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 HUSK:
22/2 er sidste frist
for at ansøge om
nedsat tid og aldersreduktion for skoleåret 2019/20
 Kredsstyrelsen har
udskrevet TR-valg til
afholdelse uge 8-12.
Din TR indkalder til
valget og du modtager i uge 8 en folder
herom.
 Frist for tilmelding til
generalforsamlingen
er torsdag d. 7/3.
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Arbejdstid 2019 Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
I starten af januar bad vi sammen med
Hedensted Kommune alle lærere og børnehaveklasseledere (herefter benævnt
som lærere) om at udfylde et spørgeskema, som omhandlede arbejdstid samt
forskellige forhold, der knytter sig dertil.

resultat, der kan træde i kraft fra næste
skoleår. Hvorvidt det lykkes, er dog for
tidligt at spå om endnu.
I sidste uge havde vi som et led i samme
proces indkaldt TR, AMR og skoleledere
til et 3 timers arrangement, hvor de blev
præsenteret for hovedpointerne fra unVi er helt klar over, at I ofte bedes udfyldersøgelsen og hvordan vi løser de udde diverse undersøgelser, men det var
fordringer, der er.
vigtigt for begge afsendere, at vi fik jeres
Til samme arrangement gav Helle Hedetilkendegivelser af, hvor I ønsker vi retter
gaard Hein et oplæg om ledelse og motivores fokus, når vi i disse uger/måneder
vation af lærere, som sammen med unforsøger at lande en aftale om arbejdstid
dersøgelsens resultater dannede bagfor lærere i Hedensted.
grund for en drøftelse af hvordan vi løser
Netop derfor vil vi (kreds og kommune)
de udfordringer der er.
også gerne takke for, at så mange har
De input, der kom fra TR, AMR og ledebesvaret undersøgelsen og både de
re, tager vi nu sammen med jeres svar
kvantitative svar og prosaen er blevet
udgangspunkt i, når vi fortsætter drøftelnøje studeret.
serne.
Der er nogle tydelige tendenser i svareEndnu engang tak for jeres grundige bene, som vi kan arbejde videre med og jeg
svarelser.
håber det bliver muligt at nå et brugbart
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Uge 7 er den sidste ferieuge i dette ferieår Af konsulent Jann Besenbacher
Når du går hjem fra skole på fredag den 8. februar,
kan du se frem til at holde ferie i uge 7.

Bliver du syg før uge 7, er det meget vigtigt, at du melder dig syg til din skole mandag morgen(mandag den
I år har jeg i uge 5 sendt mail ud til alle de medlemmer, 11. februar) før normal arbejdstids begyndelse (kl.
der skulle være ansat i Hedensted kommune i 2017 og 08.00).
18 og som derfor ikke nødvendigvis har optjent ferie
Du skal huske at melde dig rask, hvis du i løbet af uge
med løn i uge 7.
7 vil være i stand til at møde på arbejde, hvis der ikke
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ferien i
uge 7, så kontakt mig i uge 6.
Hvis du først reagerer, når du i uge 9 får din lønseddel
er det for sent.
Sygdom før og i løbet af uge 7
Har du været sygemeldt i længere tid og fortsat er sygemeldt i uge 7, kan du ikke holde ferie, så i dette tilfælde, får du udbetalt din løn, og hvis du har feriepenge/-timer fra optjeningsår 2017, har du ret til erstatningsferie, som hvis du er raskmeldt skal afvikles før 1.
maj 2019.

var ferie.
Du syge/raskmelder dig ved at sende en mail til din
skoleleder, idet det må forventes ledelsen også holder
ferie.
I dette tilfælde er du også sikret retten til erstatningsferie de dage, du er sygemeldt.
Bliver du syg i ferien skal du sygemelde dig den dag,
du bliver syg.
Du har ikke i denne situation krav på erstatningsferie,
der er helt særlig regler, der gælder.
Du rådes i denne situation til at kontakte Kredskontoret
i uge 8 og tale med mig om din sygemelding.

Ny ferielov fra 1. september 2020 Af konsulent Jann Besenbacher
Folketinget har sidste år vedtaget, at der fra den 1/9
2020 skal træde en ny ferielov i kraft.

2020, som for skolerne i Hedensted kommune er
placeret i ugerne 28,29 og 30, 2020.

Optjeningen af ferietimer sker fra denne dato hver
måned, så man afvikler sine optjente ferietimer løbende.

