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KONGRES 2020
Hermed en beskrivelse fra de to kongresdelegerede.
Det blev på mange måder en meget anderledes kongres. Kongressen blev
afkortet fra to til en dag grundet Covid-19, og der blev taget alle
forholdsregler med mundbind og sprit. Og vi skulle tage afsked med
Anders Bondo Christensen.
Efter mødets åbning og valg af dirigent gik vi videre til en kort tale fra
Anders Bondo, der beskrev forhandlingerne og tankerne om OK-21. Man
har i DLF haft et ønske om at udskyde overenskomstforhandlingerne et år
med baggrund i økonomien. Man kender ikke resultatet af omkostningerne
af Covid-19, og ved at udskyde havde man et bedre overblik.
Herefter gik vi videre til punktet arbejdstid - A20. Det er besluttet, at
LC/DLF og KL i fællesskab vil afholde et antal virtuelle oplæg, hvor de
centrale parter sammen præsenterer den nye arbejdstidsaftale. Det er
hensigten, at vi lokalt ser det virtuelle oplæg sammen – forvaltning og
kreds, skoleleder og TR - som det er muligt inden for de begrænsninger,
som Covid-19 sætter.
Den endelige kongresvedtagelse kan læses på vores hjemmeside.
Endelig var der kampvalg til formandsposten. Gordon Ørskov Madsen og
Morten Refskov var i et tæt opløb, og kongressen måtte ud i endnu en
afstemning. Gordon Ørskov fik flest stemmer 156 stemmer (52,3%).
Morten Refskov blev nummer 2 med 140 stemmer (47%).
Anders Bondo Christensen holdt en meget rørende afskedstale og var
meget berørt af sin afsked med DLF. Efter kongressens afslutning var der
mulighed for at sige farvel til Anders Bondo Christensen.

AFTALEN A20
Vi har på nuværende tidspunkt, i begge kommuner, nogle gode aftaler,
som vi har et ønske om at bevare, hvilket er et godt udgangspunkt for de
kommende forhandlinger om nye lokalaftaler.
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COVID-19
Begge kommuner arbejder efter Sundhedsstyrelsens principper, hverken
mere eller mindre. Man er begge steder meget opmærksomme på alle de
tvivlsspørgsmål, der kan opstå, og der er stor ros til alle for det
kæmpearbejde, der udføres.

UDBETALING AF FERIEPENGE
Man kan få udbetalt de 3 ugers feriepenge, af de indefrosne feriemidler,
ud af de 5 uger, der oprindeligt var tiltænkt, at man kan få, når man når
pensionsalderen. Man søger via borger.dk. Vær opmærksom på relevante
skatteforhold.

LØNSTIGNING PR 1. 10. 2020
Første oktober steg lønnen med 0,7 %.
Vi henviser til vores hjemmeside, hvor du under løn kan se det reelle tal
for de forskellige løntrin. I tabellen er der taget højde for, om man har valgt
at få sit frit valg udbetalt, og om man har klasselærerfunktionstillæg
(Allerød).

NY BOG I SERIEN PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Universitetsforlaget Århus har endnu engang publiceret en ny bog:
Bogen hedder Teknologiforståelse og er skrevet af Elisa Nadire Caeli, som
er ph.d.-studerende på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU), Aarhus Universitet og Institut for Skole og Læring, Københavns
Professionshøjskole.

FERIE
Den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2020. Vi optjener 2,08
feriedag om måneden. DLF’s regler om ferie.

Kredsen ønsker jer en god efterårsferie

2

