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ØKONOMI
Tilbage efter en forhåbentlig god sommer vælter besparelserne desværre
ind over begge vores kommuner.
Allerød kommune skal i indeværende regnskabsår spare 38 mio. kr., og
2023 skal der spares 65 mio. kroner. I Hørsholm skal der i 2023 spares 55
mio. kroner.
Det meget triste i denne forbindelse er, at det er mange udefrakommende
omkostninger, der vælter budgetterne. Først og fremmest er det en meget
stram økonomiaftale mellem KL og regeringen, dernæst er coronapenge
ikke kommet som forventet, øgede udgifter til ældrepleje og de
specialiserede tilbud til børn og unge, flygtninge fra Ukraine samt en
inflation, der gør noget ved vores økonomi.
Ovenstående har i Allerød medført udgifts- og ansættelsesstop frem til
31.12.22. Det endelige budget for 2023 ligger først klart og
færdigbehandlet omkring oktober.
Vi er i kontakt med politikere, forvaltning og skoleledere. Det, vi holder øje
med, er blandt andet, at dels vores lokalaftaler overholdes, og at de
centralt indgåede aftaler holdes. Og så er vi selvfølgelig også meget
opmærksomme på arbejdsmiljøet.

LØNSTIGNING
Den 1.10.22 kommer der en lønstigning. Tjek meget gerne din lønseddel
til den tid, og om du har fået ferietillæg på den seneste lønseddel, som
efter den nye ferielov udbetales med lønnen i maj og august.

FORBEREDELSE TIL OK24
Inden længe vil jeres TR invitere til at løse en opgave givet fra DLF. På
trods af mange møder og travlhed håber vi, at I vil være med til at svare på
nogle spørgsmål, der skal diskuteres mellem jer kolleger, inden TR sender
det samlede svar fra skolen til både Allerød-Hørsholm Lærerforening og
DLF. Spørgsmålene handler om ”Det gode lærerliv”. Her vil I have
mulighed for at give jeres mening til kende. Det, der sendes til både DLF
og vores lokale kreds fra jeres TR, bliver en del af en opstart på
overenskomstforhandlinger, OK24. Mødet tager ca. en time. Jeres TR og
kredsen vil byde på lidt ekstra mundgodt denne dag. Kom og vær med til
at gøre din indflydelse gældende til de kommende
overenskomstforhandlinger.
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LÆRERENS DAG
Vi kommer igen i år ud på skolerne den 5.10 på lærerens dag, så besøg
personalerummet. Herudover arbejder vi på et biografarrangement igen i
år.

ÆNDRING AF DATO FOR MEDLEMSKURSET
Vi har ændret på datoen for vores medlemskursus – i 2023 bliver det
afholdt den 24.-25.11.

KREDSSTYRELSEN
Den 1.4.22 fik vi en ny kredsstyrelse. Af private årsager har Hanne Roed
desværre måtte trække sig fra styrelsen pr. den 1.8. Vores 1. suppleant
Signe Henningsen er tiltrådt styrelsen – velkommen til Signe.

Mange hilsner fra
Kredsstyrelsen

Øverst fra venstre:
Thomas Georg Ulrich
Signe Hagedorn Henningsen
Nederst fra venstre:
Lisa Dalgaard Østerhegn
Maibritt Deichmann
Kristian Smith Larsen
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