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Nyt fra Kredsen 

Efter lockouten 
v/Anders Petersen, Formand 

Sidste år den 29. april lukkede Kolding 

Kommune de lockoutede medlemmer af DLF 

ind på arbejdspladsen igen. 

Den traditionelle opfattelse af taber og 

vinder vil være, at DLF ”tabte”. Det er for så 

vidt korrekt, for aftaleretten på arbejdstid i 

fagretslig forstand blev tabt – til gengæld 

fraskrev kommunerne sig også aftaleretten, 

hvilket jeg tror, kommunen i længden vil tabe 

på. 

Hvis jeg tænker på sentensen ”Hvad udad 

tabes skal indad vindes”, gjorde KL`s 

hårdhændede ageren os endnu mere 

sammentømrede som stand. Jeg er stadig 

både stolt og ydmyg over at være tillidsvalgt 

af medlemmer, som så værdigt og kreativt 

klarede at være lukket ude fra arbejde i fire 

uger i foråret 2013. For at ingen skal tro, at 

det var let. Jeg husker stadig en følelsesladet 

samtale med et medlem, som havde det 

mere end svært med, at den arbejdsgiver hun 

egentlig havde tillid til, uden videre kunne 

smide hende ud af den arbejdsplads, hun 

elskede. 

Regeringen har vundet en Pyrrhussejr. Det er 

den slags sejr, hvor der er tabere hele vejen 

rundt om bordet, og hvor modstanderen er 

så groggy, at der ikke er noget ved at vinde 

kampen, sådan udtalte Tage Søndergaard sig 

om forårets lockout. Og han rammer vist 

ganske præcist. 

Vi skal ikke hænge fast i lockouten, men blot 

konstatere, at folkeskolens ansatte, på den 

værst tænkelige baggrund, forventes at 

gennemføre hele 4 reformer på en gang. 

Overenskomstindgrebet, skolereformen, 

samarbejde med pædagoger og endelig 

inklusionsdagsordenen.  

Lærerfesten 

Afholdes 9. maj 2014 i Bramdrupdam 

hallerne, og der er nu lukket for tilmeldinger. 

Der er tilmeldt 480 medlemmer og VIP 

gæster. 

Festen starter kl. 18.00 præcis, så vær i god 

tid, hvis du er blandt de tilmeldte. Dørene 

åbnes kl. 17,30. 

Til festen vil der være talere, en tre retters 

menu,  underholdning, musik og dans. 

Festen slutter kl. 01.30 og programmet vil 

ligge på bordene til festen. 

Lærerkalender og pins 

Lærerkalenderen er kommet og vil blive 

udleveret af din TR i den nærmeste fremtid. 

Desuden vil du denne gang også 

modtage en pin med DLF´s logo   

Lærerkalenderen ser sådan ud: 
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Manglende optjent ferie i forbindelse 

med lockouten i april 2013. 

Alle der har været omfattet af Lockouten 

mangler at optjene 16,04 ferietimer eller, 

hvad der svarer til 2,17 feriedage.  

Kolding Kommune vil modregne disse dage 

ved et lønfradrag under ferieafviklingen. Ved 

kollektiv ferielukning kan ansatte, der er 

medlemmer af en A-kasse melde sig ledige og 

modtage dagpenge. 

De 2,17 feriedage vil altså mangle i 

efterårsferien uge 42. 

Timerne vil blive modregnet i forbindelse 

med udbetaling af lønnen for oktober måned 

2014 

Lærernes A-kasse kan kontaktes via: 

www.dlfa.dk - Jeg skal holde ferie 

Desuden vil 6. ferieuge kun udgøre 34,33 

timer. 

Lejrskole 

Kolding Lærerkreds og Kolding Kommune har 

indgået aftale om et fælles uenighedspapir 

vedrørende  lejrskoler. 

Det er således ikke den enkelte TR, der skal 

indgå aftale vedr. uenighed om lejrskoler. 

