ISFUGLEN
Aktuel orientering fra Kreds 18
Maj 2020
Udligningsreformen:

Genåbningens fase 2:

Den 5. maj præsenterede regeringen en
udligningsreform, der for Ishøj Kommune
blev bedre end der var udsigt til i sidste forsøg. Konkret får Ishøj Kommune fra den
1.1.2021 4 mio. kr. ekstra end i det nuværende udligningssystem.

I forbindelse med genåbningens fase 2 var
Ishøj Lærerkreds til møde med Centerchefen Susanne Poulsen og en repræsentant
for skolelederne, der fremlagde deres foreløbige plan for genåbning, der skal godkendes af Byrådet.

I første omgang stod Ishøj til at få 28 mio.
kr. ekstra, men idet man i samme omgang
afvikler særtilskuddet, hvor Ishøj tidligere
har modtaget 24 mio. lander beløbet på 4
mio. kr.

Vi gentog igen de erfaringer og bekymringer, som I har viderebragt til kredskontoret
og jeres tillidsrepræsentanter.

Hvordan de ekstra midler skal bruges, vides på nuværende tidspunkt ikke, men det
bliver vi klogere på, når budgettet lander til
efteråret.
Herudover skal der til efteråret forhandles
om at opløse det forpligtigende samarbejde
mellem bl.a. Ishøj og Vallensbæk. I den
forbindelse skal regeringen undersøge,
hvilke opgaver der fagligt forsvarligt kan
hjemtages.
På vores område drejer det sig om en del
af specialundervisningsområdet og nogle af
de funktioner, som konsulenterne på rådhuset varetager, som Vallensbæk muligvis
vil kunne hjemtage.
Ishøj Lærerkreds er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanterne og er ved at få afklaring over proces og omfang, som vil blive
kommunikeret videre til de konkrete medlemmer, så snart vi ved nærmere.

Det lader til, at man har lyttet til ønsket om
at nedbringe skoledagens længde og dermed mindske belastningen for personalet.
Skoledagen bliver således:
 Kommende og nuværende Børnehaveklasse – som hidtil.
 1.-3. klasse er i skole fra kl. 8-13.
 4.-5. klasse er i skole fra kl. 8-14.
 6.-9. klasse er i skole 3 dage om ugen
fra kl. 8 -13 og har fjernundervisning de
resterende dage.
9. klasse har sidste skoledag d. 19. juni.
Der er fortsat fokus på, at lærernes undervisningstimetal skal opgøres, og evt. flere
undervisningstimer end udmeldt i opgaveoversigten udbetales ved skoleårets afslutning.
Såfremt retningslinjerne ikke kan overholdes, inddrages tillids- og arbejdsmiljørepræsentant fortsat i udarbejdelsen af en
midlertidig alternativ plan.
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Periodeforhandlingerne:
På trods af at der har været meget at se til i
forbindelse med Corona-krisen, har periodeforhandlingerne pågået siden marts og
blev forlænget på grund af situationen, således at man d. 24. maj kender resultatet af
periodeforhandlingerne om vores arbejdstid.
Kredsstyrelsen mødes mandag d. 25. maj
og gennemgår og diskuterer resultatet og
vil på den baggrund komme med en anbefaling, såfremt der kommer et resultat, der
skal til afstemning.

Beløbet er lidt mindre i år, idet der kun udbetales for periode 1.1.2019 - 31.8.2019,
idet resten af året indefryses som en del af
overgangen til den nye ferielov.
Årsagen til at den særlige feriegodtgørelse
nu optræder todelt er, at den består af to
dele, som fremadrettet skal udbetales anderledes end hidtil som følge af de nye ferieregler.
Den ene del er bestemt af ferieloven og
gælder alle og er 1 % af den ferieberettigede løn. Den anden del er den overenskomstbestemte, der for lærerne er 1,15 %
(for de fleste andre er den 0,95).

Generalforsamling:
Der er tidligere udsendt besked om afholdelse af digital generalforsamling, onsdag
d. 27. maj kl. 16.

Fremover skal den 1 % udbetales d. 31.
maj for perioden fra 1. september – 31.
maj, og d. 31. august for perioden fra 1. juni
- 31. august.

Vi er så sent på året, at vi i kredsstyrelsen
har set os nødsaget til at afholde en alt andet lige mindre omfangsrig version for at
kunne få godkendt regnskab og budget, for
at kredskontoret kan være funktionsdygtig i
det kommende skoleår.

Den overenskomstbestemte feriegodtgørelse udbetales fortsat en gang om året den
30. april for perioden 1. januar – 31. december.

Tilmelding til den digitale generalforsamling
kan ske på 018@dlf.org senest den 25. maj
2020, hvorefter man vil få fremsendt et link
til generalforsamlingen.

Der er varslet kollektivt ferie på skolerne i
perioderne: 10. juli og ugerne 29. 30. og
31.

Lønseddel:
På jeres sidste lønseddel har i haft en lille
overenskomstforhandlet lønstigning. Den
næste lønstigning træder i kraft d. 1. oktober 2020 og kan for de bagudlønnede ses
på lønsedlen 1. november 2020.
Særlig feriegodtgørelse er ligeledes blevet
udbetalt på sidste lønseddel og hvis I har
undret jer over, at beløbet er lavere end
normalt og at det er opdelt i to kan vi betrygge jer i, at det er korrekt.

Ferievarsling:

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

