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Foreløbig dagsorden

 Hvad sker der egentligt på en generalforsamling og hvorfor
bør du tage med?
Få svaret på næste
side...
 I lige år er der valg til
kredsstyrelsen.
Kandidater har mulighed for at få et indlæg i generalforsamlingsbladet, hvis det
fremsendes senest
d. 22/2 til
obma@dlf.org
(max. 200 ord).
 Bliver du syg inden
feriens start kan du
få erstatningsferie for
de dage sygdommen
går ind i ferien. Orienter din leder om sygemeldingen og evt.
raskmelding. Kontakt
evt. kredskontoret
først i uge 8.
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Opfølgning på Løntjek 2015 Af konsulent Jann Besenbacher
I kredsens Nyhedsbrev før jul skrev jeg
om det løntjek, som jeg på kredsens
vegne gennemførte i oktober/november
måned 2015.
Lønsedlerne så i 95 % af tilfældene korrekte ud, men der var lige en 2 – 3 stykker, der fik min særlige opmærksomhed.
… der skete en
regulering af den
ene lærers løn
med ca. kr.
150.000...

Beløbet på kr. 150.000,00 kunne endda
have været højere, men der en forældelsesfrist på 5 år ift. regulering af lønnen,
så vi måtte acceptere, at vedkommendes
løn ikke blev reguleret tilbage til ansættelsestidspunktet.
Hvorfor kan der være fejl i erfaringsdatoen?

Problemet var lærernes erfaringsdato på
lønsedlen i forhold til lærerens tidspunkt I flere år skrev Hedensted kommune ikke
for bestået læreruddannelse ikke var i
erfaringsdato på ansættelsesbrevene,
overensstemmelse.
hvilket betød, at det for Lærerkredsen
var svært at konstatere, om skolerne
Dette førte til, at jeg måtte have fat i de
sørgede for at fremsende korrekt dokupågældende lærere for at høre nærmere
mentation til Lønafdelingen, når en lærer
om deres ansættelser, før de blev ansat i
blev ansat.
Hedensted kommune.
Dette er siden ændret fra kommunens
De lærere, jeg kontaktede, har så været i
side, så ansættelsesbrevene nu er påført
gang med at søge efter dokumentation
erfaringsdato, og vi prøver, når vi får kopi
for tidligere ansættelser og med denne
af ansættelsesbrevene, og der er tale om
dokumentation har Lærerkredsen rettet
et medlem at følge op på om læreren/
henvendelse til Hedensted kommunes
børnehaveklasselederen bliver korrekt
lønafdeling og anmodet om ændring af
indplaceret ved ansættelsen.
lærernes erfaringsdato
Du er som medlem altid velkommen til at
Sidst i januar måned var der specielt 2
indsende din opgaveoversigt og lønsedlønsedler, der garanteret ikke blev udbedel til Kredskontoret, hvis du gerne vil
talt med den store glæde fra kommunens
have en kontrol af, at du får den korrekte
side, idet der skete en regulering af den
løn.
ene lærers løn med ca. kr. 150.000,00
Vi opfordrer desuden medlemmer til at
og ca. kr. 40.000 til den anden lærer.
være opmærksomme på om erfaringsdatoen på lønsedlen passer med ens egen
opfattelse.

Generalforsamling for nybegyndere
Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Hvad er det egentligt, der foregår på en
kredsgeneralforsamling?
Og hvorfor skal du prioritere en aften af
din sparsomme fritid på at deltage i den?
Deltager du i den årlige generalforsamling får du en hyggelig aften med dine
kolleger, hvor der både er mad og drikke
(uden ekstrabetaling). Udover kolleger fra
egen skole er det også en kærkommen
lejlighed til fx at gense tidligere studiekammerater eller kolleger fra andre skoler, som du tidligere har mødt på kurser
e.l.
Inden maden serveres og hyggesnakken
spreder sig, har du med deltagelse på
generalforsamlingen også mulighed for at
lytte til min beretning om kredsens arbej-

de i medlemmernes tjeneste, ligesom du
kan blande dig i debatten efterfølgende
og derved få indflydelse på arbejdet fremadrettet.
Det samme kan opnås i forbindelse med
valget til kredsstyrelsen, hvor du kan
stemme på de opstillede kandidater eller
selv kandidere.
Den formelle del af aftenen varer ca. 1½
time, mens den uformelle del varer så
længe du har lyst.
I 2014, hvor der sidst var valg til kredsstyrelsen, deltog 175 medlemmer.
Tag fat i dine kolleger - også de nye - og
sørg for, at I kommer en flok afsted. Det
handler om jeres arbejdsliv og erfaringen
taler for, at det bliver en hyggelig aften.
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Uge 7 er en ferieuge Af Jann Besenbacher, konsulent
Når du går hjem fra skole fredag den 12. februar, kan
du se frem til at holde ferie i uge 7.

