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Hjælp... Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Arbejdstid lokalt

 Spørgeskema om
arbejdstid til besvarelse primo
januar.
 Har du fået tjekket din lønseddel?
Ca. 20-25 % af de
lønsedler, som
har været til løntjek i dette efterår har indeholdt
fejl.
 Hvilken folkeskole skal vi have?
Den debat kan du
blande dig i nu
(se s. 3).
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Som det formentligt er de fleste bekendt,
har vi indledt en dialog med Hedensted
Kommune, ”der på sigt kan resultere i en
lokal fællesaftale om lærernes arbejdstid” (citeret fra kommunens pressemeddelelse).
I den forbindelse har vi brug for jeres
hjælp først i det nye år!
Vi og Hedensted Kommune ønsker at få
et fælles billede af, hvad I som lærere og
børnehaveklasseledere oplever nu, og
hvad I finder væsentligt for at kunne lykkes med opgaven samt have et godt arbejdsmiljø fremadrettet.
Derfor vil jeg stærkt opfordre jer til at besvare den undersøgelse, som I inviteres
til at deltage i primo januar. Jeres ærlige
svar vil være væsentlige for, at vi kan
spore en eventuel aftale ind på det, der
er vigtigt for jer. Jeg er fuldt bevidst om,
at mængden af spørgeskemaer og lignende kan virke særdeles trættende,
men samtidig kan jeg ikke understrege
nok, hvor værdifuld en høj svarprocent vil
være for os.
Undersøgelsen er anonym. Har I spørgsmål til den, kan I henvende jer til mig via
mail (obma@dlf.org) eller ved opkald til
kredskontoret efter nytår.
Fælles mål - færre bindinger
Fra Christiansborg er det blevet besluttet,
at lempe Fælles mål, hvor videns– og
færdighedsmålene nu er blevet gjort vejledende.
Undervisningsministeriet afvikler sammen
med KL, DLF, Skolelederforeningen og
BKF fem regionale møder inden jul, hvor
man i fællesskab vil videregive anbefalinger til hvordan det omsættes til den ønskede frihed på skolerne. Anbefalingerne
bygger på arbejdet, som er foregået i en
rådgivningsgruppe, hvor parterne har
været repræsenteret og

I skrivende stund har vi fra Hedensted
ikke være afsted, men onsdag d. 19/12
deltager en lokal delegation bestående af
repræsentanter forvaltning, skoleledere,
kredsen og lærere i mødet i Aarhus.
Jeg har en klar forventning om, at I efter
nytår vil høre nærmere om dette og hvordan vi sikrer, at de politiske kursændringer på dette felt også kommer til at slå
igennem ude på vores 21 skoler.
Nogle af hovedpunkterne i anbefalingerne er, at der skal være større plads til
lærerens faglige dømmekraft samt at valg
af mål hænger sammen med indhold,
undervisnings- og arbejdsformer; metoder og aktiviteter, elevforudsætninger og
evalueringsformer. Mål er en central didaktisk kategori, men de senere år har
den haft en særstatus, som der nu gøres
op med.
Rådgivningsgruppens anbefalinger kan
læses på http://kortlink.dk/wb97, hvor der
også er adgang til at læse nærmere om
de anbefalinger en anden ministeriel arbejdsgruppe er kommet med angående
arbejdet med fælles mål på læringsplatformene (her: MinUddannelse).
3 vigtige sejre
Til tider kan man få den opfattelse, at vi
som forening taber hver gang, vi tager en
sag til domstolene, men i dette efterår har
DLF på vegne af medlemmer rent faktisk
vundet 3 væsentlige sejre.
I september blev en lærer ved Højesteret
tilkendt offererstatning for et voldeligt
overgreb begået af en elev på en specialskole. I både By– og Landsretten tabte vi
sagen på baggrund af at der ikke var indgivet politianmeldelse indenfor de påkrævede 72 timer, men i Højesteret omstødte
man altså denne kendelse.
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Løntjek 2018 Af konsulent Jann Besenbacher

Kredsstyrelsen besluttede sig også i år for, at vi
skulle deltage i den landsdækkende kampagne
”Løntjek 2018”.
Hvorfor blive ved med disse Løntjek år efter år?
Det kan man spørge sig om, og jeg kan godt se, at
antallet af indsendte lønsedler og opgaveoversigter
er faldet i år, idet kun knap 60 medlemmer har fået
et brev retur fra mig.

UV timerne over 750 p.t. udløser et tillæg pr time på
ca. kr. 124,00, så mangler lærerne UV tillæg typisk
for 6-8 timer eller mellem kr. 800,00 og 1000,00 på
årsbasis.
Lærerkredsen tager i starten af 2019 fat i Afdeling
for Læring og gennemgår reglerne med dem og anmoder om, at skolerne for de lejrskoler, der er afviklet, får afregnet det manglende UV tillæg.

Nærmere om dette, når vi har haft mødet med AfdeSidste år fandt jeg få fejl, men i år er der rundt regling for Læring.
net gjort bemærkninger ved et sted mellem 20 og 25
% af lønsedlerne.
Det er rimeligt alarmerende, at der opstår så mange
fejl i omsætningen af overenskomster og lønaftaler
til lønudbetaling, så der dermed opstår tvivl om man
får den korrekte løn.

Jeg har udover ovenstående konstateret fejl i:



Udbetaling af tillæg for undervisning i Dansk
som 2-sprog

Det jeg i år har haft særlig fokus på har været afregningen for de lærere, der har været på lejrskoler/
hytteture.



