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Tilbagetrækning:
Ishøj Lærerkreds er medunderskriver på en
kampagne vedrørende opsigelse af Velfærdsforliget sammen med 61 andre faglige
organisationer på vegne af 310.000 medlemmer.
Kort fortalt handler kampagnen om, at man
ikke skal arbejde til man er nedslidt.
Konkret opfordres der til, at den kommende
regering stopper stigningen i pensionsalderen, indfører rettigheder til tidligere og
gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på dagpengesats, bedre mulighed for
førtidspensionering samt skabe incitament
til et langt arbejdsliv gennem gode arbejdsforhold, løn og bæredygtigt arbejdsmiljø.

hvilke muligheder man har for selv at påvirke sin egen tilbagetrækning.
Bisidder:
Hvis I bliver indkaldt til samtale med jeres
leder, kan det være klogt at få en bisidder
med til samtalen. Man kan frit vælge, hvem
man ønsker, der skal bisidde en, men vi
anbefaler, at man tager sin tillidsrepræsentant med eller alternativt arbejdsmiljørepræsentanten.
Barsel:
Underretnings- og varselspligt ved afholdelse af barsel:
Arbejdsgiveren skal på bestemte tidspunkter have meddelelser om påbegyndelse af
orlov og genoptagelse af arbejde mv.

LP Pension:
I forlængelse af debatten om tilbagetrækning og pensionsalderen har kredsstyrelsen
besluttet, at der i efteråret inviteres til medlemsarrangement, hvor Lærernes Pension
vil komme og holde et oplæg om overenskomstansattes pension og hvilke muligheder, man selv har for at indbetale ekstra.
Formålet er at oplyse om, hvordan vi er stillet i forhold til pension og forsikringer og
give mulighed for, at medlemmerne kan
stille private spørgsmål omkring sin egen
pension.
Pension er normalt ikke noget mange interesserer sig så meget for, men vi vil opfordre til, at man deltager, da det er vigtigt at
vide noget om, hvordan man er dækket og

Som medlem af Ishøj Lærerkreds kan du få
hjælp til at sammensatte din barselsorlov.
Du er altid velkommen til at tale med din
TR eller booke en tid på kredskontoret.
Hovedreglen er, at man skal meddele sin
leder, hvornår ma genoptager arbejdet senest 8 uger efter fødslen.
I forlængelse af OK 18 er det nu muligt, at
de to ugers fædreorlov, efter aftale med
arbejdsgiveren, kan afholdes som ikkesammen-hængende perioder inden for de
første 14 uger efter fødslen.
Hvis det ulykkelige sker og et barn er dødfødt eller dør inden den 32. uge - eller bortadopteres, har hver af forældrene nu ret til
sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets
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død eller bortadoption. Det samme gælder
for adoptanter.

Du har ret til erstatningsferie fra 5. sygedag
og i det antal dage, du er sygemeldt.
Husk at få dokumentation fra din læge.

Lønseddel:
Ferievarsling:
I forrige Isfugle gjorde vi opmærksom på, at
de varslede lønstigninger for børnehaveklasseledere og konsulenter samt stigningen i fritvalgstillæg endnu ikke var blevet
udmøntet på grund af, at KL ikke havde
underskrevet overenskomsten på dette område.
Dette er nu sket og I burde kunne finde det
på jeres lønsedler og se, at det er blevet
betalt med tilbagevirkede kraft.

Der er varslet kollektivt ferie på skolerne i
perioderne:
Vejlebroskolen:
Vibeholmskolen:
Strandgårdskolen:
Gildbroskolen:
Ishøj Skole:
Ishøjgård:
Kirkebækskolen:

4. juli – 31. juli
8. juli – 31. juli
3. juli – 30. juli
4. juli – 31. juli
5. juli – 31. juli
4. juli – 31. juli.
5. juli – 31. juli

Arbejdsskader:
Hvis I kommer ud for en arbejdsskade, vil vi
meget gerne have en kopi af anmeldelsen,
som I har udfyldt på skolen.

Hvis du ikke har optjent ret til fuld løn under
ferien, skal du melde dig ledig hos akassen på 1. ledighedsdag (efter at de optjente feriedage er afviklet). Du vil så være
berettiget til feriedagpenge.

På grund af GDPR skal I selv bede om en
kopi af anmeldelsen og enten sende den
direkte til kredsen eller give den til jeres
tillidsrepræsentant.

Lærernes a-kasse – dlf-a – er informeret
om, hvornår de enkelte skoler holder ferie.

Kredskontoret i ferien:
Kontoret er bemandet mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag i uge 27.
I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 bliver mails og
telefonsvarer tjekket jævnligt.
Kontoret er bemandet igen fra mandag d.
5. august.

Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse:
Der kan søges om nedsat kontingent ved
barsel på dagpenge, uddannelsesorlov,
ledighed m.m. Normalt gives 50 % reduktion. Ved orlov uden løn/dagpenge gives der
normalt 100 % kontingentfritagelse. Husk at
søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft.

Sygdom:
Hvis du er sygemeldt inden ferien træder i
kraft, har du ret til erstatningsferie for det
antal dage, du er sygemeldt.
Hvis du bliver syg i ferien, skal du straks
meddele dette til din leder eller kontakte
Ishøj Kommune.

Hvis du får job i en anden kommune er det
vigtigt, at du giver kredskontoret besked
hurtigst muligt. Så sørger vi for, at du bliver
overflyttet til den pågældende lokalkreds
eller udmeldt, hvis du får job uden for
Danmarks Lærerforenings aftaleområde.

