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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!

Restriktionerne er fortid og vi kan igen vende tilbage til en normal dagligdag, men smitten er desværre stadig voldsomt til stede i samfundet og ikke mindst på skoler og lærerværelser. Det ligger et
voldsomt pres på skolerne og ikke mindst lærerne. Der er brug for fleksible løsninger, når sygefraværet stiger og for redskaber der lokalt kan dæmpe smitten.
Kredsen har været i dialog med begge kommuners skolechefer, og det er heldigvis også den tilgang,
som begge kommuner vælger at følge. Når vi kommer ud på den anden side, så må vi i fællesskab
få set på, om der evt. skal gøres noget i forhold til at indhente det tabte evt. øgede ressourcer og
samtidig afventer vi med spænding en central udmelding vedr. prøveafviklingen.
Fjernelsen af restriktionerne gør også, at vi for første gang i flere år kan gennemføre generalforsamlingen som normalt. Vi håber derfor, at I allerede nu sætter kryds i kalenderen fredag d. 18. marts
kl. 17, hvor vi holder generalforsamling på Frederiksværk Skole. Efter generalforsamlingen er der
fællesspisning og mulighed for sammen med nuværende og tidligere kollegaer at få en hyggelig aften med et godt glas vin eller en kold fadøl.
Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen finder I senere i nyhedsbrevet.

Evaluering og implementering af A20 og de to lokalaftaler.
Første år med A20 og lokalaftalerne er godt i gang, og vi har netop afsluttet runden af skolemøder i
Halsnæs Kommune og tilbage i slutningen af november evaluerede vi med TR og skolelederen i Gribskov Kommune.
Møderne har været konstruktive. I forbindelse med alle implementeringerne, så er der ofte brug for
justeringer. I Halsnæs var der enkelte skoler, hvor udregningen af forberedelsen skal rettes til, og
andre skoler skal rette puljen med anden tid. I samarbejde med Skolechef Mads Ingvardsen har vi
sendt et fælles brev til Skoleledelserne og tillidsrepræsentanterne om at præcisere disse forhold.
Samtidig har vi aftalt fremadrettet at kigge på håndteringen af 6. ferieuge.
I Gribskov Kommune er der bl.a. udfordringer vedr. opgaveoversigterne, og det er kredsens vurdering at opgaveoversigterne ikke lever op til A20 aftalen. Vi har møde med Gribskov Kommune i uge
5, hvor vi håber at finde en fælles løsning, så samarbejdet om at implementere KL og LC centrale
aftale kan forsætte lokalt.

1

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds
Nr. 13 – februar 2022 – 5. årgang

OK 21 lønstigninger.
Ved OK21 blev der udover de generelle lønstigninger også afsat penge til organisationsforhandlinger.
De penge er bl.a. blevet brugt til at understøtte de medlemsgrupper som objektivt set har haltet
bagud lønmæssigt samt til at hæve frit-valgstillægget. Tillægget som kan veksles til øget pensionsindbetaling.
Følgende blev derfor aftalt:
Børnehaveklasseledere:
Grundlønsforbedring med fuldt gennemslag: + 2000 kr. pr. 1.1. 2022
Personlig ordning: + 2000 kr. pr. 1.1 2022
PB’ere i ernæring og sundhed:
Grundløn og 4 års trin forbedres med 2.000 kr. pr. 1.4 2022
Indførelse af 8 års trin: Løntrin 33 + 2.000 kr. pr. 1.4 2022
UU-vejledere:
F-tillæg 7.000 kr. → 7.900 kr. pr. 1.4 2022
Frit-valgstillæg:
0,83 % → 1,38 % pr. 1.4.2022
Vælger man at veksle frit-valgstillægget til øget pensionsindbetaling, så øges den samlede pensionsindbetaling fra 17,3 til 18,68 %.
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GENERALFORSAMLING
Fredag d. 18. marts 2022 kl. 17.00
på Frederiksværk Skole
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskaber
5. Fastlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Menu:
Røget laks- frisk ost-salat- rugbrøds crumble

6. Valg

Lyn grillet kalveinderlår-tomatpesto roucola

1. Valg af Formand
2. Valg af Næstformand

Stegt kylling- kål-løg-æbler

3. Valg af Kredskasserer

Stegt okse med pebersauce

4. Valg af Sagsbehandler

Stegte kartofler-cirtuscremekrydderurter

5. Valg af øvrigt delegerede til Kongressen
6. Valg af 1. og 2. suppleant for de kongresdelegerede
7. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsstyrelsen
8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter
7. Evt.

belugalinser- humus-semitomat-spinat
Hjemmebagt langtidshævet
brød og saltet smør
Frossen chokoemousse med
marineret brombær i rom
Pris per person kr.100 ,-

Indkomne forslag skal være kredsformanden i hænde senest fredag den 4. marts kl. 12.00.
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