ISFUGLEN
Aktuel orientering fra Kreds 18
December 2017
OK-18:
Parterne har netop udvekslet krav til overenskomst 2018 og den sædvanlige retorik er i
gang.
Vores arbejdsgivere siger, at der slet ikke er
råd til lønstigninger – og fagforeningerne fastholder, at det går godt, så der er råd til store
lønstigninger.
Denne retorik er helt almindelig, men ved denne overenskomsten er der flere andre store
udfordringer.
På statens område – der er også lærere ansat:




Betalt frokost.
Kutymefridage.
Lærernes arbejdstid.

På det kommunale område:



Lærernes arbejdstid.
Ligeløn og lavtlønsgrupper.

Man har noteret sig, at lærerne gerne vil drøfte
deres arbejdstid, og man vil gerne vise imødekommenhed.
Den ændrede strategi fra KL side kan uden
tvivl skyldes, at alle de andre fagforeninger nu
står bag lærernes krav om en forhandlet arbejdstid.
De kommer ikke til forhandlinger før end læreren er i reelle forhandlinger.
Den opbakning er lærerne rigtig glad for.
Vores krav er, at vi vil have en forhandlet arbejdstidsaftale og ”arbejdstidsregler der sikrer
rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes
rettigheder på det kommunale/statslige arbejdsmarked”.

Anders Bondo på Vestegnen:
I forbindelse med OK-18 skal vi nok orientere
løbende under forhandlingsforløbet.
Første gang er til et fælles medlemsmøde for
10 kredse på Vestegnen, hvor Anders Bondo
kommer og orienterer.

Anders Bondo og Michael Ziegler, forhandlingsleder for KL har allerede mødtes inden der
er udvekslet krav.

Det foregår tirsdag den 9. januar kl. 17 – 19 i
Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.

For lærerne er det et tegn på, at arbejdsgiverne har ændret - om ikke strategi - så i hvert
fald retorik.

Vi håber, at der kan komme min. 3 – 4 fra hver
skole og I bedes skrive jer på plakaten på personalerummet senest den 3. januar 2018.

Tidligere har det lydt, at arbejdstidsreglerne –
den omstridte Lov 409, der blev indført ved
lovindgrebet under konflikten i 2013, og som
lærerne vil af med - ikke stod til diskussion.
Men nu mødes parterne, inden der udveksles
krav. Tilmed i »god ånd«, som det beskrives
fra flere sider.

Lærernes Pension:

Fra KL bliver det udlagt som velvilje fra kommunernes side.

Lærernes Pension har mulighed for at hjælpe
medlemmer, der er blevet syge. Er du sygemeldt på grund af en fysisk eller psykisk sygdom, så kan det være, at de kan hjælpe dig.
Du kan henvende dig til din tillidsrepræsentant
eller på kredskontoret.
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Ny gratis bog:

Kommunalvalg 2017:

Der er nu udkommet en bog mere i bogserien
Pædagogisk rækkevidde, som kan downloades
gratis af DLF-medlemmer.

Valgresultatet i Ishøj var ikke nogen stor overraskelse. Socialdemokratiet har 11 ud af 19
pladser. Eneste ændring er, at DF mistede ét
mandat og at Venstre fik ét mandat.

Det er Frans Ørsted Andersens bog ”Motiverende undervisning”. I bogen fortæller Frans
Ørsted Andersen, lektor ved DPU, om, at børn
skal have lyst til at lære noget.
Men deres videbegær må ikke kun være drevet
af 12-taller og ros til skole-hjemsamtalen. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra.
Det kræver medbestemmelse, succesoplevelser og fællesskaber.
Derfor er lærernes viden om såvel mål og mening som rum og rammer afgørende i motiverende undervisning. Hvad er egentlig forudsætningerne for, at elever får lyst til at engagere sig i skolens undervisning? Hvordan skaber
lærerne de bedste rammer for dem?
Downloades hér

På forhånd havde et byrådsmedlem fra Socialdemokratiet meddelt, at han ikke stillede op, så
der er også et nyt medlem.

Bemærk ny dato:
Ishøj Lærerkreds
afholder
generalforsamling:
Mandag den
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Ishøj Lærerkreds ønsker alle vores
medlemmer en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår 

