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Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
Arbejdstid – Lokalaftale.
I er godt i gang med fag-opgavefordelingen, og nogle skoler er måske færdige. Skoleplanerne er
mange steder også færdige, og jeg håber I har fået og brugt muligheden for at komme med
kvalificerede input til skoleplanen.
Skoleledelserne er begyndt lave jeres opgaveoversigter. Dem skal I have senest 4 uger inden
skoleårets afslutning, det vil sige i den første uge, hvor eleverne er gået på sommerferie. Inden I får
udleveret opgaveoversigten, vil jeg opfordre jer til at få en samtale om oversigten med jeres leder.
Der er her I har muligheden for at sige til ledelsen, at der evt. ikke er sammenhæng mellem
opgavemængde og arbejdstiden til at løse opgaverne i.
Hvis du bliver 60 år, i næste skoleår, skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at få
aldersreduktion. 175 bruttotimer. Det svarer til ca. 9% af den samlede arbejdstid. Du går tilsvarende
ned i løn, men opretholder fuld pension
Du skal ligeledes være opmærksom på, at hvis du bliver 60 år, har du også ret til seniordage. 2
dage, som gælder fra det kalenderår du fylder 60 år.
Ukrainske flygtninge
Der er ikke kommet så mange flygtninge fra Ukraine som forventet pt. Men nok til at der er oprettet
en modtageklasse på Hvalsø skole.
De elever som har fået undervisning på Kirke Hyllinge skole, har fået tilbud om at komme ned på
Hvalsø skole, men de kan også blive i Kirke Hyllinge.
Vi må håbe at krigen snart får en ende, og flygtningene kan vende tilbage til Ukraine.
Lønstigning
Som jeg skrev i kredsinformation i april, så har vi indgået aftale om forhøjelse af Lejretillægget. I
har ikke kunne se forhøjelsen på aprillønnen, da aftalen første blev underskrevet efter at løn, personaleafdelingen havde ”kørt”.
Derfor bør forhøjelsen fremgå 2 gange på den lønseddel som du får i slutningen af maj måned.
Hvis dun ikke kan se lønforhøjelsen, så kontakt din TR, eller kredskontoret
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Hvis du skal på pension
Når du går på pension, skal du selv gøre kredsen opmærksom på det, hvis du vil overføres til
fraktion 4. Du kan sende kredskontoret en mail på 042@dlf.org eller ringe til Anne på kontoret
mandag eller torsdag. Reduceringen af dit kontingent sker først, når du er overført og kan ikke laves
med tilbagevirkende kraft. Kontingentet for pensionister udgør pt. 117 kr. pr. måned og opkræves
helårligt.
Anne Jensen

Sådan hjælper Danmarks Lærerforening i tilfælde af arbejdsskade.
Arbejdsskader skal anmeldes hurtigst muligt.
Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med at anmelde skaden til myndighederne, og
Danmarks Lærerforening kan hjælpe med sagsbehandlingen
Det er vigtigt, at arbejdsskader anmeldes til rette myndigheder og indenfor givne frister. Vær
opmærksom på, at du i sidste ende selv er ansvarlig for, at det sker. Er der praktiske problemer med
anmeldelsen, kan du få hjælp af dinarbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller af din lokale
lærerkreds. Foreningen centralt kan yde bistand, hvis du fører sag om erstatning.
Har du brug for at vide mere, kan du kontakte Lejre Lærerforening eller læse mere på foreningens
hjemmeside.
Sådan sender du sagen til Danmarks Lærerforening
Når arbejdsskaden er anmeldt, kan du inddrage foreningen i sagen, hvis du ønsker det. For at
inddrage foreningen skal du henvende dig til din lokale kreds, som kan rådgive dig om spørgsmål
om anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, behandlingsudgifter mm.
Den allerførste som du skal kontakte, er arbejdsmiljørepræsentanten, der ligger inde med de
relevante papirer.
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