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ARBEJDSTID I DET KOMMENDE SKOLEÅR
Hørsholm: Vi har i et par år haft det såkaldte Dialogpapir, der har angivet
nogle rammer for arbejdet. Den væsentligste del er den fleksible tilgang til
tilstedeværelsen.
På generalforsamlingen hørte vi et klart udtrykt ønske om at fortsætte
denne praksis. Vi havde efterfølgende et evalueringsmøde med deltagelse
af forvaltning, kreds, skoleledere og tillidsrepræsentanter. Også her blev
der givet udtryk for, at ”aftalen” fungerede i praksis.
På denne baggrund har vi valgt at forlænge Dialogpapiret med endnu et
skoleår – altså for skoleåret 2018/2019. Dialogpapiret kan læses her.
Kredsen har dog stadig den opfattelse, at undervisningsdelen ligger for
højt og at forberedelsestiden ikke står mål med denne forpligtelse.
Samtidig mener vi fortsat, at opgaveoversigterne kan gøres mere
gennemskuelige fx ved at indskrive tid på de enkelte opgaver. Dette vil vi
igen fremføre i forhold til en evt. kommende aftale.

Allerød: Vores Forståelsespapir har haft en treårig levetid, og udløber nu.
Vi fik også her en tilbagemelding på generalforsamlingen om, at den
fleksible tilgang til arbejdstiden er højt værdsat.
Vi har i drøftelserne med kommunen lagt vægt på dette, men også peget
på problemerne med det høje gennemsnitlige undervisningstal og den
tilhørende forberedelsestid. Konkret har det betydet, at nogle opgaver er
undtaget for regnskabet med det gennemsnitlige undervisningstal.
Vi har med baggrund i ovenstående valgt at forlænge Forståelsespapiret
for det kommende skoleår med tre tilføjelser.




Den ene drejer sig om tillidsrepræsentantens involvering i
planlægningen af skoleåret og drøftelser af opgaveoversigten.
Den anden omhandler forhandlinger om en ny aftale fra skoleåret
2019/2020.
Den sidste at der afsættes konkret et antal timer til
implementeringen af AULA.

Det nye Forståelsespapir kan læses her
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DATAFORORDNING
Ifølge den nye persondataforordning er vi forpligtet til at kunne
dokumentere, at vores medlemmer også fremadrettet er interesseret i at
modtage vores informations blad, som fremover sendes direkte til jeres
personlige mail. Vi vil derfor bede jer om at melde tilbage, hvis I ikke
længere ønsker at modtage Info fra kredsstyrelsen.
Mail adressen er: 029@dlf.org

KONGRES 7. JUNI 2018
Torsdag den 7. juni holdt DLF ekstraordinær kongres. Kongressen blev
holdt efter overenskomstforliget og formålet var at skabe debat og sætte
gang i de muligheder, den nye aftale giver.
Kongressen startede med taler fra formanden for KL’s børne- og
undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen og formanden for den nye
undervisningskommission Per B. Christensen, der skal se på lærernes
arbejdstid frem til udgangen af 2019.
Der blev stemt ja til en kongresvedtagelse, der handler om, at alle skal
opleve forbedringer af deres arbejdssituation som følge af OK18. Du kan
læse mere om kongressen og se vedtagelsen på foreningens hjemmeside.

FERIE
De 5 ugers ferie fordeles således:
I begge kommuner afholdes de fire uger i juli - fra onsdag d. 4. juli til og
med tirsdag d. 31. juli 2018.
Allerød Kommune afholder den sidste ferieuge i efterårsferien og
Hørsholm Kommune afholder den sidste uge i vinterferien.
Der er tale om ”kollektiv ferielukning” alle ugerne.
Dette kan give problemer med lønudbetalingen. Derfor bør nyansatte søge
råd i A-kassen. Se nærmere på DLF’s hjemmeside.

SYGDOM I FORBINDELSE MED FERIEN
Der er ferie fra d. 4/7 til og med 31/7.
Husk, at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstids begyndelse
på den 1. feriedag, for at være berettiget til fuld erstatningsferie.
Der gælder andre regler ved sygdom i ferien.
Du kan læse nærmere om mulighederne for erstatningsferie på DLF’s
hjemmeside.
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Sygemelding i ferien:
Allerød Kommune:
1. Ringe direkte til personaleafdelingen: Vibeke Vilchez 48126141
eller Lene Jensen 48126135
2. Ringe til Allerød Rådhus på tlf. 48100100 i åbningstiden, og bede
om personaleafdelingen
3. Sende en mail til personale@alleroed.dk, med dine
kontaktoplysninger.
Hørsholm Kommune:
Du skal ringe til Hørsholm Kommune, Løn og Personale (LOP) på tlf.:
48491499 kl. 9-13.

KONTORETS ÅBNINGSTIDER I SOMMERFERIEN
Kredskontoret holder sommerferie i uge 28, 29 og 30, men kan kontaktes
pr. mail på 029@dlf.org.

Vi ønsker alle en god sommerferie
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