Oktober 2017

Meningsdanneruddannelse
Vedlagt er et opslag om meningsdanneruddannelsen, der er et
samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og Cevea. Karin
Kurtzweil, der har gennemført meningsdanneruddannelsen anbefaler her uddannelsen:
Til alle lærere på Nordfyn
Nu udbyder DLF igen Meningsdanneruddannelsen og du kan
ansøge om at komme med. Jeg har været så heldig at deltage i
uddannelsen sidste skoleår, og det var en fantastisk oplevelse.
Kan du lide at skrive og diskutere, og er du optaget af det der
sker med folkeskolen, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at søge.
DLF er meget interesseret i at få lærere fra alle dele af Danmark
til at deltage.
At være i et forum sammen med 25 engagerede lærere fra hele
landet er simpelthen en gave. Fra morgen til aften er der kompetente lærere, vigtige fortællinger, spændende skriveopgaver og virkelig god guidning ud i det at ytre sig om skolen i dag.
Der ud over lækker mad, fede udsigter og intens hygge.
Man får et indblik i forskellige tilgange og løsninger på skoler og i forvaltninger over hele landet. Og man får en stærk følelse af samhørighed med lærere fra Hjørring til Vordingborg.
Man får en unik og tiltrængt følelse af ikke at stå alene med de problemer som reformen og
arbejdstidsaftalen har kastet os ud i. Og man får ideer til hvordan man på skrift og i tale kan
argumentere imod problemerne. Samtidig får du noget der har relevans i mange andre sammenhænge; nemlig at formidle et budskab klart og præcist.
Hvis du overvejer at søge og har spørgsmål, må du også gerne ringe eller skrive til mig.
Held og lykke, Karin Kurtzweil 50498979

Lønstigninger
Den 1.10.2017 træder den sidste lønstigning i overenskomstperioden i kraft. Det er mindre
beløb, der er tale om, så du skal ikke skrue forventningerne for højt op 
For en nyuddannet lærer med op til 760 timers undervisning, betyder stigningen 597,86 kr./
år, og for kollegaen med 12 års lønanciennitet betyder det en stigning på 703,36 kr./år.
For en børnehaveklasseleder med op til 835 timers undervisning er de tilsvarende tal 573,97
og 628,04 kr./år
Tjenestemændene får 729,39 kr./år. Alle beløb er selvfølgelig før skat.
Husk, at du kan tjekke din løn på kredsens hjemmeside http://kreds083.dk
På vegne af Nordfyns Lærerkreds
Peter Ollendorff
Kredsformand
Nordfyns Lærerkreds
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