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Medlemsundersøgelse af opstart på skoleåret
Af Leif Vestergaard, kredsstyrelsesmedlem

 Hedensted Lærerkreds havde
fredag d. 19/9
80 deltagere til
den traditionelle
medlemstur, der
igen i år gik til
Haraldskær.
 Torsdag d. 30.
oktober har vi et
fælles medlemsarrangement i
Horsens med
Anders Bondo
som gæst.
 Ansøgningsfrist
for Hennebergs
Legat 2014 er
den 28/11.
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Vi har iværksat en undersøgelse for at
vurdere skolernes arbejde med opgaveoversigter mv. og indsatsen vedrørende
individuelle arbejdspladser. Det har været vigtigt for at skabe overblik, så vi
med fakta i orden kan så vi kan gå i dialog med forvaltningen og rejse dokumenterede problemstillinger for politikerne. Svarprocenten blev 63 % (363 besvarelser).
Undersøgelsen viste, at 92 % ved skoleårets start fik anvist en arbejdsplads,
og at den er ledig, når de skulle bruge
den. 73 % er tilfredse med indretningen
af forberedelseslokalerne, men her opfordrer vi til, at det lokale sikkerhedsudvalg sammen med AMR arbejder videre
med indretningen.

60 % fik en opgaveoversigt ved skoleårets start, men kun 1/3 har haft en dialog med deres leder. Her kan vi læse i
kommentarerne, at en dialog flere steder har bestået i, at vedkommende har
set opgaveoversigten på skærmen, hvilket i vores øjne ikke er at betegne som
en dialog. Det er et punkt, vi vil forfølge,
da det er krav til lederne, at der med
den enkelte medarbejder skal være en
løbende dialog om opgaveoversigten.
Der er kun 9 % af besvarelserne, der
svarer, at de har fået den nødvendige
tid til de individuelle opgaver.
Tak til de, der har bidraget med fakta til
kredsstyrelsens videre arbejde.

87 % fik en brugbar computer ved skolestarten. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at det ikke var alle, der fik
dette, men vi håber det er på plads nu.

DLF’s ”Grønspættebog” Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Danmarks Lærerforening har udarbejdet
en elektronisk ”Grønspættebog” i forsøget på at give medlemmerne et opslagsværk, når spørgsmål vedrørende arbejdstiden trænger sig på.
I en del kredse har det været nødvendigt at supplere det centralt udarbejdede materiale med en mængde lokale
kommentarer, men i Hedensted Lærerkreds har dette kun i begrænset omfang
været nødvendigt. Vi er som bekendt i
den situation, at Hedensted kommune
har fravalgt at indgå i dialog om en lokalaftale med Hedensted Lærerkreds,
hvorfor det naturligvis er Lov 409 med
de dertil hørende værnsregler der gælder som ramme for vores arbejdstid.

Grønspættebogen vil snarest blive tilgængelig via et direkte link fra kredsens
hjemmeside, dlf116.dk, men kan også
finde via dette link:
http://kortlink.dk/ezd4
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Uge 42 er en ferieuge

Langt de fleste
får løn i
efterårsferien
— gør du?

Af konsulent Jann Besenbacher

Når du går hjem fra skole fredag den 10. løn i uge 42.
oktober, kan du se frem til at holde ferie i
Er du ansat på mindre end 37 timer pr
uge 42.
uge, skal tallet være større end din nuFor langt de fleste lærere og børnehave- værende beskæftigelsesgrad.
klasseledere betyder dette ikke noget på
Står der 0 eller et lille tal, skal du være
den lønseddel, der kommer sidst i oktoopmærksom, idet du så sandsynligvis
ber måned, men hvert år er der nogen,
ikke har feriepenge til uge 42.
der på det tidspunkt lønsedlen for oktoDet kan skyldes, du i 2013 eller 2014 er
ber kommer i E-boks opdager, at de er
ansat som nyuddannet lærer, eller du er
blevet trukket i løn.
blevet ansat i Hedensted kommune og
Hvis du finder din lønseddel for septemfør denne ansættelse har haft job i en
ber måned 2014, kan du allerede før uge
anden kommune, så du har et feriekort
42 sikre dig, at du ikke får problemer i
med fra denne ansættelse.
forhold til lønnen for oktober måned.
Hvis du ikke har ferietimer nok til uge 42
På lønsedlens bagside er der en linje
og ikke har et feriekort, så skal du melde
med teksten:
dig ledig via www.jobnet.dk for at få dag”Ferieregnskab 2013(restferietimer)”
penge fra A-kassen.
Er det tal, der står ud for denne linje stør- Du er velkommen til at ringe til mig, hvis
re end 37 timer (fuldtidsansatte), får du
du er tvivl om din situation i uge 42.