Klasselærer 

Det er fortsat Danmarks Lærerforenings 

opfattelse, at klasselærerfunktionen 

varetages af en lærer, idet opgaven i 

bemærkningerne til folkeskoleloven er 

beskrevet således: 

”Efter de gældende regler i folkeskolelovens 

§ 18, stk. 5, påhviler det skolelederen at 

sikre, at klasselæreren og klassens øvrige 

lærere planlægger og tilrettelægger 

undervisningen, så den rummer udfordringer 

for alle elever. Det forudsættes i den 

forbindelse, at klasselæreren koordinerer 

arbejdet vedrørende klassen både i forhold til 

skolens ledelse og de øvrige lærere og andre 

personalegrupper på skolen, hvilket bl.a. 

fremgår af L409 (loven om lærernes 

arbejdstid). Derudover har klasselæreren den 

særlige opgave at skulle samarbejde med 

eleverne om løsning af særlige opgaver i 

forhold til klassen.”  

I Kolding Kommune er rammen til 

klasselæreren sat til 75 timer per klasse. Men 

det nye er, at timerne ikke nødvendigvis 

fordeles ligeligt imellem klasselærerne på 

skolen. Der vil være behov for, at skolerne 

kan dokumentere at ressourcen faktisk er 

brugt til klasselærere. 

Det er Kolding Lærerkreds’ opfattelse, at det 

vil være en væsentlig forringelse, hvis 

klasselærertimerne spredes over mere end 

højst to lærere omkring den enkelte klasse. 

OK 15  

Så er forhandlingerne vedrørende OK-15 gået 

i gang. 

DLF har et langsigtet mål, om at der på sigt 

kan indgås en arbejdstidsaftale, der kan 

understøtte lærernes mulighed for at få et 

professionelt råderum til forberedelse. Det 

vurderes dog ikke som værende muligt ved 

OK-15 forhandlingerne. Så i første omgang 
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må vi affinde os med mange afarter af Lov 

409. 

Derimod er det lønnen, der kommer i 

centrum. DLF mener fortsat, at vi har 400 

millioner til gode i forbindelse med 

lockouten. Så løn bliver nok et centralt punkt, 

når forhandlingerne starter. 

I vil løbende blive orienteret om det videre 

forløb. 

Samtidig har DLF afsat midler til at få en 

juridisk vurdering af en række punkter i Lov 

409, herunder timehonorering af lejrskole, 

hvor der er en klar uenighed mellem DLF og 

Kommunernes Landsforening. 

Psykisk arbejdsmiljø  

Et psykisk godt arbejdsmiljø har altid været 

en vigtig faktor for det gode arbejdsliv. Dette 

er der som sådan ingen, der er uenige i. Ikke 

desto mindre har det psykiske arbejdsmiljø i 

de seneste år været under et massivt pres.  

Dette skyldes mange forskellige ting, men 

den altovervejende grund er, at der ikke er 

balance mellem kravene og ressourcerne. 

Dette skaber frustrationer og dårlige vilkår 

for kerneopgaven – men det presser faktisk 

også systemet på områder som 

medindflydelse og muligheden for at drive 

ledelse. 

De årligt tilbagevendende besparelser på 

skolevæsenet i Kolding Kommune hjælper 

ikke på dette.  

Trivselsmeter undersøgelsen 

Kolding Kommunes undersøgelse af 

arbejdsmiljøet er netop overstået, og nu 

venter arbejdet med, at hvert enkelt 

arbejdssted skal analysere rapporten.  

Ligeledes skal vi i forvaltningsudvalget 

analysere resultatet på skoleområdet.  

Kolding Lærerkreds har denne gang gjort en 

ekstra indsats for, at svarprocenten blev høj, 

da det giver et meget bedre arbejdsredskab 

til den kommende periode. Dette er 
lykkedes, og svarprocenten er derfor på 68 %, 

hvilket er tilfredsstillende. 

 

Med venlig hilsen 

Kolding Lærerkreds 
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