Januar 2017

Lønstigninger
Fra 1. januar 2017 er lønnen steget som følge af reguleringsordningen. Det svarer til en stigning på mellem 350 til 425 kr. pr. måned for lærere og mellem 335 til 366 kr. pr. måned for
børnehaveklasseledere. På kredsens hjemmeside kan du tjekke din løn.

Evaluering af bilag 4
Som en del af OK15 findes ”Bilag 4 - Politisk papir om arbejdstid” også omtalt som ”de 15
punkter”. Dette bilag er blevet evalueret som det er beskrevet i overenskomsten. Evalueringen er startet på skolerne i Faglig Klub, hvor medlemmerne og tillidsrepræsentanten har
gennemgået bilaget og talt om, hvilke elementer der gik godt og hvilke, der stadig gav problemer. Efterfølgende blev bilaget evalueret på et fællesmøde mellem tillidsrepræsentanterne, skolelederne, forvaltningen og kredsen. Som den sidste del af evalueringen var vi samlet
i Odense med tillidsrepræsentanter, skoleledere, forvaltningsfolk og kredsstyrelserne fra hele Fyn. Anders Bondo fra DLF og Michael Ziegler fra KL deltog også i mødet. Vi afventer den
samlede evaluering fra DLF og KL. Mit indtryk er, at der skal arbejdes på, at dialogen om opgaveoversigterne skal forbedres, der er for mange opgaver til den afsatte tid, hvilket presser
lærerne og børnehaveklasselederne, kreds/kommuneaftaler om arbejdstid opleves som en
fordel og at den pædagogiske debat er forstummet.

Kalender 2017/18
I lighed med tidligere har vi i kredsstyrelsen besluttet at vi også til næste skoleår køber kalendere til de medlemmer der ønsker dette. Vi giver besked, når vi har modtaget dem i slutningen af dette skoleår.

Vinterferie
Vinterferie er også ferie for lærere og børnehaveklasseledere. Hvis du ikke har optjent fuld
ferie får du ikke fuld løn i denne uge. Vi udsender et medlemsopslag om dette senere på måneden.

Vi ønsker alle medlemmerne et godt nytår.
På vegne af Nordfyns Lærerkreds
Peter Ollendorff
Kredsformand
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