ISFUGLEN
Aktuel orientering fra Kreds 18
Maj 2016
Skoleårets planlægning:
Nu er næste skoleårs planlægning godt i gang.
Det medfører, at administrationsgrundlaget
som Ishøj Lærerkreds og Ishøj Kommune er
enige om, skal efterleves – tillige med, hvad
der står i LOV 409.
Læreren skal have en dialog med skolelederen
om deres opgaveoversigt inden skoleårets
start.
Læreren og skolelederen skal afstemme forventninger til opgavens løsning, og lærerne
skal vide om opgaveoversigten er udtryk for
alle årets arbejdsopgaver.

Det fremgår af sidste side på lønsedlen, hvor
meget ferie man har optjent ret til.
Fuld ferie er 185 timer - 5 uger – 25 dage á 7,4
time.
Al optjent ferie skal være afviklet inden Ishøj
Kommune kan trække dig i løn og du kan få
understøttelse.

Debataften tirsdag d. 31.maj kl. 19.00:

Hvis man er på nedsat tid, skal de aftalte maksimum og gennemsnitsundervisningstal tilsvarende reduceres.
Lige nu er kredsen og nogle af skolerne ved at
aftale fix-flekstidsaftaler. Aftalerne vil nærmere
beskrive tilstedeværelsen på de enkelte skoler.
Hvis der ikke er aftalt fix-flekstidsaftaler gælder
LOV 409.

Ferie:
For alle skolerne i Ishøj Kommune er der aftalt
kollektivt ferielukket i ugerne 27 – 28 – 29 – 30
(4. juli - 29. juli begge incl.) og uge 42.
Den kollektive ferielukning betyder, at hvis du
ikke har optjent ret til fuld løn under hele ferien,
vil du blive trukket i løn. Du kan melde dig ledig
i A-kassen og få understøttelse. Du skal melde
dig ledig på 1. ledighedsdag via a-kassens
hjemmeside.
Dlf-a er informeret om feriens placering i Ishøj
Kommune.

Fællesskolebestyrelsen, Folkekirkens skoletjeneste og Ishøj Lærerkreds inviteret til debat
aften om ”Hvad skal vi med skolen?”.
Til at sætte skub i debatten kommer Per
Schultz Jørgensen lærer, professor i socialpsykologi og tidl. formand for børnerådet. Han
giver sit bud på, hvad børn i dag skal lære for
at kunne begå sig i livet og tage aktivt del i
samfundet.
Håber at mange forældre og medarbejder vil
møde op. Det foregår i Ishøj Idræts og Fritidscenter.
19:00-19:05: Velkomst
19:05-20:00: Oplæg v/Per Schultz Jørgensen
20:00-20:40: Debat
20:40-21:00: Oplæg ved Michael Dyrehave,
Skole og Samfund.
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