
K O L D I N G  L Æ R E R K R E D S  
Nyhedsbrev oktober 2013 

 

www.koldingkreds.dk                               http://www.facebook.com/home.php 
 

Nyt fra Kredsen 

Kun for tjenestemænd 

Vigtigt. Vi har modtaget nye oplysninger 

angående trinindplacering ved pensionering. 

Der skal dog tages forbehold. 

Følgende vil formentlig gøre sig gældende: 

I perioden fra 01.10.2013 til 31.12.2013 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 . 

I perioden fra 01.01.2014 – 31.03.2014 vil det 

samme gøre sig gældende, bortset fra at går 

en tjenestemand af fra trin 46 vil pensionen 

blive beregnet fra skalatrin 47. 

Børnehaveklasseledere på trin 35 vil gå af 

efter skalatrin 38 i nævnte periode. 

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse 

til Kredsen – 75 50 20 55 

Lønstigning  

Lønstigning pr. 01.10.2013 

Lønstigningen blev på 35,00 – 40,00 kr. om 

måneden, der skal lup til at finde den. 

Efterårsferien 5. ferieuge 

I uge 42 afvikles 5. ferieuge.  

Nyuddannede og nyansatte skal være 

opmærksom på, hvorvidt de har optjent ferie 

med løn (kan ses på lønsedlens 

ferieopgørelse, 37 timer er en uge) eller skal 

hente penge ved feriekort eller gennem A-

kassen. 

Det sidste kræver at man melder sig ledig og 

vil være nødvendigt for nyuddannede for at 

opnå dagpenge. Yderligere rådgivning ved A-

kassen. 

Ny hjemmeside - DLF 

Den nye side kan ses via www.dlf.org  

som sædvanlig og ser nu sådan ud.

 

Kolding Lærerkreds linker en række steder til 

Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Det 

har krævet en revision af links på vores side, 

og vi håber at have fået dem alle med. Men 

der kan forekomme en "smutter". Finder du 

en sådan, bedes du gøre os opmærksom 

herpå og sende en mail hoja@dlf.org 

Hvordan man finansierer en 

folkeskolereform 

Politikere fra alle partier slører deres politiske 

prioritering og udsender pressemeddelelser, 

hvor de postulerer, at folkeskolen i Kolding 

Kommune med budgetforliget er tilført 

ekstra 10 mio. kr. årligt. Det passer simpelt 

http://www.dlf.org/
mailto:hoja@dlf.org
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hen ikke, i det der er sparet 15 mio. kroner – 

nemlig 8 mio. kroner på normeringen på 

specialskolerne, 5 mio. kroner på 

strukturændringer, og godt 2 millioner på 

bl.a. AKT-tilbud og en talehørelærer. 

I enhver regnebog er + 10 – 15 = - 5.  

Blot ønsker man ikke at oplyse om disse 

besparelser så kort før et valg, for ændrede 

normeringer betyder fyringer, og ændring i 

skolestrukturen betyder nedlæggelse af en 

skole – og den slags ser ikke pænt ud i en 

valgkamp. 

Folkeskolereformen finansieres ikke af 

budgettet – den finansieres i væsentligste 

grad af lærerne. Der sker en lang række 

omprioriteringer med serviceforringelser til 

følge. 

Der skal bruges rundt regnet 80 mio. kroner. 

Disse penge findes ved:  

 At lærerne underviser to lektioner 

mere 

 At der fjernes støttetimer 

 At puljetimer fjernes 

 At aldersreduktionen fjernes 

 At der endnu engang skæres i 

efteruddannelsespuljen 

 At mødepuljen halveres 

 At tildeling til tosprogede reduceres 

 At klasselærerarbejdet reduceres 

 At tildeling til kernefagene dansk og 

matematik reduceres 

 At skolebibliotekernes tildeling 

reduceres 

Det turde være tydeligt, at alle disse tiltag 

forringer service på skoleområdet. 

Undervisningen bliver ganske enkelt dårligere 

og skal i højere grad varetages af yderligere 

pressede lærere uden tilstrækkelig støtte og 

efteruddannelse. Inklusionen af elever med 

særlige behov ligger i ruiner. 

Legat  

Kredsstyrelsen Kreds 116 Hedensted 

Lærerkreds administrerer et gammelt legat 

Henneberg Legat. 

I betingelserne står der: 

”Renterne af grundfondens midler anvendes 

som legat til understøttelse af læreres 

efterladte i Vejle Amt” 

I 2013 udloddes 2 portioner à kr. 3.000,00. 

Ansøgere til legatet skal fremsende 

ansøgning pr. mail til: 

 116@dlf.org 

Hennebergs Legat 

Kredsstyrelsen kreds 116 

Att.: Kredsformand Kenneth Reinholt 

Ansøgningen skal være kredsen i hænde 

senest fredag den 22. november 2013. 

Vigtige Datoer 

24. oktober 13 Kolding Lærerkreds har møde 

med de nyansatte i Kolding Kommune kl. 

15.15 – 16.45 på kredskontoret – 

Jernbanegade 3, 1. sal. 

7. november 13 vælgermøde for lærere med 

byrådspolitikere kl. 16.00 – 18.00 på KUC. 

Vigtigt at alle skoler er repræsenteret. 
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1. december 13 endelig tilmelding til Kolding 

Lærerkreds´ jubilæumsfest 9. maj 2014. 

Kursusrække for TR/AMR 

14. november 2013 – Lov 409 

28. november 2013 – Understøttende 

undervisning 

9. januar 2014 – MED 

Alle kursusgangene er i tidsrummet kl. 13.00 

– 16.00 og afholdes i Bramdrupdam hallerene 

Børnehaveklasseledere 

Efter jul afholdes årets møde med 

børnehaveklasselederne. Mangler lige at få 

afklaret med Ulla Koch 

Sørensen/hovedstyrelsen DLF om endelig 

dato, så derom senere. Mødet afholdes på 

Kredskontoret kl. 14.00 – 16.00 

Ole Søndergaard udsender dato og 

dagsorden. 

Alle medlemmerne ønskes en god 

efterårsferie! 

 

 

Med venlig hilsen 

Kolding Lærerkreds 

 

 

 

 

 

Kilde: DLF 

 

 

 

”Du får skolen til at blomstre” – Lærerens Dag oktober 2013 

 


