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MEDLEMSMØDE OM OK18 MED ANDERS BONDO
CHRISTENSEN
Den 31. januar havde vi i
FAK regi (det forpligtende
samarbejde mellem de
nordsjællandske kredse)
arrangeret medlemsmøde
om OK18 med Anders
Bondo Christensen.
Det var et overordentlig
velbesøgt møde med ca.
500 deltagere.
Der har været meget
positive tilbagemeldinger
på aftenen, og ABC fik om
ikke stående bifald, så i hvert fald meget langt bifald.
Det var det 12. møde i en række af 14 rundt om i
landet, og ABC fortalte selv, at han på denne
måde har været i tæt kontakt med ca. 6000
medlemmer.
Mange steder er lokaler blevet booket om pga.
den store interesse.
Vi siger tak for jeres deltagelse og opbakning.

FAGLIG KLUB MØDER PÅ SKOLERNE
I løbet af januar har kredsstyrelsen været rundt til faglig klub på mange
skoler. Disse møder har hovedsageligt omhandlet de igangværende
forhandlinger om en ny overenskomst, og de mange udfordringer i
forbindelse med denne.
Dertil kommer spørgsmålet: Hvad sker der, hvis der ikke opnås et resultat,
som vi opfatter som acceptabelt, og derfor ikke stemmer for?
Vi har oplevet en stor spørgelyst på møderne og vi har indtryk af, at der
bliver sat pris på, at vi kommer ud på skolerne, så man der har mulighed
for at få en ordentlig debat med et medlem af kredsstyrelsen.
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GENERALFORSAMLING 2018
Den 7. marts 2018 kl. 16.15 afholder vi vores årlige generalforsamling på
Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, Allerød.
Den foreløbige dagsorden, kandidatlister samt tilmeldingsliste til spisning
på generalforsamlingen er sendt ud – kan læses på hjemmesiden.
Punkter til dagsordenen skal være kredsen i hænde d. 21. februar 2018.
Husk tilmeldingsfrist til spisning er d. 20. februar 2018.
Vi håber på at se rigtig mange af jer på dagen.

VINTERFERIE I HØRSHOLM
I Hørsholm kommune fordeles de fem ugers ferie således, at de 4 uger
afholdes i juli og den sidste i uge 7, vinterferien. Der er altså tale om
”kollektiv ferielukning” i vinterferien.
Dette kan give problemer med lønudbetalingen for nyansatte.
Se nærmere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor du kan finde
DLF’s regler om ferie.
I Allerød kommune fordeles de fem ugers ferie således, at de 4 uger
afholdes i juli og den 5. ferieuge er uge 42, efterårsferien.

Kredsen ønsker jer en god vinterferie
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