Lønstigning d. 1. oktober
Af kredskasserer Jann Besenbacher
De forudlønnede har måske bemærket
det, de bagudlønnede opdager det først
sidst i oktober, når lønsedlen for oktober
kommer i E-boks.
Den 1. oktober 2014 blev den sidste lille
lønstigning fra OK 2013 udmøntet.
Det betyder, at lønningerne er steget
0,81 %
Det er som skrevet den sidste lønstigning i den overenskomst, der blev trukket ned over hovedet på os i forbindelse
med lockouten i 2013.
Forberedelserne til de nye OK 2015 forhandlinger er så småt ved at være i
gang, så må vi spændt vente og se,
hvad den nye overenskomst kan give af
lønstigninger efter den 1. april 2015
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Korrekt opgørelse af arbejdstid er en forudsætning for korrekt løn
Af Carsten Nielsen, næstformand
Med normaliseringen af vores arbejde følger også
en ledelsespligt til at opgøre den præsterede arbejdstid. Ledelsen er her på en vanskelig opgave,
da det er svært for dem at følge den enkelte medarbejders aktiviteter. Opgørelsen har sammenhæng med vores løn. Vi er berettiget til et ulempetillæg på 25 % i forhold til den timeløn, der er angivet på lønsedlen, når vi arbejder udenfor tidsrummet 7-17. Af den grund er det i vores interesse, at
der er sikkerhed for, at ledelsens opgørelse er rigtig.

mere/mindre i forhold til det forventede og den tid, I
arbejder efter kl. 17. I kan med fordel gøre det
samme, når der er ændringer i tilstedeværelsestiden.

Da vi som bekendt også bliver betalt for mængden
af undervisningen, vi præsterer, er det vigtigt, at
ledelsen har overblik over, hvor mange timer I underviser. Det betyder, at der ved skoleårets afslutning skal laves en opgørelse af jeres samlede undervisningstimetal efter det udvidede undervisningsbegreb. På jeres opgaveoversigt står der et
tal, som er den forventede mængde timer, I skal
undervise, hvilket I aflønnes for løbende.

Det kræver nærmest en længerevarende uddannelse indenfor revisionsområdet at forstå vores
lønsedlerJ. Så er du interesseret i at vide, om din
løn er korrekt, har du mulighed for at aflevere din
lønseddel + opgaveoversigt til din TR. Herefter vil
kredsens konsulent Jann Besenbacher gennemgå
den, og du vil få et skriv tilbage om netop din lønsituation. Alternativt kan I sende en mail til
116@dlf.org vedhæftet de relevante dokumenter.
Da mange har gjort brug af tilbuddet, kommer tilbagemeldingen ikke fra den ene dag til den anden.

Derfor opfordrer vi til, at I laver jeres eget bogholderi med antallet af uv-timer, I præsterer

Det er ledelsens pligt løbende at opgøre arbejdstiden, men det kan alligevel være en fordel selv at
have et overblik.
Udbetalingen af ulempetillæg og ekstra uv-tillæg
skal først afregnes ved skoleårets afslutning.
Løn-tjek

OPSLAG
Hennebergs Legat
Kredsstyrelsen for Hedensted Lærerkreds administrerer et gammelt legat ”Hennebergs Legat”.
I fundatsen for legatet står der:
”Renterne af grundfondens midler anvendes som legat
til understøttelse af læreres efterladte i Vejle Amt”
I 2014 udloddes 1 portion à kr. 3.000,00.
Ansøgere til legatet skal fremsende ansøgning pr. mail til:
116@dlf.org
Hennebergs Legat
Kredsstyrelsen kreds 116
Att.: Kredsformand Ole Bjerre Martinussen
Ansøgningen skal være kredsen i hænde senest fredag den 28. november 2014.
Med venlig hilsen
Ole Bjerre Martinussen
Kredsformand

Hedensted
Lærerkreds

Kredsstyrelsen:
FORMAND
Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle
Mail: obma@dlf.org
Tlf. 60 24 14 79
Redaktør af nyhedsbrevet

Kredskontor :
Niels Espesvej 10
8722 Hedensted
Telefon: 76 74 19 00
Fax: 75 89 73 38
E-mail: 116@dlf.org

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
Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted
Mail: lsje@dlf.org
Tlf. 75 89 34 99

Konsulent Jann Besenbacher
træffes i telefontiden

Leif Vestergaard, Lysagervænget 43, 8722 Hedensted
Mail: leve@dlf.org
Tlf. 75 89 99 35

Besøg vores hjemmeside:
www.dlf116.dk

Til alle medlemmer i Hedensted Lærerkreds og Horsens lærerforening.
I inviteres til medlemsmøde med Anders Bondo Christensen
i festsalen på Horsens Byskole – afdeling Lindvigsvej
Lindvigsvej 4, 8700 Horsens
torsdag d. 30. oktober 2014 kl. 19-20.30

Anders Bondo vil fortælle om aktuelt fra foreningen og give et indblik i, hvad der arbejdes med på
kort og langt sigt – bl.a. om OK15 og om arbejdstid.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op til dette arrangement.

Meld dig til hos din TR senest mandag d. 27. oktober.
Venlig hilsen
Kredsstyrelserne i Hedensted og Horsens

