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Aktuel orientering fra Kreds 18
Februar 2018
OK-18 - medlemsbrev fra Anders Bondo:
Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening
har lørdag den 10. februar modtaget et medlemsbrev – med link til en video – fra Anders
Bondo Christensen.
Her fortæller han, at han kan konstatere, at
forhandlingerne med KL ikke rykker sig ud af
stedet.
KL’s udlægning er, at de holder ”tænkepause”.
Status lige p.t er, at Danmarks Lærerforening
har fremlagt flere forslag vedr. lærernes arbejdstid til drøftelse, bl.a. at man kan tage udgangspunkt i aftalen for skolesekretærerne,
som er tilpasset skolens hverdag.
Alt er blevet afvist med begrundelsen, at det er:
-

Bureaukratisk
Ikke fleksibelt
Lægger beslag på ledernes tid
Passer ikke til den nye skole

I 2013 var det alfa og omega, at lærerne skulle
normaliseres, men det er vi stadig ikke blevet.
Vores arbejdstid er reguleret ved en lov - ikke
ved en aftale mellem 2 parter.
Aftaler mellem parterne er grundstenen i den
danske model.
Der er ikke stillet urealistiske krav fra lærernes
side.
Det er uholdbart, at lærerne har ringere vilkår
end andre kommunalt ansatte og lærerne skal
have en overenskomstaftale, som alle andre
kommunalt ansatte!

Din tillidsrepræsentant har en liste med nuværende mailadresser, så der kan du også tjekke,
om du står med korrekt mailadresse på ”Min
side”.
Nu nærmer vinterferien sig – og det er ikke
ferie:
Når lærerne i Ishøj holder fri i uge 8, er det ikke
ferie.
Vi har på nuværende tidspunkt afviklet al vores
ferie – 4 uger i juli og 1 uge i efteråret.
Så når vi kan holde fri i næste uge, er det afspadsering.
3i1 måling:
Fra d. 12. marts skal du deltage i Ishøj Kommunes 3i1 måling.
Der spørges til:
-

Psykisk arbejdsmiljø
Trivsel
Lederevalueringen

Helt konkret vil alle ansatte i kommunen få tilsendt et link til to spørgeskemaer - enten som
mail eller i e-Boks.
Det ene spørgeskema handler om trivsel på
arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø.
I det andet spørgeskema skal der svares på en
række spørgsmål, hvor der evalueres på nærmeste leder.
Du kan svare på de to spørgeskemaer fra den
12. marts og frem til den 28. marts.

HVIS DU IKKE HAR MODTAGET MEDLEMSBREVET, ER DET FORDI DANMARKS
LÆRERFORENING HAR EN FORKERT ELLER INGEN MAILADRESSE PÅ DIG!!

Du vil modtage flere praktiske oplysninger om
3i1-målingen inden det hele går løs den 12.
marts.

Du skal ændre din mailadresse på ”Min side”.
Log ind via dette link på www.dlf.org, hvor du
skal logge ind med din kode eller NemID.

Når målingen er afsluttet, vil resultaterne blive
samlet i en rapport, som evaluerer arbejdspladsen.
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Rapporterne skal hjælpe arbejdspladsen med
at arbejde videre med resultaterne og blive
endnu bedre.
Bl.a. skal der laves en handleplan for trivsel og
den skal sendes til HovedMED, som derefter
vil følge op på den.

Brevet ligger i ens personlige indbakke på akassens hjemmeside.

Alle ledere skal ligeledes lave en personlig udviklingsplan og fokusere på at udvikle deres
egen ledelse.

Hvis du vil vide yderligere om din egen efterløn
skal du i første omgang kontakte a-kassen.
Lærerkredsen må ikke rådgive om a-kasse
spørgsmål.

Desuden vil der blive udvalgt fælles temaer om
trivsel og arbejdsmiljø, som alle medarbejdere
vil komme til at arbejde med i løbet af 2018 og
2019.
Du kan se en lille video om målingen her:
http://youtu.be/DvHOh7mowtQ
Vi vil meget gerne opfordre til, at man besvarer
skemaerne – kun med en høj svarprocent kan
man definere evt. områder, der skal fokus på.
Besvarelsen er anonym – delvis.
Dette skal forstås sådan, at hvis der konstateres forhold – det kan være krænkende adfærd,
vold eller mobning, og det ikke kan løses uden,
at man kender den/de pågældende medarbejdere, kan lederen, tillidsrepræsentanten og
arbejdsmiljørepræsentanten få adgang til besvarelsen.
Dette sker sammen med lederens leder og en
konsulent fra HR.
At evt. resultater er dårlige, er ikke en begrundelse for at få adgang til data.
Efterløn:
Alle, der er med i efterlønsordningen har modtaget et brev fra a-kassen, hvori der står, hvor
mange penge man evt. kan få udbetalt skattefrit i perioden 1. jan 2018 – 30. juni 2018.

Du skal logge ind med NemID via:
www.dlfa.dk

Ishøj Lærerkreds
afholder
generalforsamling:
Mandag den
19. marts 2018
kl. 16.15 på
Vejlebroskolen

Ishøj Lærerkreds
afholder medlemskursus for aktive
medlemmer den
26. – 27. januar 2019
på Frederiksdal.

Rigtig god ”vinterferie”

