietimer i
sommerferien, skal der på din september
lønseddel gerne stå 74 timer.
Gør der det, får du løn i både uge 42 og
uge 7, 2018..

Når du får lønsedlen for oktober, der
kommer i uge 43, er det for sent at reagere i forhold til evt. understøttelse fra AEr der et mindre tal end 74 ferietimer,
kassen, derfor skal du undersøge det
skal du kontakte undertegnede på
allerede nu.
Kredskontoret, der så vil kontakte Lønkontoret, idet A-kassen vil have, at dine
optjente ferietimer fra kommunen er udAnsættelser i 2016 i Hedensted kombetalt, før du kan få dagpenge.
mune.

Hvis du i 2016 har været ansat i andre
kommuner, har du ved fratræden fra
Nyuddannet i 2017.
denne kommune fået overført feriepenge
Er du nyuddannet i 2017, skal du melde
til din ”Feriekonto”, som du kan finde
dig ledig fra mandag den 16/10 til og
på www.borger.dk .
med fredag den 20/10
Hvis du på Feriekonto har feriedage, skal
du hæve 5 dage til uge 42
Er du i tvivl om din situation i uge 42, så
Du skal bruge dine feriedagene fra Feriekonto før, der kan udbetales feriepenge ring til mig.
fra Hedensted kommune.

Er du klar over…? Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Som medlem af Danmarks LærerforDanmarks Lærerforening er sammen
ening har du forskellige medlemsfordele. med en række andre faglige organisationer medejer af Lån & Spar Bank og det
De kan ses på siden
er derfor du som medlem har nogle forwww.dlf.org/medlem/medlemsfordele.
dele. Læs nærmere om det på
Er du fx klar over, at du som medlem af www.lsb.dk/dlf, hvor du også kan booke
DLF har mulighed for at få nogle kontan- et uforpligtende møde, hvis det skulle
te fordele ved at have din bankløsning
have din interesse.
samlet hos Lån & Spar Bank?
DLF har som medejer en interesse i, at
Eksempelvis kan du på din lønkonto få
det går Lån & Spar Bank godt, da 80 %
en rente på 5,00% på de første 50.000
af overskuddet i banken fordeles til de
kr.
organisationer, der står bag.
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Planlæg din arbejdsuge Af Mette Damgaard Andreasen
Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, er emnet ar-

veksling skolerne imellem. Alle deltagerne havde

bejdspres valgt som fælles arbejdsmiljøindsats i Om- mulighed for at besøge 2 caféer af 10 mulige, og
råde-MED Læring frem til marts 2018.
emnerne var udvalgt efter indkomne input fra deltaInden sommerferien fik alle skoler muligheden for at
vælge mellem 4 spor til reduktion af arbejdspres, og

gerne før kurset.
Med 21 skoler i kommunen er der også stor forskel-

TR, AMR og ledelse har på skolerne valgt det tiltag,
som de vurderede ville passe bedst til netop deres

lighed i måden at skemalægge, måden at skabe
sammenhængende forberedelsestid, mødekultur og

skole.

meget andet. Refleksioner og forslag til løsninger

blev skrevet og tegnet på flipover, og disse sendes
Onsdag den 4. oktober var godt 70 ledere, arbejdsefterfølgende renskrevet til alle deltagere. Håbet er,
miljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter samlet i
at nogle af ideerne kan bruges og implementeres
Hornsyld til netop et af disse tiltag, nemlig Planlæg
ude på skolerne, og derfor fik deltagerne også til
din arbejdsuge.
opgave at udvælge et fokuspunkt fra dagen, som de
Underviser Kirsten Andersen fra Mnemosyne kurser ville gå hjem og arbejde videre med.
introducerede deltagerne for forskellige konkrete
I udvalget omkring arbejdspres vil vi følge op på båværktøjer, der kan bruges i forsøget på at prioritere,
de denne dag, men også de 3 andre spor, som skoomprioritere og skaffe sig tid til fordybelse.
lerne har haft mulighed for at vælge, og for alle 4
Der blev på dagen arbejdet med et såkaldt
spor gælder det, at arbejdsmiljøgrupperne primo
”Tidsrøverhjul”, værdiskabende møder, arbejdsflow
november sender en beskrivelse af deres valgte indog ligeledes, hvordan Mindmap-teknikken kan brusatsområde. I foråret svarer de ligeledes på en spørges til at skabe overblik og sammenhæng i opgavergeskemaundersøgelse og deltager i et fokusgruppene, hvilket er en forudsætning for at kunne prioritere
interview, så vi kan få et billede af effekten på de
og omprioritere i en omskiftelig hverdag.
enkelte skoler og dermed i Område-MED lave anbeEftermiddagen bød på et caféseminar om udvalgte
falinger og idékatalog til skoleåret 2018/19.
problematikker og var tænkt som en erfaringsud-

Kongres 2017 Af Carsten Nielsen, næstformand
I denne uge drager Kredsstyrelsen til kongres i København. Det altoverskyggende tema på kongressen
bliver opstillingen af krav til de forestående OKforhandlinger i 2018. Det er magtpåliggende for vores
branche, at der bliver aftalt vilkår for vores arbejde
ved reelle forhandlinger under en overenskomst. Der
vil helt sikkert opstå en massiv debat under dette
punkt, hvor I som medlemmer vil blive repræsenteret
af kredsformand Ole Bjerre Martinussen og undertegnede. I Hedensted Lærerkreds ved vi, qua de afholdte medlemsmøder om opstilling af krav, at vores fokus skal være at sikre bedre vilkår for et godt arbejdsliv samt skabe en fornuftig ramme for lærernes arbejdstid.
Ud over det store OK-punkt vil der også blive sat fokus på demokratiets fremtid og fagbevægelsens rolle
i den forbindelse. I de senere år, er der mange mig
selv inklusiv, der har bemærket et massivt demokra-

tisk underskud i det danske samfund og oplevelsen af
politikere, der agerer og regerer med en magtarrogance som aldrig før. Der er ingen tvivl om, at vi som
fagbevægelse er en af de få parter, der er klar til at
kæmpe kampen for at få demokratiet tilbage på det
spor, der har skabt det Danmark, vi kender.
Slutteligt vil jeg nævne, at der også skal arbejdes
med et forslag om at skabe et folkeskoleideal, som
gerne skulle ende op med at være vores svar på den
gode skole. Det er nemt at kritisere kommunale og
statslige tiltag på vores område, men det er sværere
at komme med alternativer. Folkeskoleidealets fornemste opgave er at klæde os på til at forsvare den
danske folkeskoles værdier mod teknokraternes regnearkstankegang. Besluttes det at vi skal arbejde
videre ad denne vej, så vil I som medlemmer efterfølgende blive inviteret til at indgå i den videre proces.
Kongressen kan følges på folkeskolen.dk og dlf.org.
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Danmark for velfærd - TR-stormøde 4/10 Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Foto fra folkeskolen.dk
Fotograf: Hung Tien Vu

Nicolai Madsen, lærer og TR-supp. på Barrit Skole, var en af deltagerne fra Hedensted Kommune i
onsdagens TR-stormøde ”Danmark for velfærd” i Odense, hvor 3500 tillidsvalgte på tværs af fag - såvel offentligt som privat ansatte - debatterede velfærdsforringelser m.m.
Læs artikel på folkeskolen.dk, hvor Nicolai udtaler sig (findes via linket kortlink.dk/rk23).

