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På vej mod OK18

 DLF tilbyder faglige kurser til lærere i historie og i
de naturfaglige
fag. Se s. 3.
Tilmelding åbner
6/4.
 135 medlemmer
deltog i år i kredsens generalforsamling.
 Gør din indflydelse gældende!
Deltag i medlemsdebatten op
til OK18, så dine
holdninger bliver
hørt.
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Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand

I foråret 2018 er der igen overenskomstforhandlinger på det offentlige område,
hvilket betyder, at hhv. staten, regionerne og kommunerne forhandler med de
respektive lønmodtagerorganisationer
om løn, arbejdsvilkår m.m.
I Danmarks Lærerforening har vi behov
for at høre dine input til, hvad der er
væsentligt at prioritere i forhandlingerne
og derfor er der i processen indlagt en
medlemsdebat/-inddragelse frem mod
kongressens endelige udtagelse af OKkrav i oktober 2017.
I Hedensted Lærerkreds har vi, som
omtalt til kredsens generalforsamling,
valgt at invitere til 3 møder for de ansatte i folkeskolen og 1 møde for de mindre
medlemsgrupper, hvor vi fra kredsstyrelsen vil orientere om det ”baggrundstæppe”, der er for OK-forhandlingerne.
Med det afsæt tager vi en drøftelse om
hvilke elementer der er vigtigst for jer at
OK-forhandlingerne kommer til at omhandle.
Nogle af temaerne som vil blive berørt
er arbejdstid, løn og efteruddannelse.

Tilsvarende møderne for de ansatte i
folkeskolen vil vi også invitere til et møde for de ansatte, der tilhører vores mindre medlemsgrupper.
Plan for møderne:
Torsdag d. 4/5 kl. 19:30 - 21:00 på
kredskontoret, Niels Espes Vej, Hedensted.
Onsdag d. 10/5 kl. 16:30 - 18:00 på
Juelsminde Skole
Onsdag d. 17/5 kl. 16:30 - 18:00 på
Ølholm Skole
Onsdag d. 17/5 kl. 14:30 - 16:00 på
kredskontoret, Niels Espes Vej, Hedensted (for de mindre medlemsgrupper).
Umiddelbart efter påske udsender vi en
særskilt mail til alle aktive medlemmer
om møderne.
Af hensyn til forplejning på møderne vil
vi bede om tilmelding til 116@dlf.org så
vi kan sikre nogle gode rammer om
nogle væsentlige drøftelser.
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Skal du med til Lærermødet 2017?
Det foregår i uge 27 på Ryslinge Højskole, og som medlem af Danmarks Lærerforening får du
mulighed for at deltage til nedsat pris.
Læs nærmere om deltagere, pris samt det spændende program via linket nederst på siden.
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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

Kontingentet normaliseres Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
I disse dage er det 4 år siden, at vi blev lockoutet af KL.
Det betyder, at vi til sommer er færdige med at afbetale
på de lån, der blev optaget og samtidig afvikles den rabatordning, der har været på kontingentet til DLF og
Hedensted Lærerkreds. Samlet set betyder det, at kontingentet pr. 1/8 2017 normaliseres til det niveau, der
var før konflikten.
Alle medlemmer har bidraget omtrent lige meget til finansieringen, idet de som var lockoutede og optog lån
og de som ikke var lockoutet (fx tjenestemænd) i de 4 år
har betalt 107 kr. mere om måneden end kontingentet
normalt udgør. På samme vis har nye medlemmer, der
ikke var ansat under lockouten betalt 107 kr. ekstra som
deres andel i en genopbygning af Særlig Fond, så vi er
rustede til de kommende overenskomstforhandlinger.
De som var lockoutede, men ikke optog lånet på kr.
18.150 har i 4 år haft en ”rabat” på 313 kr. om måneden
på deres kontingent.
Disse forskelle betyder, at oplevelsen af normaliseringen af kontingentet vil være forskellig afhængig af hvilken gruppe man tilhører. De førstnævnte vil opleve at
det fremadrettet bliver billigere at være medlem, mens
de der i 4 år har haft rabatten vil opleve normaliseringen
som en stigning i udgiften.

Pr. 1/8 vil kontingentet igen være 460 kr. for alle medlemmer i fraktion 1 og 2. Det kan desuden oplyses, at
der ikke siden 2007 har været en stigning i kontingentet
centralt, mens det lokale kontingent sidst blev ændret i
2009, hvor det steg med 5 kr. pr. måned.
Se nærmere forklaring på http://www.dlf.org/medlem/
kontingent/dlf-kontingentaendringer-i-sommeren-2017
hvor du også kan finde en video, der forklarer de forskellige situationer.

