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 Jann Besenbacher
stopper med udgangen af dette
skoleår som konsulent i Hedensted
Lærerkreds.
Læs nærmere i
dette nyhedsbrev.
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Et begivenhedsrigt forår Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
I går - onsdag d. 5/2 - var der ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening, hvor de delegerede skulle fastlægge strategien for de kommende periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid, og hermed også beslutte hvilket
mandat vores forhandlere skulle udstyres med. Kongressen var en såkaldt

lukket kongres, hvilket vi i hovedstyrelsen havde valgt, da det sikrede os muligheden for en åben drøftelse uden at
skele til, hvilke signaler forskellige indlæg og diskussioner ville sende til KL
eller andre.
En afledt konsekvens af en lukket kongres er, at vi ikke efterfølgende kan re—> fortsættes på side 3.
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Uge 7 er den sidste ferieuge i dette ferieår Af konsulent Jann Besenbacher
Når du går hjem fra skole på fredag den 7. februar,
kan du se frem til at holde ferie i uge 7.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ferien i
uge 7, så kontakt mig i uge 6.

Er du ansat i Hedensted kommune i 2018, skal du
Hvis du først reagerer, når du i uge 9 får din lønsedfør uge 7 være opmærksom på, om du har ferie med del for februar måned, og ser du er trukket i løn er
løn, eller du skal meldes ledig i ferieugen.
det for sent i forhold at være meldt ledig i A-kassen.
På din lønseddel for januar 2020 fremgår dit restferietimetal for optjeningsår 2018.
Hvis du er ansat 37/37 timer pr uge, skal dette tal
være lig med 37 timer.
Er du ikke fuldtidsansat skal restferietimetallet svare
til din beskæftigelsesgrad.

Her er et link til A-kassens hjemmeside, hvor du kan
læse om, hvad du skal foretage dig, hvis du skal
søge dagpenge i uge 7.
https://laka.dk/nyheder/2020/januar/star-du-uden-lon
-i-vinterferien/

Er du ansat i 2019 har du ikke et restferietimetal, og
du skal derfor sandsynligvis meldes ledig fra mandag den 10. til og med fredag den 14. februar.

Sygdom før og i løbet af uge 7 Af konsulent Jann Besenbacher
Har du været sygemeldt i længere tid og fortsat er
sygemeldt i uge 7, kan du ikke holde ferie, så i dette
tilfælde, får du udbetalt din løn, og hvis du har feriepenge/-timer fra optjeningsår 2018, har du ret til erstatningsferie.
Skulle du blive syg i weekenden op til uge 7, er det
meget vigtigt, at du melder dig syg til din skole mandag morgen (mandag den 10. februar) før normal
arbejdstids begyndelse (kl. 08.00).
Du skal huske at melde dig rask, hvis du i løbet af
uge 7 vil være i stand til at møde på arbejde, hvis
der ikke var ferie.
Du syge-/raskmelder dig ved at sende en mail til din
skoleleder, idet det må forventes ledelsen også holder ferie.

I dette tilfælde er du sikret retten til erstatningsferie
de dage, du er sygemeldt.
Bliver du syg efter mandag den 10. februar, skal du
sygemelde dig til skolen den dag, du bliver syg. Du
skal også sørge for ved sygdommens opståen at
kontakte egen læge
Du har i denne situation ikke krav på erstatningsferie, da der er særlige regler, der gælder.
Du rådes i denne situation til at kontakte Kredskontoret i uge 8 og tale med mig om din sygemelding.
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Fortsat fra forsiden
ferere detaljeret til jer medlemmer, men der var en
god og konstruktiv debat, som mundede ud i den
kongresvedtagelse, som kan findes på Folkeskolen.dk.
Kongresvedtagelsen er et udtryk for de overordnede mål, som vores forhandlere har med i rygsækken til forhandlingerne med KL. Det er ikke en udførlig beskrivelse af, hvad vi konkret kunne ønske
indeholdt i en aftale, hvilket dermed ikke begrænser forhandlerne til bestemte værktøjer, men til
gengæld gør det lidt mere usikkert, om vi vil finde,
at et resultat er godt nok.
Fra Hedensted Lærerkreds bakker vi helhjertet op
om det mandat, som kongressen valgte at give til
forhandlerne, men det er endnu for tidligt at vurdere, om det så vil betyde, at forhandlingerne munder
ud i et konkret resultat, som vi også kan bakke op.
Vores holdning er helt klart, at et resultat tydeligt
skal forpligte arbejdsgiveren til handling og ikke
bare til dialog. Dialog har vi haft i rigt omfang de
sidste år, men her i kommunen er oplevelsen desværre, at der skal mere til, før vores arbejdsgiver
vil bidrage til at løse de problematikker, som Lærerkommissionen peger på, at man er nødt til at
løse. Det handler i høj grad om at sikre sammenhæng mellem tid og opgaver samt mellem undervisning og forberedelse.

