August 2017

Medlemsundersøgelse
Foreningen gennemfører fra uge 34 en stor spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemmer i fraktion 1 og 2, som er ansat i folkeskolen.
Undersøgelsen omhandler medlemmernes arbejdsforhold på deres skole og er en gentagelse af totalundersøgelserne, som foreningen gennemførte i 2013 og 2015. Foreningen kan
dermed følge og dokumentere udviklingen i arbejdsforholdene på skolerne over de seneste
fire år.
Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at styrke og udvikle foreningens indsats for
at varetage medlemmernes interesser og til at påvirke beslutningstagere i spørgsmål, der
vedrører lærernes arbejdsforhold og kvaliteten i undervisningen.
For at opnå en høj svarprocent opfordrer vi til, at du bruger 5 min. på at svare, så undersøgelsen giver et retvisende billede af virkeligheden.

Løntjek
Som et led i kampagnen ”Er du OK?” iværksættes der i lighed med de foregående år en lønkampagne. Målsætningen er dels at skabe fokus på, om de ansatte får den korrekte løn
I Nordfyns Lærerkreds har vi lavet et regneark så lærere og børnehaveklasseledere til hver
en tid kan tjekke lønnen. Regnearket finder du på:
http://kreds083.dk -> ”Løn og job” -> ”Lønberegning og arbejdstid” -> ”Beregn din løn 1. januar 2017”
Hvis du har brug for hjælp, kan din TR hjælpe dig eller du kan kontakte kredskontoret.

Fritvalgsordning - omvalg
Hvis du ikke foretager et aktivt valg og meddeler det til Løn og Personale, vil fritvalgsdelen
blive udbetalt kontant sammen med lønnen, hvilket vil fremgå af din lønseddel.
Fritvalgstillægget er 0,64 % af den pensionsgivende løn.
Du kan vælge at du få din pensionsprocent forhøjet med 0,64 % og tillægget bliver herefter
indbetalt til Lærernes Pension og ikke til din lønkonto. Fristen for ændring er 30. september.
Ændringer kan foretages én gang årligt.

Gratis bog til medlemmerne
Nu er den fjerde bog i serien Pædagogisk rækkevidde er udkommet.
Du kan hente bøgerne på:
http://www.dlf.org -> ”Min side” -> Pædagogisk rækkevidde

På vegne af Nordfyns Lærerkreds
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