De optjente ferietimer fra 1/9 2019 til 31/8 2020 indefryses i en Fond, der oprettes i ATP regi og disse
feriepenge kommer først til udbetaling, når man forlader arbejdsmarkedet.

Lige før jul kom den endelige vejledning til den nye
ferielov, så der er lige nu en række spørgsmål, vi
skal have svar på, men det sker forhåbentligt via
kursusaktivitet her i foråret 2019.
Vi var i november 2018 til et DLF møde i Fredericia,
hvor loven blev gennemgået og vores opfattelse er,
at vi med den ferieplacering (3 uger i sommerferien,
uge 42 og uge 7), der gennem mange år har været
for skolerne i Hedensted kommune, ikke får problemer ift. den overgangsordning, man har været nødt
til at udarbejde i forbindelse med den nye ferielov.
Det ligger fast, at har man arbejdet fra 1/1 til 31/8 i
2019, så har man optjent ferietimer til hovedferien i

Et af de spørgsmål vi fortsat mangler svar på er,
hvordan det forholder sig for de, der er på nedsat tid
eller søger dette fra 1/8 2020. Det skal vi gerne have
fået svar på ved kurser her i foråret 2019.
Man har pudsigt nok ikke valgt at ændre på optjeningen af timer til 6. ferieuge, som også efter den 1/9
2020 foregår således at man optjener timerne i et
kalenderår og afvikler dem i perioden fra 1/5 det følgende år og et år frem.
Der vil, når vi kender de nye regler bedre, komme
yderligere information ud i Nyhedsbreve.
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Justering af folkeskolereformen. En ny virkelighed eller?
Af Carsten Nielsen, næstformand
Onsdag d. 30/1 breakede forligskredsen omkring
folkeskolereformen de justeringer, de var nået til
enighed om.
Det var topnyheden i medierne i ca. 30 minutter
indtil Brittas svigersøn blev sigtet i den pågående
svindelsag. Dette skisma karakteriserer mediebilledet i Danmark og bliver et problem, når politikerne
ændrer de grundlæggende strukturer i vores samfund, uden at der bliver sat kritisk spot på ændringerne.
Lad det være sagt med det samme, vi som lærere
kunne have håbet på meget mere, men det er
trods alt et skridt i den rigtige retning. Ikke mindst
ligger der i justeringerne en erkendelse fra forligskredsen i, at de på centrale områder har taget fejl
med deres reformtanker. Det gælder den lange
skoledag, stram styring af elevplaner, læringsplatforme og ikke mindst, hvor vigtig lærerens rolle er i
forhold til børnenes udbytte.

Ligeledes tilføres den understøttende undervisning
ekstra midler over de næste år: Dette sker i en erkendelse af, at folkeskolereformen er født med en
massiv underfinansiering, der har vanskeliggjort/
umuliggjort implementeringen. Alt fagpersonale
omkring skolen har vist dette siden 2014, men nu
er det nået til Christiansborg.
Den frihed, der følger med aftalen, er i høj grad lagt
ud til kommunerne og den enkelte skole, så det er
svært at svare på hvilken betydning, den får for
lærernes hverdag, men en ting er sikkert: vi vil på
lærerkredsen arbejde stenhårdt for at de signaler,
der er sendt fra Christiansborg får gennemslagskraft på skolerne i Hedensted Kommune.

Initiativer i aftalen
1. Kortere skoleuge i indskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b
Øget faglighed og kvalitet
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab
Øget frihed
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Hedensted
Lærerkreds
Kredskontor :
Niels Espesvej 10
8722 Hedensted
Telefon: 76 74 19 00
E-mail: 116@dlf.org

Kredsstyrelsen:
FORMAND
Ole Bjerre Martinussen,
Mail: obma@dlf.org
Redaktør af nyhedsbrevet
NÆSTFORMAND
Carsten Nielsen,
Mail cabn@dlf.org

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15
Fredag kl. 8:00 - 12:00

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER
Mette Damgaard Andreasen,
Mail: mdan@dlf.org

Konsulent Jann Besenbacher
træffes i telefontiden

Ane Morell Lodberg Høj,
Mail: amol@dlf.org

Besøg vores hjemmeside:
www.dlf116.dk

Hedensted Lærerkreds ønsker alle medlemmer
en rigtig god ferie.