Ifølge vedtægterne er der dog mulighed for at vente til selve generalforsamlingen med at meddele sit
kandidatur.
Som udmeldt i forbindelse med hovedstyrelsesvalget i november/december, så genopstiller jeg til
posten som kredsformand. Den øvrige kredsstyrelse (Carsten, Mette og Hanne) genopstiller ligeledes.
Kredsens konsulent takker af
Som Jann beskriver på bagsiden, så har han besluttet, at han ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at vi i Hedensted Lærerkreds
skal finde en anden måde, hvorpå vi sikrer en kompetent sagsbehandling til vores medlemmer, når
næste skoleår begynder.
Jann er en institution i Hedensted Lærerkreds og
han nyder stor respekt fra såvel kredsstyrelsen
som medlemmer og hans hjerte for netop medlemmerne er enormt.
Vi vidste jo godt, at den dag ville komme, og heldigvis har Jann i god tid involveret kredsstyrelsen i
sine fremtidsplaner, så derfor har vi også haft tid til
at have nogle grundige drøftelser om, hvordan vi
kan sikre et højt serviceniveau fremadrettet.

Konstruktionen bliver givetvis en lidt anden, men vi
er i den nuværende kredsstyrelse fortsat af den
Forhandlingerne starter primo marts og forventes
overbevisning, at det at have en ansat til sagsbeafsluttet inden udgangen af april.
handlingen giver vores medlemmer det bedste produkt. Der er andre kredse, som vælger at lade deGeneralforsamling i Hedensted
res kredsstyrelse have større frikøb og dermed
Onsdag d. 18. marts afholder vi, som det fremgår
lade dem stå for sagsbehandlingen, men vi tror
af indkaldelsen på forsiden, vores årlige generalformere på den model, som vi kender.
samling. Vanen tro foregår det på Hedensted SogDet bliver utvivlsomt et tab for Hedensted Lærernegård, og vi håber på lige så stor opbakning til
arrangementet, som der plejer at være. Udover en kreds, når Jann stopper. Hans enorme viden og
fagpolitisk drøftelse med udspring i min mundtlige grundighed kan ikke kopieres en til en via en ny
ansættelse til funktionen, men vi skal nok sikre at
beretning er det en aften med rig mulighed for at
hygge sig med sine kolleger over lidt mad og drik- fastholde et højt serviceniveau alligevel.
ke. Desuden er det jo i lige årstal, at vi jf. vores
Vi har i fællesskab med Jann lavet en aftale, der
vedtægter har valg til kredsstyrelsen.
gør os helt trygge i forhold til, at vi får samlet mest
Eventuelle kandidater til kredsstyrelsen har mulig- muligt af hans viden op og også i en overgangspehed for at få et valgoplæg i generalforsamlingsbla- riode med en ny på posten vil kunne trække på
det, og fra kredsstyrelsens side opfordrer vi kraftigt sparring fra Jann i forskellige situationer.
til at man gør brug af denne mulighed, så medlemNår vi nærmer os sommerferien vil vi orientere jer
merne på forhånd ved, hvilke kandidater, der ønyderligere om hvordan fremtiden kommer til at se
sker valg. Deadline for disse indlæg er 4. marts.
ud i Hedensted Lærerkreds fra 1/8 2020.
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18 år som konsulent Af konsulent Jann Besenbacher
Efter 18 gode og spændende år som konsulent i først
Østjysk Lærerkreds, hvor jeg blev ansat i 2002 og
siden 2006 i Hedensted Lærerkreds har jeg besluttet
mig for at stoppe på arbejdsmarkedet og blive pensionist.
Jeg bliver tjenestemandspensionist fra den 1. april,
men har med Kredsstyrelsen aftalt, at jeg fortsætter
som konsulent fra 1. april til 30. juni. I denne periode
går jeg ned i tid, da jeg pr 1. april stopper som kredsens kasserer.
Det har været et spændende job at betjene medlemmerne i de mange år, det nu er blevet til.

Der har udover de personlige henvendelser været
mange og til tider også trælse forhandlinger med vores modpart på arbejdsgiversiden, og det kan ærgre
mig, at vi siden 2013 ikke er kommet i mål med en
arbejdstidsaftale i Hedensted kommune, der kan være til gunst for medlemmerne i årene fremover.
Når jeg tænker tilbage på de aftaler, vi har forhandlet
før lovindgrebet i 2013, hvor der var fælles fodslag
mellem kommune og kreds, må mit håb her på falderebet være, at det lykkedes for Kredsstyrelsen at lande noget fornuftigt og ikke blot den ”Fælles forståelse”, som på mange områder ikke er blevet efterlevet
ude på skolerne.

Der har været rigtig mange positive ting og tillad mig
Herfra skal lyde en stor tak til alle medlemmer for
at kalde det ”sejre” at tænke tilbage på men også
samarbejdet og for de mange samtaler, jeg har haft
rigtig mange henvendelser, hvor det har været svære
med jer gennem årene.
ting at forholde sig til, og som desværre har ændret
vilkårene og haft stor betydning på det personlige
plan for det enkelte medlem.

