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SOMMERFERIEN

Kredskontoret er lukket i skolernes sommerferie. Der er etableret en vagtordning, så
man hver tirsdag mellem kl. 9.00 og 11.00 kan komme i kontakt med kredsen.
Telefonnummeret er 0461/77 32 30.
Kredskontoret er åbent igen fra mandag den 5. september 2016.
ikke er faldet på plads inden 6. september, skal de
på dagsordenen for mødet. Det andet punkt var
uenigheden om formuleringen om lønreguleringen
ved negativt resultat ved brug af
omregningsmodellen. Dette punkt skal også på
dagsordenen den 6. september.

Overenskomstfornyelse i Sydslesvig
Efter et par tilløb blev der den 23. juni holdt et
sonderende møde mellem Skoleforeningen og
Forhandlingsfællesskabet.
Forud for dette møde havde formanden for BUPL,
Hauke Paulsen, og Lærerforeningens formand et
kort, uformelt møde med direktør Lars KofoedJensen for at præsentere Forhandlingsfællesskabet.
På mødet blev der talt om, hvordan
forhandlingsforløbet kunne planlægges med fælles
forhandlinger om fornyelsen af den generelle
overenskomst og parallelle forhandlinger om de
specielle overenskomster og arbejdstiden.

Lønreguleringen pr. 1. april
Den danske lønregulering pr. 1. april bestod af et
løntrin for lærere og et tilsvarende kronebeløb for
skolekonsulenter og skolepsykologer, idet disse
grupper i forvejen har et samlet løntrin på 45 eller
derover.
Forhandlingsfællesskabet afventer
Skoleforeningens tilbagemelding, jf. mødet med
Skoleforeningen den 23. juni 2016.

Mødet den 23. juni blev indledt med et kig i
kalenderne og det lykkedes at få fastlagt 7
forhandlingsmøder i tidsrummet 6. september – 6.
december 2016.

Kredskontoret
Efter sommerferien bliver åbningstiden om
mandagen ændret, så kredskontorets åbningstider
ser således ud:

Som næste punkt bad Forhandlingsfællesskabet
Skoleforeningen, der jo havde opsagt
overenskomsten, om at redegøre for sine planer for
overenskomstfornyelsen. Det blev den korte
version. Skoleforeningen ønsker danske
overenskomster – også arbejdstiden, der jo reelt set
er en lov. Der blev suppleret med, at der ønskes en
arbejdstidsaftale med større ledelsesrum og som
ikke er så dyr for Skoleforeningen.

12:00 – 16:00

Tirsdag

12:00 – 16:00

Torsdag

12:00 – 16:00

Kristina træffes på kontoret hver dag, Lars
(kredskasserer) mandag og Niels torsdag.

Det blev aftalt, at der skal udveksles krav på alle
områder på mødet den 6. september.
Fra forhandlingsfællesskabets side blev der
efterfølgende taget et par punkter op. Det ene var de
dynamiske henvisninger, der jo er blevet betalt med
en del af sydslesvigtillægget. I den sammenhæng
bragte vi lønstigningerne pr. 1. april 2016 i spil.
Skoleforeningen lovede at se på dem og melde
tilbage inden sommerferien. Hvis lønstigningerne
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Mandag

Generalforsamling 2017
I 2017 afholdes den ordinære generalforsamling i
Lærerforeningen mandag den 13. marts på Hanved
Danske Skole kl. 18.00. Vi starter med selve
generalforsamlingen og slutter af med et let
traktement og lidt musik.
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Sygdom i sommerferien
Sommerferien nærmer sig, og desværre er der altid
nogle medlemmer, der oplever at blive syge i
ferien. Såfremt dette indtræffer, er man berettiget til
erstatningsferie. Dog er det en forudsætning, at man
kan dokumentere, at man har været syg. Husk
derfor altid at fremskaffe en lægeerklæring, hvis du
bliver syg i ferien.
For lærere m.fl. er det de første 5 uger af skolernes
sommerferie, der er ferie i ferieaftalens forstand og
det er derfor kun ved sygdom i denne periode, at
der gives erstatningsferie. En ferieuge er på 5 dage
(mandag – fredag). Erstatningsferie skal afholdes
på skoledage og omregnes efter følgende formel:
Antal feriedage x 6/7.
Dvs. at hvis man har været syg i f.eks. 13 dage i
sommerferien, så vil man efterfølgende være
berettiget til 11 feriedage på skoledage (13x6/7 =
11,14 - afrundes til 11 dage).

Kongres
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres
den 13. og 14. september 2016 i Tivoli Hotel &
Congress Center i København.

Nye kolleger
Når de nye kolleger efter sommerferien møder på
arbejdet, vil vi bede jer minde dem om, at det
faglige arbejde er vigtigt for os alle ude på de
enkelte skoler, og at de skal være velkomne til at
melde sig hos os på kredskontoret og blive en del af
dette faglige arbejde.
Der er mange fordele som medlem af Dansk
Lærerforening i Sydslesvig. Som fagforening
lægger vi vægt på at tilbyde vore medlemmer
kvalificeret og brugbar rådgivning om rettigheder
eller den lokale arbejdssituation. Hvis der opstår
problemer på tjenestedet støtter vi
Lærerforeningens medlemmer ved fx tjenstlige
samtaler.
Pensionsmøde
Lærerforeningen har i april måned afholdt et møde
om tjenestemandspension. Der var stor tilslutning
til dette arrangement og Lærerforeningen har
sammen med Lis Bertelsen som forretningsfører af
Pensionsfonden af 1951 aftalt et nyt møde den 11.
oktober 2016 på Gottorp-Skolen i Slesvig.
Invitation til mødet udsendes efter sommerferien

GOD SOMMERFERIE

Den foreløbige dagsorden ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mødets åbning og valg af dirigenter
Forretningsorden
Ændring af dele af Danmarks
Lærerforenings vedtægter
Hvad skal vi med skolen?
Medlemmernes arbejdsliv
Et demokratisk solidarisk samfund
Eventuelt.

Fra kreds 163 deltager de delegerede Niels A.
Nielsen og Kristina Sukatus. Da Kristina er
forhindret den sidste kongresdag, indtræder
suppleant Per Dammann i hendes sted. Endvidere
deltager Natascha Lindahl som gæst.
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