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BESPARELSER I HØRSHOLM KOMMUNE
Som bekendt har Hørsholm Kommune været nødt til at ”bremse op” i
økonomien her først på året. Det har resulteret i, at der skal spares 3 % på
lønsummen i kommunens institutioner. På vores område har det bevirket,
at der har været 4 afskedigelser på skolerne.
Samtidig har alle skolerne set på andre mulige besparelser. Ens for
skolerne er, at der generelt ikke er vikardækning i udskolingen.
Kredsen har været i kontakt med politikere, hvor vi påviste problemerne på
skolerne. Derudover har fællestillidsrepræsentanten bragt det op i både
CenterMED og HovedMED samt på et dialogmøde med Økonomiudvalget.
Kredsen har også været i kontakt med flere medier heriblandt
Frederiksborg Amts Avis, hvor der i uge 15 skulle være kommet en artikel,
hvori kredsen giver udtryk for problematikken omkring alle besparelserne.
Men grundet andre aktuelle nyheder i kommunen er artiklen endnu ikke
udgivet.

GENERALFORSAMLING 2019
Vi havde i år indbudt Jeanette Sjøberg til at komme og fortælle om
Folkeskoleidealet og Læringsplatformen. Hun lavede et spændende
oplæg, hvor der måske kunne have været lidt mere tid til spørgsmål fra jer.
Selve generalforsamlingen blev afviklet i en god og konstruktiv atmosfære,
hvor opklarende og uddybende spørgsmål fra de fremmødte gav indtryk af
en engageret og medlevende forsamling.
Der var kampvalg om posterne som kritisk revisor. Signe Henningsen og
Lisbeth Haugstrup blev valgt ind.
Den traditionsrige quiz blev igen i år vundet af Jacob Søgaard Petersen fra
Rungsted Skole.
Vi har endnu ikke en dato til næste års generalforsamling, da vi først har
mulighed for at booke Kirkehavegaard fra midten af august.
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LØN 1. APRIL 2019
Pr. 1. april 2019 er der sket nogle konkrete lønforbedringer for nogle
grupper. Det er muligt, at lønforbedringerne først kommer senere med
tilbagevirkende kraft, da overenskomstparterne først nu er blevet færdige
med den endelige overenskomst.
Børnehaveklasseledere
Børnehaveklasseledere på grundløn:
12-års-trinnet stiger fra løntrin 33 + 7.000 kr. (årligt i 31.3.2000-niveau) til
løntrin 37.
Børnehaveklasseledere på personlig ordning:
Undervisertillægget stiger fra 7.900 kr. til 15.400 kr. (begge beløb årligt i
31.3.2000-niveau).
Konsulenter/Psykologer
Til (skole)konsulenter og skolepsykologer indføres efter 4 års ansættelse
som (skole)konsulent/skolepsykolog et kvalifikationstillæg på 6.500 kr.
Vi vil også gøre opmærksom på, at I på vores hjemmeside under løn kan
se, hvad ovenstående betyder for den enkelte, og hvad jeres løn udgør pr.
1. april 2019 - link
Fritvalgsordningen stiger fra 0,64 til 0,83 %.
Fritvalgsordningen kan enten udbetales eller indbetales som pension.
Bruger man den til at forhøje sin pension, betyder det, at
pensionsindbetalingen er 18.13% om måneden.
Man kan senest d. 1. oktober ændre sin fritvalgsordning fra henholdsvis
løn til pension eller omvendt. Dette træder så i kraft fra 1. januar året efter.

OPGAVEOVERSIGTEN 2019-2020
Skoleledelsen skal inden hvert skoleår lave en opgaveoversigt over de
arbejdsopgaver, de forventer, man løser i løbet af skoleåret.
Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og
lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens
samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Ledelsen skal altså
drøfte opgavernes omfang med dig, inden den endelige opgaveoversigt
udarbejdes.
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MEDLEMSKURSUS 2019
Husk at sætte X i kalenderen d. 15.-16. november 2019, hvor vores
Medlemskursus finder sted. Program og tilmelding bliver udsendt i august
måned.

DATABESKYTTELSESLOVEN
Vi vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på, at alle samtaler med KS
og medlemmer er under tavshedspligt. Vi tager referater af samtaler og
arkiverer dem i et lukket drev, dels af hensyn til evt. videre sagsbehandling
og dels af hensyn til kredsens rådgivningsansvar.
Kredsens politik på området kan læses her.

Kredsen ønsker jer en god påskeferie
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