Ulempegodtgørelse for arbejde efter kl. 17.00,
der skal afregnes måned for måned



Manglende UV tillæg for vejleder funktioner



Manglende UV tillæg for deltagelse i sociale
arrangementer

Den 1/8 2018 kom der en ny afregningsform for disse ture, hvor I nu skal have undervisningstid for 14
timer og rådighedstjeneste for døgnets øvrige timer.
Denne rådighedstjeneste skal enten indregnes i opgaveoversigten med en 1/3 eller udbetales med
førstkommende lønudbetaling efter turen.

Løntjek 2018 kampagnen er formelt overstået, men
det skal ikke forhindre et medlem i, at kontakte mig
Desuden, og det er nok her de fleste fejl er konstateog indsende sin lønseddel til 116@dlf.org , vi har her
ret, er det aftalt mellem LC og KL, at døgnet starter
i november/december fået opgaveoversigterne fra
alle dage kl. 00.00 dog undtaget afrejsedagen.
Afdeling for Læring.
Dette er der ikke mange skoleledere, der har lagt
Jeg laver gerne et løntjek ekstra, hvis medlemmer
korrekt ind i opgaveoversigterne og, hvis man er
har behov for dette.
planlagt med mere end 750 UV timer årligt, så har
man altså ikke fået afregnet det korrekte UV tillæg i
skoleåret 2018/19.
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DLF anbefaler fortsat, at man anmelder voldsepi-

Den sidste sejr kom i hus primo december, hvor

soder til politiet indenfor 72 timer eller udfærdiger

DLF på vegne af en børnehaveklasseleder fra Hol-

et dispensationspapir sammen med sin leder in-

stebro fik Arbejdsrettens ord for at denne ikke skul-

denfor samme tidsrum.

le have været afskediget, og hun kan nu vende

I oktober måned vandt DLF den såkaldte Agedrupsag, hvor Erik Schmidt, en lærer fra Odense, fik
medhold i, at det var uberettiget, at han blev tildelt
en tjenstlige advarsel for ”negativ attitude” på et
personalemøde. Også her havde vi tabt sagen i
Byretten. Sagen er særdeles principiel, da den understreger, at man som offentligt ansat gerne må
ytre sig kritisk om forhold på sin arbejdsplads. I en

tilbage til arbejdet. Børnehaveklasselederen blev
afskediget i juli og efterfølgende fritaget for tjeneste
fordi hun havde ladet eleverne fragte i bus under
forældreopsyn, men ikke selv havde været med i
bussen. Forældrene havde givet tilladelse til busturen. Arbejdsrettens afgørelse fastslog, at der var
tale om en tjenesteforseelse, men ikke af en slags,
der kunne udløse andet end en påtale.

udtalelse om offentligt ansattes ytringsfrihed under- Ferielukket
streger Ombudsmanden, at offentligt ansatte har
en udvidet ytringsfrihed, men at det kan være en
god idé (man er ikke forpligtet) at fremsætte sin
kritik internt før man går eksternt med den. Derfor
er det helt naturligt at Landsretten nu har fastslået,
at den udvidede ytringsfrihed gælder såvel internt

Kredskontoret vil være lukket for telefonhenvendelser fra 21/12 til 2/1, men har du en henvendelse af
uopsættelig karakter, så kan du skrive en mail til
obma@dlf.org herom (husk telefonnummer), og du
vil siden hen blive ringet op.

som eksternt.

Hvilken folkeskole skal vi have?
Hvad er kernen i folkeskolen set med professionens øjne?
Hvad er undervisningens rolle i dannelsen af eleverne?
I Danmarks Lærerforening arbejder vi med at formulere VORES bud på et ideal for folkeskolen. Det er lærernes folkeskoleideal, og vi vil derfor gerne høre DIT bud på, hvordan vi skaber den bedste skole.
Så kom og giv dit besyv med på et af de 5 medlemsmøder, som vi holder i januar og februar rundt om i landet.
Her vil Alexander von Oettingen, dr. pæd og prorektor på UC Syd, give et oplæg om det foreløbige indhold i
foreningens folkeskoleideal - og derudover vil vi gerne have dine input.
På dette link kan du se en lille video, hvor formand Anders Bondo Christensen taler om, hvorfor vi arbejder
med et folkeskoleideal – og du kan tilmelde dig et af medlemsmøderne.
Tilmeldingsfristen er ca. 10 dage før hvert arrangement.

Hedensted
Lærerkreds
Kredskontor :
Niels Espesvej 10
8722 Hedensted
Telefon: 76 74 19 00
E-mail: 116@dlf.org

Kredsstyrelsen:
FORMAND
Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle
Mail: obma@dlf.org
Tlf. 60 24 14 79
Redaktør af nyhedsbrevet
NÆSTFORMAND
Carsten Nielsen, Vævergade 24, 7150 Barrit
Mail cabn@dlf.org
Tlf. 53 57 90 57

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15
Fredag kl. 8:00 - 12:00

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER
Mette Damgaard Andreasen, Baldersgade 14C, 8700 Horsens
Mail: mdan@dlf.org
Tlf. 30 49 21 18

Konsulent Jann Besenbacher
træffes i telefontiden

Ane Morell Lodberg Høj, Isager 11, 8700 Horsens
Mail: amol@dlf.org
Tlf. 61 67 03 96

Besøg vores hjemmeside:
www.dlf116.dk

Hedensted Lærerkreds ønsker alle vore
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

