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Årgang 6  Nr. 9  juli 2017 

 

Fællesmøde om OK-18 – Onsdag d. 23. august 2017 

Her i maj og i juni måned har Kredsformanden og næstformanden i kredsen været på besøg i de 

faglige klubber med OK-18 på dagsordenen. Formålet har været at drøfte hele OK-18 situationen i 

forhold til mulige veje at gå. Som der er blevet fortalt om på møderne, fornemmer man allerede 

stemningen mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Lærerforening (KL), når KL allerede 

nu har meldt ud, at de hegnspæle, der er blevet sat med lock-outen i 2013 ikke står til at flytte. Det 

er en noget bombastisk melding at komme med op til en større forhandling om lærernes arbejdstid 

og løn. På møderne har vi noteret os alle kommentarer, som supplerer kredsens udtalelse til de fore-

løbige krav. Kommentarerne sendes til formanden for forhandlingsudvalget, Gordon Ørskov Madsen, 

som kommer og giver en status på OK-18. Gordon Ørskov vil også give os et svar på de spørgsmål, 

som vi har indsamlet på møderne i de faglige klubber. 

Fællesmødet bliver onsdag d. 23. august 2017 kl. 16.00 – 17.30 på kredskontoret. Særlig invitation 

sendes via TR. Der er tilmelding til mødet. Dette sker også til TR. I tilfælde af at vi bliver mere end 

30 medlemmer til mødet, afholdes mødet på Gribskolen, Græsted afd. 
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Foredrag om ytringsfrihed. 

Sammen med FOA og BUPL er det lykkedes os at få stablet et foredrag på benene om offentlige an-

sattes ytringsfrihed. Det bliver d. 12. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Kultursalen i Helsinge. Her 

vil jurist i FTF Helle Hjort Bentz give os sit klare bud på offentligt ansattes udvidet ret til at ytre sig. 

Invitation til arrangementet vil ligeledes ske via TR. Ingen tilmelding. 

SP-midlerne 

Som det formodentligt er de fleste medlemmer bekendt, er alle resurser til specialundervisning lagt 

ud på skolerne. Såvel ved tidligere budgethøringer som ved den politiske beslutning om at lægge he-

le SP-rammen ud på skolerne har Gribskov Lærerkreds udtalt, at dette ville blive problematisk. Prin-

cippet om at pengene følger den enkelte elev er holder ikke i en tid med faldende børnetal. Kredsen 

har fra dag 1. af set en fare i, at resurser til almenområdet og specialområdet ville blive blandet sam-

men. Skolernes økonomi er presset, og lægger man alle pengene ud på skolerne, har man ikke en 

garanti for, at penge til specialområdet bliver brugt til elever med behov for specialpædagogisk ind-

sats på grund af lønsumsstyringen på skolerne. Lærerkredsens grundholdning er, at hele SP-rammen 

bør styres centralt. Først og fremmest er den samlede ramme på ca. 65 millioner ikke nok til at løfte 

behovet for specialpædagogiske indsatser på skolerne med den konsekvens, at det er den enkelte 

skoles problem, hvis man oparbejder et underskud på dette område. Derudover bør socioøkonomiske 

fordelingsnøgler være et bærende grundelement ved tildeling af SP-midler til skolerne. Nogle skoler 

har en større opgave at løfte end andre i forhold til specialpædagogiske indsatser. Dette tages der 

ikke højde for nu, hvor man blot fordeler SP-midler efter antal elever på den enkelte skole. Det er et 

problem. Når den tildelte ramme ikke er stor nok, begynder skolerne i kommunen at tænke i egne 

specialtilbud, ”knopskydninger”, ud fra en tanke om, at man selv kan gøre det bedre og billigere på 

egen skole. Det kan også være udmærket, så længe fokus er på eleven og den enkelte elevs rets-

mæssige krav til undervisning. Dette bør være styrende for den enkelte skole. Det må ikke blive en 

”spareøvelse”, hvor man placerer et antal elever med specialpædagogiske behov i et klasseværelse 

med stole og borde og siger til lærerne: Værsgo at gå i gang. Det er ikke godt nok! Der skal være 

udarbejdet en servicebeskrivelse af et specialtilbud, inden arbejdet og undervisningen af eleverne går 

i gang. 

Kredsstyrelsen vil på de to første møder i skoleåret særligt arbejde med spørgsmål i forhold til SP-

rammen. Dette skal ses ud fra den betragtning, at SP-rammen har politisk bevågenhed på grund af 

budget 2018, og at specialområdet og hele inklusionsbegrebet bliver gjort til tema i forbindelse med 

forhandlingerne ved OK-18. 
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Kredsen i sommerferien 

Kredskontoret holder ferielukket fra 3. juli 2017 – 30. juli 2017. Ved akut behov kan man kontakte 

kredsen på e-mail 034@dlf.org (Skriv dit tlf.nr. og du vil blive kontaktet). 

I dagene 2. – 4. august 2017 holder kredskontoret åbent mellem kl. 10.00 – 14.00.  

Fra uge 32 gælder alm. åbningstid—se kredsens hjemmeside www.gribskov34.dk 

                   

Ved sygdom i forbindelse med ferie 

Regler gældende fra 1/5-2012 

Er man syg den 1. feriedag: 

Den ansatte melder sig syg/rask efter gældende regler, og har ret til erstatningsferie, som efterføl-

gende aftales med ledelsen. Erstatningsferien kan dels holdes, dels udbetales. 

Bliver du syg i løbet af ferien 

En ansat, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage) og som bliver syg under ferie har ret til erstat-

ningsferie efter 5. sygedag. De første 5 sygedage giver altså ikke ret til erstatningsferie!  

Har den ansatte optjent færre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et 

forholdsvis mindre antal sygedage.  

Det er vigtigt, at den ansatte sygemelder sig 1. dag, da det er fra sygemeldings-   dagen, de første 

5 dage tælles fra. Husk evt. raskmelding efter gældende regler.  

Sygdommen skal dokumenteres fra den 1. sygedag over for arbejdsgiveren i form af lægelig doku-

mentation. Udgiften hertil afholdes af den ansatte. 
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God sommerferie! 

Kredsstyrelsen 

Kontingent-ændringer før og efter lockouten 2013       

               

   1. aug. 2013     1.aug. 2017  (Virkning på kontingent) 

               

Konfliktramte OK-ansatte 495/mdl 182/mdl   + Afdrag lån  420/mdl 495/mdl  (samlet fald 107/mdl) 

 m. lån       602/mdl         

               

               

Konfliktramte OK-ansatte 495/mdl 182/mdl + selvfinansiering af tabt måneds- 495/mdl  

(samlet stign. 313/
mdl) 

 u. lån       182/mdl     Løntabet indhentet  
               

               

Tj.mænd o.l.  samt ikke 495/mdl 182/mdl   + konfliktkont. 420/mdl 495/mdl  (samlet fald 107/mdl) 

 konfliktramte OK-ansatte      602/mdl        

Kontingentet for lærere og bh.kl.ledere vil fra 1. august være 495kr, som før lock-outen. 

Kontingent pr 1. august 

mailto:034@dlf.org

