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DLF kreds 45
Solrød Lærerforening
Egeparken 31 B, 3.tv
2680 Solrød Strand

Corona
Mange lærere har haft en følelse af at arbejde i en
boble, da mange af de tiltag og bekymringer, der ses i
det omkringliggende samfund, øjensynligt ikke
vedrører folkeskolen, hvor alt kører videre, som det
plejer uden ret mange særlige tiltag, mulighed for at
holde afstand og uden ekstra rengøring.

Tlf. 56 14 43 30
E-mail: 045@dlf.org
www.srlf.dk

Kredsstyrelsen:

Det har både vi lokalt og DLF centralt problematiseret,
og nu ser det ud til, at der sker lidt godt hjulpet på vej
af de stigende smittetal.

Formand: Tanja Siiger
Næstformand: Claus Juul Jensen

Lærere kan og må nu bære visir i undervisningen og
ministeren beder skoleledere og forvaltninger om ”at
genbesøge reglerne”. Emnet bliver kontinuerligt
drøftet med tillidsrepræsentanterne, der arbejder
videre på skolerne. Fra vores taburet er der dog stadig
et meget stort problem i, at retningslinjer simpelthen
er så løse, at de kan bøjes i alle retninger.

Kasserer: Helle Loch Nyboe
TR Havdrup skole: Gitte Ankjær Pedersen
TR Uglegårdsskolen: Irene Koza
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen
TR BUR: Bianca Holders

Både vi og foreningen centralt har presset på for at få
ekstra fokus på rengøringen på skolerne, som mange
medlemmer oplever ikke lever op til kravene fra
Sundhedsstyrelsen ift. hyppig rengøring i løbet af
dagen bl.a. af kontaktpunkter. Her har Børne- og
undervisningsministeren indskærpet overfor
kommunerne, at "Pengene til ekstra rengøring er
bevilliget. De penge skal ud at arbejde på skoler og
institutioner, fordi det er afgørende for at mindske
smittespredningen, at der bliver gjort ordentligt rent.
Det skal ske alle steder".

HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i
samfundet og arbejder for dig. Gå ind på
www.dlf.org
Læs i dette nummer:
Corona
Lønstigning pr 1. oktober
Generalforsamling 2020

Har du været i nær kontakt med en coronasmittet
elev eller kollega, kan du få hurtigere svar ved at
bestille en test direkte på opsporingsenheden. Se
nærmere i dette link.

A20 (arbejdstidsaftalen)
DLF-kongres og ny formand

https://www.folkeskolen.dk/1857174/saadan-faardu-som-laerer-hurtigere-svar-paa-coronatest
Er du blevet smittet med coronavirus skal det
anmeldes som en arbejdsskade. Kontakt din AMR om
dette.
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Referatet fra generalforsamlingen kan læses på
hjemmesiden.

Lønstigning pr 1. oktober
Den sidste del af den lønstigning, der blev aftalt ved
OK18, nu kommer til udbetaling med oktoberlønnen.
Det er den sjette stigning i overenskomstperioden, og
denne gang drejer det sig om 0,76% svarende til
omkring 285 kroner for en gennemsnitslærer og 286
kr. for en konsulent. Den samlede lønstigning i denne
overenskomstperiode er således 6,06%.

A20 (arbejdstidsaftalen)
Mandag den 26. oktober mødtes direktør,
skoleledere, tillidsrepræsentanter til webinar om A20.
Aftalen gælder alle læreransatte under LC’s
overenskomst. Hos os vil det sige lærere,
børnehaveklasseledere samt læreransatte i BUR og
Væksthus.

På vores hjemmeside finder I oversigter over den
præcise stigning for alle løngrupperne.

Repræsentanter fra LC og KL fremlagde en teknisk
gennemgang af aftalen, med indlagte pauser, hvor vi
lokalt kunne drøfte enkle problematikker.

Generalforsamling 2020

Den 5. november er der lokalt planlagt sættemøde i
forhandlingsdelegationen, der består af Direktør,
Jesper Tangbæk, formand for den lokale
skolelederforening, Pernille Holmberg, Næstformand
Claus Juul Jensen og Formand Tanja Siiger, hvor vi skal
rammesætte en møderække med temaer, som skal
afklares. Et vigtigt element bliver, hvordan vores
lokale aftaler spiller sammen med A20 – hvor skal A20
suppleres, og skal den erstattes på enkelte punkter?

Vi fik endelig afviklet forårets udsatte
generalforsamling, med nok det laveste antal
deltagere i lærerforeningens historie.
Udover min beretning var der en god debat og
vedtagelse af budget og regnskab. Desuden var der
gode drøftelser under årets tema; Forberedelse –
individuel og fælles.
Opgaven var at beskrive, hvad der ligger i definitionen
af begge typer forberedelse. Nyttig viden til de videre
lokale forhandlinger, hvor der netop skal tid på den
individuelle forberedelse.

Et sideløbende arbejde skal foregå for læreransatte på
BUR og i væksthuset.

Sidst men ikke mindst var der også valg af
kredsstyrelse. Samtlige opstillede blev genvalgt, dog
blev Joan Jensen (MU) ny revisorsuppleant i stedet for
Kåre Sigvertsen (MU).

DLF-kongres og ny formand
Den 23. september afholdt Danmarks Lærerforening
en forkortet kongres med fysisk fremmøde, hvilket var
vurderet muligt pga. meget stramme retningslinjer
omkring COVID19. Hovedpunkterne var det fortsatte
forløb omkring implementeringen af den nye centrale
arbejdstidsaftale samt opstilling af krav i forbindelse
med OK21. Vores formand gennem 18 år, Anders
Bondo Christensen, gik på pension, og nyvalgt
formand efter et tæt kampvalg med Morten Refskov
blev Gordon Ørskov Madsen, som indtil nu har været

Som et resultat af de overenskomstmæssige
lønstigninger i denne periode, og dermed øgede
udgifter til kredsens frikøb, besluttede
generalforsamlingen at vedtage kredsstyrelsens
forslag om at sætte kontingentet op med 8 kr./md. for
medlemmer af fraktion 1 og 2 og 4 kr./md. for
medlemmer af fraktion 4.
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formand for Overenskomstudvalget. Kredsstyrelsen i
Solrød Lærerforening havde netop peget på Gordon
Ørskov som ny formand, idet vi vurderede, at han ville
være den bedst egnede til at føre Danmarks
Lærerforening videre efter Anders Bondo, så glæden
var også stor, da han vandt valget. Vi ønsker ham held
og lykke med den store opgave. Efterfølgende er
Morten Refskov blevet valgt som formand for
Overenskomstudvalget i Hovedstyrelsen. Det er et
klogt og godt valg, og Morten vil gøre stor gavn på
netop den post.

Fraktion 4
Grundet Corona har aktiviteterne for Fraktion 4 været
på standby indtil videre. Aktivitetsudvalget har stadig
mange gode ture i ærmet, som gennemføres, så snart
det bliver muligt.
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