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Leder
Skoleåret synger på sit absolut sidste vers, og sommerferien er lige om hjørnet. Forhåbentlig bliver
det en dejlig afslappende ferie for os alle.
Når skoleåret starter igen, vil vi opfordre til at I holder øje med jeres arbejdstid. Hvor meget tid i
bruger på de forskellige opgaver. Hvor mange timers elevpausetid du har i dit skema. Elevpausetid
er den tid der er mellem lektionerne, hvor du ikke rigtig kan undervise, som regel ikke forberede
dig, men lave mindre opgaver, overlevering, små mail mm. Den mængde tid kan være meget omfattende, og hvis den er talt med som tid til f.eks. kan bruges til undervisning, så kan det være du
har for mange opgaver.
Din opgørelse af din arbejdstid bruger vi, hvis du kommer til din TR eller op på kredskontoret, så vi
kan se om du har for meget at lave, men vi bruger den også til at vise politikere i kommunen, at
folkeskolen i Greve er underfinansieret. Vi kan ikke levere det arbejde, som børnene har krav på
indenfor den afsatte økonomiske ramme. Så det er ikke ligegyldigt om du holder øje med din egen
arbejdstid, både for din egen skyld, men også for arbejdet med at få en ordentlig økonomi i folkeskolens skyld.
Men først skal sommeren nydes. Så jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommerferie.

Opgørelse af arbejdstiden
Når skoleåret ophører, skal man have opgjort sin arbejdstid. Det er skolelederens pligt og ansvar at
sørge for det. Det er lærerens opgave at tjekke, om det er korrekt i forhold til egne kalendernotater eller lignende. Hvis du har fået yderligere opgaver i løbet af året, eller opgaver har vist sig større end planlagt, skal du gå i dialog med din leder. Det er også en god ide, at inddrage sin TR til
sparring om din opgaveoversigt.

Syge- og raskmeldinger i ferien
På hver skole er det fastlagt, og forhåbentlig også meldt tydeligt ud, hvem du skal kontakte, hvis
du skal sygemeldes i ferien, eller hvis du er sygemeldt og skal raskmeldes.

Hvis du er syg når ferien starter
Hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1.
feriedag) vil ferien blive suspenderet, og du skal holde den på et senere tidspunkt. Hvis du ikke er
raskmeldt, inden hovedferieperioden udløber den 30. september, kan du få ferien udbetalt.

Hvis du bliver syg i løbet af ferien
Opstår sygdommen efter at ferien er påbegyndt, skal du meddele arbejdsgiveren dette. Der er så
ret til at få ferien suspenderet. Ved sygdom opstået i ferien er der for de første 5 feriedage ikke ret
til erstatningsferie. Det indtræder først efter 5. sygedag.
Meddelelse om sygdom skal gives til arbejdsgiveren inden normal arbejdstids begyndelse på første
sygedag. Meddeler du det fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferien for sygedage opstået i ferien
først tælle efter 8. sygedag. Det er derfor, det er vigtigt før ferien at være oplyst om, hvordan og til
hvem sygemeldingen skal meddeles, som skrevet ovenfor.
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I modsætning til sygdom opstået før ferien skal der ved sygdom opstået i ferien indhentes en lægeerklæring. Den skal den ansatte selv betale. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der
indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom.

Ansat i løbet af 2016?
Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2016, så får du måske løntræk i sommerferien (4
uger). Gå ind på Lærernes a-kasses hjemmeside - du skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv ferie
og følg vejledningen, 5 punkter. Alle blanketter findes på hjemmesiden.
Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig. Så, den første dag i din ferie, hvor
du ikke har flere feriepenge (eller feriedagpenge) skal du melde dig ledig på jobcenteret, også
selvom du stadig er ansat. Det er nødvendigt for at få dagpenge under kollektiv ferie.
Lærernes sommerferie ligger i år fra mandag d. 3. juli til/med søndag d. 30. juli 2017.

OK 18 krav
I foråret havde vi en medlemsdebat om kravene til overenskomstforhandlingerne i 2018. Det videre arbejde foregår i Hovedstyrelsen frem mod kongressen, hvor de endelige krav vedtages. Som
optakt til OK 18 forhandlingerne, afholdes en række regionale medlems seminarer, der har til formål at formidle, udbrede og få medlemmerne til at tage ejerskab over konkrete budskaber, der
skal øge presset for at skabe bedre rammer om skolen og lærernes arbejdsliv. Medlemsseminarerne skal engagere medlemmerne til handling og aktiviteter af forskellig art, der kan påvirke og rykke beslutningstagerne. Du kan læse mere her

Skolebestyrelsernes brev om budgetter
I slutningen af maj måned fremsendte samtlige skolebestyrelser en skrivelse til Byrådet, hvor de redegjorde
for hvorfor de ikke kan godkende skolernes budgetter. Skolerne har været udsat for besparelser igennem
mange år, der er ikke flere penge at hente, hvis skolerne skal drives ansvarligt. Det kan Greve Lærerforening
naturligvis kun bakke op om.

Hvis du skal have fat i os i ferien
Hvis du får brug for assistance fra Greve Lærerforening i ferien, kan du gå enten gå ind på vores
hjemmeside www.grevelaererforening.dk og se hvordan du kan komme i kontakt med os telefonisk, eller du kan skrive en mail til 043@dlf.org, den bliver tjekket ofte.
Kredskontoret lukker ned den 29. juni.

Ændringer i kredsen
Efter sommerferien indtræder Joan Krogh – TR på Strandskolen, 1. suppleant til kredsstyrelsen, i
kredsstyrelsen og som kasser. Ud træder Synne Kremmer Knudsen, der holder 1 års orlov fra skolen og kommer ikke tilbage til kredsarbejdet. Synne har gjort et kæmpe stort stykke arbejde gennem de sidste 9 år i kredsen, både som kasser, som ansvarlig for arbejdsmiljøområdet og som
sagsbehandler særligt har hun har kontakt med mange af jer i forbindelse med barselsberegninger. Vi i kredsstyrelsen takker Synne for hendes store arbejde om ønsker hende alt godt fremover.
Samtidig vil vi ønske Joan velkommen, vi glæder os til samarbejdet.
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God ferie
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