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I dette nummer: 

Budget 2017-2020 

Først tak til alle medlemmer, der mødte op til event foran rådhuset d. 3.oktober 2016: Vi giver aben 
tilbage. Med vores fremmøde sammen med pædagogerne og pædagogmedhjælperne gjorde vi et ind-

tryk på byrådet. Det er i hvert fald tilbagemeldingen fra dem, og det kan ikke undgås at have betyd-

ning for deres videre behandling af budgettet.  

Inden 2. behandlingen af budgettet står det dog klart, at der skal spares 10,9 millioner af den samlede 

ramme på børne- ungeområdet. 

Under hele det indledende arbejde med budgettet har kredsen arbejdet på at få gjort rekruttering og 

fastholdelse af lærere på folkeskolerne til en del af budgettet. Det er kredsens vurdering, at der er en 

vilje til at lytte til og drøfte udfordringen med at fastholde og rekruttere lærere i kommunen, men ikke 

en afgørende vilje til f.eks. at indgå en aftale på væsentlig dele af vores arbejdsvilkår, f.eks. en pulje 
til tid til egen forberedelse, som den enkelte lærer selv styrer. 

I forbindelse med høringen af budgettet indstiller kredsen igen i år, at der bør laves en tillægsaftale til 
vores dokument om tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.  

Hvad angår rammebesparelsen, 10,9 millioner, på børneområdet, er denne til behandling på det først-

kommende møde i Hovedudvalget. Med en så stor besparelse er det forventeligt, at der vil blive vars-
let afskedigelser på Børne- Ungeområdet. Fra medarbejdersiden har vi bedt om at kigge på retnings-

linjer ved afskedigelser samt en drøftelse af en jobbank og behovet for en stillingskontrol. På skoleom-

rådet vil en kontrol af stillingsopslag ved fratrædelser og vurdering af behov for efterfølgende stillings-

opslag være nødvendigt i løbet af vinteren og i foråret for at undgå så mange afskedigelser som mu-
ligt.   

Mange vil nu sige, at kredsen maler fanden på væggen lidt for tidligt. Det er muligt, men ved at have 
drøftet en jobbank og stillingskontrol med kommunen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, er 

det kredsens vurdering, her i oktober 2016, at det vil medføre et begrænset antal afskedigelser. Den-

ne drøftelse skal vi have med kommunen i tide. 

Efter vedtagelsen af budget 2017 udsendes en medlemsorientering med beskrivelse af konsekvenser-

ne på skoleområdet.  

Løntjek i Uge 46 

I uge 43 modtager alle medlemmer brev fra kred-

sen om muligheden for at få gennemset sin lønsed-

del. Dette blot som en reminder.  

Sygdom i forbindelse med efterårsferien 

Er du syg inden efterårsferien starter, har du krav på 

erstatningsferie, som din leder  i samråd med dig 
anviser tidspunktet for afholdelse. 

Bliver du syg i efterårsferien, vil du ikke have krav 

på erstatningsferie efter ferieloven, da det først er 
efter den 5. sygedag, der udløses erstatningsferie. 

Medlemskursus 

Dette finder sted i dagene 3. og 4. marts 2017 på 

Frederiksdal. Temaet  bliver: Hvad skete der med 
ytringsfriheden? Invitation og program udsendes 

først i november 2016. 
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Ferie i uge 42  

Bh.kl.ledernes/lærernes 5. ferieuge ligger i efterårsferien. Har du ikke været ansat i Gribskov Kommu-

ne fra 1. januar 2015, så har du ikke optjent til 5 ugers ferie i kommunen. Det kan betyde, at din okto-

berløn bliver mindre end normalt. Har du optjent ferie tilsvarende et andet sted, bør du herfra have 

fået feriekort, der opvejer dette helt eller delvist. Hvis dette ikke er tilfældet (f.eks. nyuddannet) og du 

er dagpengeberettiget medlem af a-kassen, kan du søge denne om feriedagpenge. Dette skal i så fald 

ske inden ferien afholdes. 

Gribskov Lærerkreds 
Tjørnevej 2 A 
3230 Græsted 
Telefon: 48 39 48 34 
E-mail: 034@dlf.org 
www.gribskov34.dk 

 Alle ønskes en god efterårsferie 

Kredsstyrelsen 

Kongressen 

Kongressen i september 2016 var i høj grad en såkaldt værdikongres. Her blev der primært behandlet 

punkter, som tjener til forberedelse af næste års kongres, hvor vores overenskomstkrav til OK-18 skal 
vedtages. Særligt tre dagsordenspunkter fik de delegerede på talerstolen: 1. Medlemmernes arbejdsliv 

2. Hvad skal vi med skolen? 3. Et solidarisk velfærdssamfund. 

Punktet om medlemmernes arbejdsliv blev kommenteret af flere delegerede. Fra flere sider fortalte 
man om, hvordan der er blevet arbejdet med foreningens strategi med at løfte, hvor der kan aftales 

noget: ”Tue-tue strategien” Flere og flere kredse kan berette om, at der indgås lokale arbejdstidsafta-

ler, og at der breder sig i kommunerne en forståelse for, at Lov 409 ikke er sundt for lærernes arbejds-
miljø.   

Som lærere presses vi i øjeblikket fra mange sider af: Læringsplatforme, målstyring, digitalisering af 

undervisningen, dokumentation, inklusion, besparelser, effektivisering mm. Dette er et landsdækkende 
problem, hvor resurser og krav til lærerne ikke står mål med hinanden.  

En vigtig konklusion på kongressen blev, at vi fortsat som kredse arbejder på at skabe resultater lokalt, 

store som små, og at vi således fortsætter med at følge ”Tue-tue strategien”. 

Det var ikke en kongres med store beslutninger, men en kongres, hvor formanden fik drøftet en række 

problemstillinger på folkeskoleområdet op til det overenskomstforberedende arbejde, som starter først i 

det nye år 2017. Drøftelserne havde således også til formål at samle kredsene i en fælles forståelse af 
de udfordringer og problemer, som vi står med i kredsene, når vi italesætter vores arbejdsvilkår over 

for embedsværket i kommunerne.  

En meget ordrig, men god kongres. En kongres, der blev foreningens formelle afsæt til overenskomst-

forhandlinger i vinteren 2017/18.  

Mediepolitik 

Kredsen skal have en ny mediepolitik. Den gamle skal revideres. Formålet med en mediepolitik er at 

sikre medlemmerne i Gribskov Lærerkreds en oplevelse af, at de dels er orienteret om kredsens og for-
eningens virke og dels at bruge medlemmernes engagement i kredsens/foreningens arbejde med at 

styrke lærernes arbejdsvilkår. Det handler om vores brug af facebook, antal kredsnyt, møder i faglig 

klub, læserbreve i Ugeposten og vores hjemmeside.  

Kredsen laver derfor en medlemsundersøgelse, som gennemføres i faglig klub efter efterårsferien. Re-

sultatet vil blive brugt til at justere og udbygge vores mediepolitik fremadrettet. 

Målene er at sikre en god og tidssvarende information til medlemmerne. Et mål må fortsat også være, 
at medlemmerne skal have mulighed for at kunne ytre deres meninger og holdninger og således være 

en del af kredsens virksomhed, f.eks. i faglig klub. En vigtig værdi må være åbenhed som en grundlæg-

gende forståelse med fokus på debat og drøftelse. 

I december udgaven af kredsnyt orienteres der om resultatet. Ændringer i forhold til nuværende praksis 

vil således finde sted fra december 2016.  


