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En formandshilsen 

Kære medlemmer 

Så er vi i uge 5 efter lockouten. Jeg håber I 

alle er ved at finde jer til rette efter 

lockouten.  

Den 16. maj afholdt Kolding Lærerkreds et 

”efter lockout møde” med deltagelse af Ib 

Hansen og erhvervspsykolog  Poul 

Volquartzen. Ca. 160 medlemmer havde 

mulighed for at deltage i dette arrangement. 

I har alle modtaget Ib Hansens indlæg, som 

fortjent høstede stor anerkendelse. Ligeledes 

fik vi også et fint oplæg fra erhvervspsykolog 

Poul Volquartzen. Han redegjorde for de 

mange områder, man som lærer kunne føle 

sig ramt på i forbindelse med konflikten. 

Selvfølgelig er det individuelt, hvordan vi hver 

især er blevet påvirket af lockouten, men han 

understregede, at mange var blevet ramt på 

samtlige af de områder den vedlagte model 

viser. Dette er ifølge PV ganske usædvanligt, 

at en faglig konflikt rammer så bredt og 

involverer så mange følelsesmæssige 

nuancer.  Ligeledes understregede han, at de 

samme følelser kan dukke op igen, når 

skoleåret 2014-15 skal planlægges. Hans 

umiddelbare råd her lige efter lockouten var, 

at fokusere på det vi er dygtige til, nemlig at 

give en god og kvalificeret undervisning. 

Med hensyn til det videre forløb, er det ikke 

særligt rart at læse KL´s såkaldte 

borgmesterbrev. Det anbefales, at man på 

ingen måde indgår aftaler, og det lader til, at 

den gruppe man skal inddrage mindst, er 

lærergruppen. 

Her lige 3 små afsnit, der klart afspejler KL`s 

arrogante og fjendtlige retorik: 

•De nye enkle og fleksible rammer skal 

udfyldes af målrettet ledelse på alle niveauer 

i kommunen med det formål at forbedre 

folkeskolens resultater. Udviklingen skal 

bæres igennem af kommunale beslutninger, 

som træffes efter dialog og samarbejde med 

alle relevante lokale interessenter, ikke 

mindst de fagligt fremmeste lærere, som kan 

vise vej for andre. 

•I den proces bør kommunerne ikke sætte de 

nye frihedsgrader over styr ved at båndlægge 

det fremtidige handlerum gennem indgåelse 

af nye lokale aftaler eller give tilsagn om 

aftaler med den lokale kreds af Danmarks 

Lærerforening eller tillidsrepræsentanten 

om, hvor meget arbejdstid lærerne bruger til 

forskellige arbejdsopgaver. 

•KL finder derfor anledning til igen at tage 

afstand fra indgåelsen af egentlige juridisk 

bindende lokale aftaler og samtidig opfordre 

til inddragelse af de relevante lokale aktører i 

udviklingen af en ny folkeskole. 

Ikke ligefrem en konstruktiv tilgang til det 

videre forløb. Det kan godt være, at KL føler 

de vandt OK 13 med regeringens hjælp, men 

man har ikke format til at vinde freden. 

Vi må håbe, at vore lokale politikere har en 

noget mere nuanceret tilgang til og fremfor 

alt en større indsigt i, hvordan en skoles 

planlægning fungerer bedst muligt. 

Kredsstyrelsen vil indbyde 

uddannelsesudvalget til et møde i august 

måned. 
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Netop i dag har Ib Hansen meddelt, at han 

fratræder sin stilling som Børne- og Unge 

direktør med udgangen af august 2013. En 

beslutning lærerkredsen dybt beklager. Mere 

om det senere. 

Afslutning på lockouten 

Lidt billeder fra 16. maj 2013 

  

Skoledirektør Ib Hansen  

 

og erhvervspsykolog Poul Volquartzen  

 

 

Bilag: ”konfliktens dimensioner” er også vedhæftet med 

nyhedsbrevet. 

Indsamling af materialer under 

lockouten 

Kolding Lærerkreds efterlyser billeder, video, 

sange og andre sjove indslag fra 

lockoutperioden, som vi vil bruge til Kolding 

Lærerkreds´arkiv. 

Materialet sendes til:  lhel@dlf.org, så hurtigt 

det er muligt. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Torsdag d. 20.juni 2013 kl. 15.15  i 
Bramdrupdam hallen, er der indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling i Kolding 

Lærerkreds. 

Dagsorden er udsendt via TR 

Der er tilmelding til din TR mandag d. 17. 

juni 2013. 

Angående trinindplacering ved 

pensionering af tjenestemænd 

Følgende vil gøre sig gældende: Der skal dog 

tages de sædvanlige forbehold. 

I perioden fra 01.04.2013 til 30.09.2013 vil 

tjenestemænd på løntrin 42,43,44 og 45, gå 

på pension et skalatrin højere. 

Tjenestemænd på trin 46,47,48 og 49 vil gå 

på pension efter det tilsvarende skalatrin.  

Tjenestemænd på løntrin 50 og opefter vil 

blive pensioneret fra et skalatrin lavere.  

Børnehaveklasseledere, som er 

tjenestemænd på trin 35 vil blive pensioneret 

fra skalatrin 37 i nævnte periode. 

mailto:lhel@dlf.org
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Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse 

til Kredsen/Preben Zabel.  

Lønstigning 

Pr. 1.april 2013 ydes en generel lønforhøjelse 

på 0,5 pct. 

Pr. 1.oktober 2013 ydes en generel 

lønforhøjelse på 0,2 pct. Inkl. 

Reguleringsordningen -0,4 (forventet) 

Pr. 1.januar 2014 ydes en generel 

lønforhøjelse på 0,5 pct. 

Pr. 1. oktober 2014 ydes en generel 

lønforhøjelse på 0,71 pct. Inkl. 

Reguleringsordningen 0,37 (forventet) 

Pr. 1 januar forhøjes fritvalgsordningen fra 

0,3 til 0,6 pct. 

Fritvalgsordningen betyder at den enkelte 

ansatte kan vælge mellem at få tillægget 

udbetalt eller indbetalt til Lærernes Pension 

Ønskes tillægget indbetalt til Lærernes 

Pension skal dette være aftalt med Løn- og 

Personaleforvaltningen inden 1. oktober 

2013. 

Nyt fra Kolding Kommune 

Forslag til nye retningslinjer for 

kørselsgodtgørelse, som skal behandles i 

økonomiudvalget 17. juni 2013.  

Bliver forslaget vedtaget træder det i kraft 

17. september 2013. 

Kolding Kommune følger KL´s vejledning og 

direktionen lægger op til, at der årligt i 

Kolding Kommune skal spares 3,5 mio. kr. på 

udgifter til kørselsgodtgørelse. 

I følge forslaget bliver hovedreglen, at kørsel i 

egen bil fremover afregnes til lav takst (2,13 

kr./km). Direktørerne får dog mulighed for at 

give skriftlig bemyndigelse til, at visse former 

for tjenestekørsel godtgøres med høj takst 

(3,82 kr./km). 

Se hele skrivelsen fra Herkules her: 

http://www.kolding.dk/hercules/0075265.asp?sid=32898&uid=32899 

http://www.kolding.dk/hercules/0075266.asp?sid=32898&uid=32899 

 

 

Alle medlemmerne ønskes en god 

sommer! 

 

 

Med venlig hilsen 

Kolding Lærerkreds 
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