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Indkaldelse til generalforsamling
 Hvad sker der egentligt på en generalforsamling og hvorfor
bør du tage med?
Få svaret på side 3...
 Hvordan skal du
forholde dig, hvis du
bliver syg inden eller
i vinterferien? Se
nærmere på s. 2…
 Ane Morell Lodberg
Høj er gået på barselsorlov ultimo
januar. I hendes sted
er Kaspar Væver,
Lindved Skole, som
suppleant indtrådt i
kredsstyrelsen.
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Efter vinterferien kommer der information om tilmelding til
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Får du løn i uge 7? Af konsulent Jann Besenbacher

Kontroller din
lønseddel for
januar inden
vinterferien!

Når du går hjem fra arbejde i morgen
Det kan skyldes, du i 2015 eller 2016 er
fredag den 10. februar, kan du se frem til ansat som nyuddannet lærer, eller du er
at holde ferie i uge 7.
blevet ansat i Hedensted kommune, og
før denne ansættelse har haft job i en
For langt de fleste lærere og børnehaveanden kommune, så har du evt. ferieklasseledere betyder dette ikke noget på
penge med fra denne ansættelse.
den lønseddel, der kommer sidst i februar måned, men hvert år er der nogen,
Hvis du ikke har ferietimer nok til uge 7
der på det tidspunkt lønsedlen for febru- og ikke har penge stående på din Feriear kommer i E-boks opdager, at de er
konto, så skal du melde dig ledig via
blevet trukket i løn.
www.jobnet.dk for derved at få dagpenge
fra A-kassen.
Hvis du ser på din lønseddel for januar
måned 2017, kan du allerede før uge 7
Er du i den situation, at du skal hæve
sikre dig, at du ikke får problemer i fordagpenge i uge 7, fraskriver du dig retten
hold til lønnen for februar måned.
til at rejse ud af Danmark i denne uge,
idet du skal stå til rådighed.
På lønsedlens bagside er der en linje
med teksten:
I år har Lærerkredsen sendt brev ud pr
mail til alle de medlemmer, der er ansat i
”Ferieregnskab 2015 (restferietimer)”
Hedensted kommune efter den 1. januar
2015 for at sikre, at medlemmerne var
Er det tal, der står ud for denne linje 37
timer (fuldtidsansatte), får du løn i uge 7. klar over, at de skal være opmærksomme på ferieregnskabet, for har man ikke
Er du ansat på mindre end 37 timer pr
styr på det før uge 7 starter, kan man
uge, skal tallet være lig med din nuvæikke få dækning for den manglende løn i
rende beskæftigelsesgrad.
uge 7.
Står der 0 eller et tal mindre end 37, og
Du er velkommen til at ringe til mig på 76
du er fuldtidsbeskæftiget, skal du være
74 19 00, hvis du er tvivl om din situation
opmærksom, idet du så sandsynligvis
i uge 7.
ikke har feriepenge til enten hele eller
dele af uge 7.

Sygemeldt før eller i uge 7 Af Jann Besenbacher, konsulent
Er du sygemeldt før uge 7 starter,
skal du have erstatningsferie for de
dage i uge 7 du er sygemeldt.
Du skal sørge for at sygemeldingen
er meldt til arbejdspladsen senest
mandag den 13. februar før normal
arbejdstids begyndelse.

I tilfælde af du bliver syg i vinterferien, skal du sørge for, at du meddeler
dette til skolen eller Lønkontoret den
første dag, du bliver syg.

Har man i et ferieår (1.maj til 30.april)
sammenlagt haft mere end 5 sygedage, der er registreret efter, man er
påbegyndt ferien, kan man efter nærmere beskrevne regler have ret til
erstatningsferie.
Du er velkommen til at kontakte Hedensted Lærerkreds på 76 74 19 00,
hvis du har spørgsmål om dette.
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Danmarks Lærerforenings frivillige Gruppelivsforsikring
Af Jann Besenbacher, konsulent

Danmarks Lærerforening har gennem mange år
haft flere medlemstilbud, et af disse tilbud er, at
man har muligheden for at tegne en frivillig Gruppelivsforsikring.

Hvordan kan man finde oplysninger om forsikringen?
Du skal gå ind på foreningens hjemmeside
www.dlf.org .

Denne Gruppelivsforsikring forveksles ofte med
I øverste bjælke skal du vælge rubrikken
den forsikring, man obligatorisk er med i via ansæt”Medlem”
telsesforholdet, men her tager man fejl.
I venstre søjle skal du vælge ”Medlemsfordele”
Den frivillige Gruppelivsforsikring skal man selv
tage initiativ til at komme med i, og selvom forsikringen udelukkende har en dækning i forbindelse
med dødsfald, er det en god tillægsforsikring at
have.
Den årlige præmie udgør for tiden 597,00 kr., hvis
man er over 35 år, er man under 35 år er den årlige præmie på kr. 297,00.

På denne side skal du vælge
”Gruppelivsforsikring”. Benyt evt. også lejligheden til at danne dig et overblik over nogle af de
andre medlemsfordele, du har.
Man kan på dette sted både læse om ordningen
samt printe et tilmeldingsskema, hvis man ønsker
at ens ægtefælle også skal omfattes af en forsikring.

Udover dig der er medlem af Danmarks Lærerforening, er det også muligt at tegne en forsikring, der
gælder for din ægtefælle.

Generalforsamling for nybegyndere
Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Hvad er det egentligt, der foregår på en generalforsamling i Hedensted Lærerkreds?
Og hvorfor skal du prioritere en aften af din sparsomme fritid på at deltage i den?
Deltager du i den årlige generalforsamling får du en
hyggelig aften med dine kolleger, hvor der både er
mad og drikke (uden ekstrabetaling). Igen i år har vi
valgt at placere generalforsamlingen på Hedensted
Sognegaard, hvor der både er p-pladser samt offentlig transport lige udenfor døren.
Udover kolleger fra egen skole er det også en kærkommen lejlighed til fx at gense tidligere studiekammerater eller kolleger fra andre skoler, som du tidligere har mødt på kurser e.l.

Inden maden serveres og hyggesnakken spreder
sig, har du med deltagelse på generalforsamlingen
også mulighed for at lytte til min beretning om kredsens arbejde i medlemmernes tjeneste, ligesom du
kan blande dig i debatten efterfølgende og derved få
indflydelse på arbejdet fremadrettet.
I ulige år er der ikke valg til kredsstyrelse på programmet.
Den formelle del af aftenen varer ca. 1½ time, mens
den uformelle del varer så længe du har lyst.
Tag fat i dine kolleger - også de nye - og sørg for, at
I kommer en flok afsted. Det handler om jeres arbejdsliv og erfaringen taler for, at det bliver en hyggelig aften.

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

Kredsstyrelsen:
FORMAND
Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle
Mail: obma@dlf.org
Tlf. 60 24 14 79
Redaktør af nyhedsbrevet
NÆSTFORMAND
Carsten Nielsen, Vævergade 24, 7150 Barrit
Mail cabn@dlf.org
Tlf. 53 57 90 57

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

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER
Mette Damgaard Andreasen, Baldersgade 14C, 8700 Horsens
Mail: mdan@dlf.org
Tlf. 30 49 21 18

Konsulent Jann Besenbacher
træffes i telefontiden

Kaspar Væver, Skovbrynet 12, 8763 Rask Mølle
Mail: kaspar.vaever@skolekom.dk
Tlf. 28 51 10 50

Besøg vores hjemmeside:
www.dlf116.dk

Hedensted Lærerkreds
ønsker alle vores
medlemmer en
velfortjent vinterferie

