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GENERALFORSAMLING 14. MARTS
Den 14. marts 2016 holder Lærerforeningen ordinær generalforsamling i Tivolisalen på
Christian Paulsen-Skolen i Flensborg kl. 18.45. Fra kl. 18.00 bydes på smørrebrød, øl og
vand samt kaffe og the. Tilmelding til spisning senest torsdag den 10. marts.
I år er der valg til alle tillidsposter i foreningen.
Generalforsamlingshæftet med beretning, regnskab
og budget er lige på trapperne. Det bliver
tilgængeligt på hjemmesiden dls.dk i næste uge.

Møde med den nye direktør
Sidst i januar holdt Lærerforeningens formand og
næstformand et uformelt møde med
Skoleforeningens nye direktør, Lars Kofoed-Jensen.
Mødet blev gennemført uden forud fastlagt
dagsorden og havde det primære formål, at vi skulle
hilse på hinanden og åbne en dialog om
skolevæsnet og hvad dertil hører.

I beretningen kan bl.a. læses om
-

kredsstyrelsens oplæg til overvejelser om
ændring af TR-ordningen i Sydslesvig,
dynamiske henvisninger
den forestående overenskomstfornyelse

Budgettet er udarbejdet inden for den nuværende
kontingentramme. Kredsstyrelsen foreslår således
uændret kontingent.
Der er som allerede nævnt valg til alle tillidsposter i
år. Hvis man ønsker at gå ind i det faglige arbejde i
Sydslesvig, kan man stille op til valg på selve
generalforsamlingen.

TR-valg 2016
Tillidsrepræsentantvalget for perioden 1. august
2016 – 31. juli 2018 er godt i gang på skolerne.
Fristen for at indsende meddelelse om valget til
kredskontoret er den 3. marts 2016.

Lønregulering
Pr. 1. januar 2016 var der en generel lønstigning på
ca. 0,31 % i Sydslesvig. Udgangspunktet var en
dansk lønstigning på 0,5 %, men da prisindekset i
Tyskland var fladet mere end i Danmark, blev der
kun 0,31 % tilbage hos os.
Lønreguleringen blev foretaget i forbindelse med
lønudbetalingen ved månedsskiftet januar/februar.
De forudlønnede har fået januarlønnen
efterreguleret ved samme lejlighed.
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Overenskomstsituationen
Skoleforeningen har opsagt den generelle og den
specielle overenskomst til udløb den 31. marts
2016. Tjenestetidsaftalen udløber uden opsigelser
pr. 31. juli 2016.
Direktør Lars Kofoed-Jensen vil, når
Skoleforeningens styrelse har givet et
forhandlingsmandat, indbyde
forhandlingsfællesskabet til et åbningsmøde, hvor
det forestående forhandlingsforløb drøftes. Der er
endnu ikke fastsat en dato.
Da det er usandsynligt, at fornyelsen kan være på
plads til 1. april 2016, gælder de gamle
overenskomster jf. ”Tarifvertragsgesetz”, indtil de
nye overenskomster træder i kraft.

Ulrik Nielsen valgt til hovedstyrelsen
Det lykkedes kredsene i Sønderjylland og
Sydslesvig at få deres kandidat, Ulrik Nielsen fra
Tønder, valgt ind i hovedstyrelsen. Valget gælder
for 4 år med virkning fra den 1. januar 2016. Ulrik
er med valget DLS’ kontaktperson til
hovedstyrelsen og formandskabet i Danmarks
Lærerforening.
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Min side
Digital selvbetjening vinder større og større
udbredelse. Danmarks Lærerforening er ikke nogen
undtagelse. På ”Min side” i Danmarks
Lærerforening er der bl.a. mulighed for at foretage
adresseændring, ændring af e-mailadresse, tlf.nr.,
bestille/afbestille Folkeskolen, mm.
På såvel dlf.org som dls.dk er der link til ”Min
side”. Login sker enten med NemID eller pinkode.
For at oprette en pinkode behøver man blot sit
medlemsnummer, CPR-nummer og e-mailadresse.
Medlemsnummeret kan hentes via CPR-nummeret i
oprettelsesprocessen. CPR-nummeret står på
lønsedlen, hvis man skulle have glemt det.

Valg til pensionistudvalget
Tirsdag, den 8. marts 2016 afholdes der valg til
pensionistudvalget på Jaruplund Højskole. Valget
gælder for perioden 01.04.2016 – 31.03.2018. I
udvalget er Jonna Raavad, Orla Møller, Anders
Schaltz Andersen og suppleant Grethe Kreutzer,
som alle stiller op igen. Efter valget vil Rigmor
Eybye fortælle om komponisten Gioacchino
Rossini og ”Barberen i Sevilla”. Invitationen er
sendt ud på sædvanlig vis.

Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
logge ind og se på mulighederne og samtidig
kontrollere om kontaktoplysningerne er aktuelle,
herunder om der er en aktuel e-mailadresse, og i
givet fald opdatere oplysningerne.
Da login samtidig er vejen ind til de elektroniske
afstemninger, der gennemføres i Danmarks
Lærerforening, anbefales alle at gør sig fortrolig
med systemet.

Lærerkalendere bestilt
Da fristen var udløbet havde 125 medlemmer af
Lærerforeningen henholdsvis Skolelederforeningen
bestilt en lærerkalender 2016/2017.
Vi regner med, at kalenderne kommer i
begyndelsen af maj måned. De vil blive
fordelt/udsendt i løbet af maj måned.

Pensionsmøde
Lærerforeningen har tidligere med mellemrum
afholdt møder om pension. Selve mødet har
Pensionsfondens forretningsfører stået for.
Pensionsforholdene er de senere år blevet mere
komplicerede, så en længere generel gennemgang
af reglerne ville efter forretningsfører Lis
Bertelsens vurdering være uhensigtsmæssig. Lis
foreslår i stedet for, at der lægges mere vægt på den
individuelle vejledning. Det kræver imidlertid, at
man tilmelder sig under angivelse af fødselsdato, så
Lis inden mødet kan foretage konkrete beregninger.
Det er planen at arrangere et møde for max. 15
deltagere i det nordvestlige Sydslesvig i løbet af
foråret for at afprøve konceptet.
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