Det kan skyldes, du i 2014 eller 2015 er blevet ansat
som nyuddannet lærer, eller du er blevet ansat i Hedensted kommune og før denne ansættelse har haft
job i en anden kommune, så har du evt. feriepenge
med fra denne ansættelse.

For langt de fleste lærere og børnehaveklasse-ledere
betyder dette ikke noget på den lønseddel, der kommer sidst i februar måned, men hvert år er der nogen,
der på det tidspunkt lønsedlen for februar kommer i E- Hvis du ikke har ferietimer nok til uge 7 og ikke har
boks opdager, at de er blevet trukket i løn.
penge stående på et feriekort eller feriekonto, så skal
du melde dig ledig via www.jobnet.dk for derved at få
Hvis du finder din lønseddel for januar måned 2016,
dagpenge fra A-kassen.
kan du allerede før uge 7 sikre dig, at du ikke får problemer i forhold til lønnen for februar måned.
Er du i den situation, at du skal hæve dagpenge i uge
7, fraskriver du dig retten til at rejse ud af Danmark i
På lønsedlens bagside er der en linje med teksten:
denne uge, idet du så skal stå til rådighed.
”Ferieregnskab 2014(restferietimer)”
I år har Lærerkredsen i uge 5 sendt brev ud pr mail til
Er det tal, der står ud for denne linje 37 timer( for fuld- alle de medlemmer, der er ansat i Hedensted kommune efter den 1. januar 2014 for at sikre, at medlemtidsansatte), får du løn i uge 7.
merne var klar over, at de skal være opmærksomme
Er du ansat på mindre end 37 timer pr uge, skal tallet på ferieregnskabet, for har man ikke styr på det før
være lig med din nuværende beskæftigelsesgrad.
uge 7 starter, kan man ikke får dækning for den mangStår der 0 eller et tal mindre end 37, og du er fuldtids- lende løn i uge 7.
beskæftiget, skal du være opmærksom, idet du så
Du er velkommen til at ringe til mig på 76 74 19 00,
sandsynligvis ikke har feriepenge til enten hele eller
hvis du er tvivl om din situation i uge 7.
dele af uge 7.

Arbejdsmiljø Af Leif Vestergaard, kredsstyrelsen
Stress som kollektivt fænomen

”Eller kan man gå til den øverste ledelse?” skriver Tan-

Stress opleves individuelt, men skal forstås og løses

ja Kirkegaard

kollektivt.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Det mener psykolog og forsker, Tanja Kirkegaard fra

anslår, at 35.000 danskere hver dag er sygemeldt med

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Hun har skrevet

stress, og at godt 400.000 danskere dagligt har symp-

ph.d. om emnet kollektiv stress.

tomer på alvorlig stress.

Der mangler en forståelse af, at stress hænger sam-

Læs mere på kortlink.dk/personaleweb/kg22
men med de strukturer, vi som medarbejdere er under- Forebyg vold i skolen
lagt og den kultur og de normer, der er på arbejdsplad- Vold kan forekomme helt uden varsel, men heldigvis
sen. Problemet med stress på danske arbejdspladser

sker det sjældent. Det er mere almindeligt, at en

bliver ikke mindre af, at mange mellemledere oplever

uenighed udvikler sig til en konflikt, der måske kammer

stigende arbejdsbyrde. For at gøre en god figur

over i aggressiv adfærd, trusler eller vold.

’pleaser de opad’ og bliver øverste leders mand frem

Men jo bedre vi er rustede til at forebygge og håndtere

for medarbejdernes mand.
- Som leder er man nødt til at kigge på, hvilke vilkår

konflikter, jo større er chancen for at skabe en tryg

arbejdsplads uden trusler og vold.
man byder medarbejderne og være en buffer mod krav Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte
oppefra. Det er vigtigt at kunne sige til sin chef: ’Nu
på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på
kan mine medarbejdere/kolleger ikke mere’, siger Tan- hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse og håndja Kirkegaard.
tering af vold et fælles ansvar for hele arbejdspladsen.
Trivsel og stressforebyggelse er ikke kun ledelsens

Derfor er det vigtigt at få gang i en voldspolitik både

ansvar. Som medarbejder bør man gribe ind, hvis ar-

som redskab i forebyggelse, håndtering og opfølgning

bejdspladsen forpestes af brok og negative vibrationer. på vold.
- Man må aldrig opgive at finde en konstruktiv løsning.

BrancheArbejdsmiljøRådene – BAR for Undervisning

Hvis den nærmeste leder ikke lytter, må man overveje

& Forskning – har udgivet inspirationsmateriale til ar-

alternativer. Er der en HR-afdeling, man kan gå til?

bejdet. Se mere på kortlink.dk/arbejdsmiljoweb/kg25
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