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 Tjørnevej 2 A, 3230 Græsted   —   48 39 48 34   —    034@dlf.org   —    www.gribskov34.dk 

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 

                   

Arbejdstid – normperiodens opgørelse. 

Med afslutning af skoleåret følger også opgørelsen af arbejdstiden i skoleåret 2016/17. Har man ifølge 

tidsregistreringen arbejdet for mange timer, skal der laves en aftale med skoleleder om udbetaling af 

overtid eller afvikling af dette merarbejde som frihed. Nettotiden i indeværende skoleår er 1694,6 ti-

mer.  

Vær særligt opmærksom på, om man har deltaget i lejrskoler, og om disse er registreret som under-

visning. Står lejrskoler anført under andre opgaver, skal der beregnes undervisningstillæg for dette 

arbejde, hvis lejrskoledeltagelse medfører, at man samlet set kommer over 750 timers undervisning i 

skoleåret. En hel lejrskoledag skal tælle som 14 timers arbejde (undervisning). 

Hvis man ikke har valgt at tidsregistrere i det regneark, som ens ledelse har godkendt og stillet til rå-

dighed, går ens arbejdstid i nul med den sidste arbejdsdag i skoleåret, som er d. 30 juni 2017. 

Skoleårets afslutning handler også om at tænke i det nye skoleår. 

I forhold til skoleåret 2017/18 skal man være særligt opmærksom på, at de 215 arbejdsdage (43 ar-

bejdsuger) skal fremgå af opgaveoversigten. Af opgaveoversigten skal det også fremgå, på hvilken 

måde den 6. ferieuge afvikles. 

I forbindelse med skoleårets planlægning har man også krav på en dialog (samtale) med sin leder/

nærmeste leder om skoleårets opgaver. På kredsens hjemmeside kan man fortsat hente den oprinde-

lige dialogguide og bruge denne ved sin samtale med lederen. Får man den tilstrækkelige forberedel-

sestid? Hvad ligger der af tid i ugen til tilsynsopgaver? Dialogguiden er fortsat gyldig, og kan bruges. 

På kredsformandsmødet 19. maj 2017 blev et dialogværktøj præsenteret. Dette dialogværktøj findes 

nu I en udgave, der kan stilles til rådighed for medlemmerne. 

 

Formålet med dialogværktøjet er at visualisere den resterende forberedelse, når der er sat tid af til 

undervisning og øvrige opgaver, som den enkelte forventes at udføre. Dialogværktøjet skulle gerne 

være så enkelt at tilgå, at det med de indbyggede forklaringsknapper skulle være lige til at bruge. Di-

alogværktøjet tænkes bl.a. brugt i lærerens dialog med lederen om opgaveoversigten. 

 

Dialogværktøjet kan tilgås fra adressen https://dlfweb.dlf.org/dialogapp. Her skal man oprette sig 

som bruger via en e-mail med tilhørende kodeord. Når man er logget ind, huskes data fra gang til 

gang. Kredsen opfordrer alle medlemmer til at bruge dette værktøj. 

En anden opfordring til skoleåret 2017/18 er: 

Hold fast i din ret til at få en samtale (et møde) med lederen om opgaveoversigten  

Aftal med lederen, hvornår i ugen forberedelsestiden placeres. Såvel egen forberedelsestid 

som fælles forberedelsestid. Placer det i et ugeskema med lederens accept.  

Registrer den forbrugte arbejdstid. Dette skal ske i det tidsregistreringsværkstøj, som ledelsen 

anviser. Registrer den forbrugte arbejdstid, så du får løn for det arbejde, du udfører.  

mailto:034@dlf.org
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ZATU 

Det er efterhånden et godt stykke tid siden, at kredsen har orienteret om vores støtte til Zanzibars 

lærerforening.  

Gennem vores kontakt i hovedforeningen, har Gribskov Lærerkreds fået en hilsen fra formanden for 

Zanzibars Lærerforening, Mussa. I sin hilsen takker han os for vores støtte.  

Efteruddannelse er fortsat en prioritet for lærerforeningen ZATU, og er fortsat et vigtigt rekrutterings-

argument.  

ZATU arbejder stadigvæk på at få et forhandlingssystem overfor regeringen op at stå. Over flere år 

har de igen og igen fremsendt anmodninger om at komme til forhandlingsbordet og starte forhandlin-

ger om løn, arbejdstid, arbejdsforhold og arbejdsmiljø.  

Igen og igen har ZATU fremsendt anmodninger om, at der oprettes et organ, et nævn, en ”Teachers 

Service Commission” der ordner og regulerer alle forhold omkring lærernes løn, ansættelsesvilkår, for-

fremmelse osv.  Man arbejder på at få et system sat på benene efter Kenyansk forbillede. I Kenya 

hedder lærerforeningen KNUT. Her har man nu i adskillelige år haft et forhandlingsorgan for regerin-

gen og lærerforeningen.  

ZATU er kommet en del af vejen. Ordet overenskomst er nu langt om længe kommet med i regerin-

gens plan for kommende politiske tiltag.   Men netop institutionalisering af et forhandlingssystem har 

politikerne i hele Øst Afrika svært ved at sige ja til. Formentlig fordi det kan blive svært at komme af 

med, når først døren for regelmæssige forhandlinger er åbnet.  

Den støtte, som Gribskov Lærerkreds har ydet til ZATU i 2016 er brugt til efteruddannelse af lærere. 

Som i tidligere år får Gribskov Lærerkreds adgang til regnskaberne, således at vi kan se, hvad vores 

støtte er gået til. Dette er en betingelse, som vi har sat som kreds. 

Positivt er det, at vores støtte til ZATU er med til at hjælpe lærerne, og at vi som kreds dermed også 

støtter lærernes demokratiske rettigheder på Zanzibar. 
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Manglende ferieoptjening i forbindelse med afholdelse af ferie i 2017. 

Lærernes/bh.kl.ledernes  sommerferie i 2017 starter med mandag d. 3. juli 2017 som første ferie-

dag og slutter med fredag d. 28. juli 2017 som den sidste – i alt 4 uger.  

Den sidste af de 5 ugers ferie er efterårsferien (uge 42) 2017. 

Lærere / bh.kl.ledere, der ikke har optjent den fulde ferie i 2016 (kun været ansat i Gribskov kommu-

ne noget af 2016), vil ifm afholdelse af ferieperioden få en lønnedgang på lønsedlen. Hvis man er i 

den situation og samtidig er dagpengeberettiget medlem af A-kassen, kan man kontakte Dlf-A og for-

høre sig om muligheder og betingelser vedr. feriedagpenge. 

 Hvis man ønsker at benytte sig af dette, skal man kontakte DLF-A inden afholdelse af ferien.      

DLF-A tlf. :  70 10 00 18  

Ovenstående gælder for fastansatte, månedslønnede lærere og bh.kl.ledere. 


