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Leder
I mandags vedtog Byrådet budgettet for 2019 (og indirekte også for 2020 – da de har lavet en toårig aftale). Det er en barsk omgang besparelser, der i første omgang ikke går så meget ud over
skoleområdet. I øjeblikket er man i gang med at gøre klar til afskedigelsesrunder den 24. oktober,
der indbefatter mange administrative medarbejdere og ledere. På vores område er det især integrationsmedarbejdere, hvis funktion bliver nedlagt, der skal afskediges.
Selvom der kun er ganske få, der skal afskediges på vores område, kommer budgetvedtagelsen til
at have en vis indflydelse alligevel. Ansvaret for klubberne flyttes til skolelederne. Der kommer
færre medarbejdere på forvaltningen. Det kommer til at betyde noget for supporten til netværk
for skolerne, der ikke længere kan drives centralt fra.
Politisk har man fjernet 90 % af de centrale kompetencemidler på skoleområdet, hvilket formentlig vil betyde, at der stort set ingen kurser og efteruddannelse er mere, da det er skolernes budget
der skal betale for det fremadrettet.
Der skal spares små 2 mio. ved tvungen nedbringelse af sygefravær på skole/børneområdet. Det
kommer til at betyde noget for økonomien, da pengene forlods er trukket.
Udover det er der en 2 % besparelse på alle konti, bortset fra lønkonti. Det betyder færre kladdehæfter, bøger, portaler osv.
Det er et voldsomt indgreb i arbejdet i kommunen, dette budget. De faglige organisationer arbejder sammen omkring reaktioner og det videre arbejde. Og vi holder også i fællesskab skarpt øje
med, hvilke konsekvenser det har for os alle fremadrettet.
Det er ikke de bedste ord at gå på efterårsferie med, men jeg ønsker jer alligevel alle en rigtig god
efterårsferie. Nyd den.

Ansat i løbet af 2017 – manglende ferie og løntræk
Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2017, så får du måske løntræk i efterårsferien. Gå
ind på Lærernes a-kasses hjemmeside: Din situation – jeg skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv
ferie, og følg vejledningen.
Du kan også ringe til a-kassen, de er flinke til at hjælpe.
Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal
du melde dig ledig på www.jobnet.dk

Ophavsret til undervisningsforløb
I forbindelse med læringsplatforme og deling af undervisningsforløb anlagde Lærernes Centralorganisation (LC) en faglig voldgift overfor KL. Det handler om den enkelte læres ophavsret til eget
undervisningsmateriale, hvis det bliver delt på læringsplatformene.
KL tolker afgørelsen således, at det er en del af ledelsesretten at disponere opgaverne indenfor
rammerne af den gældende ret, herunder reglerne om ophavsret. Og mener altså at det er vigtigt
fortsat at udvikle og dele læringsforløb.
LC og DLF er af den opfattelse, at der ikke gælder nogen pligt for lærerne at foretage digital deling
med alle andre lærere på den digitale læringsplatform, da en sådan digital deling ikke er nødvendig for skolens sædvanlige virksomhed.
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Nyt kredskontor
Tirsdag den 9. oktober 2018 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling. Kredsstyrelsen søgte
mandat til at købe en ny ejendom, der skal benyttes som kredskontor. Kredsstyrelsen fik mandat
til at gå videre med købet, og derfor er vi nu i gang med at købe en ejendom, der skal være vores
nye kontor. Ejendommen skal istandsættes og er forhåbentlig klar til indflytning inden sommerferien 2019, hvor vi selvfølgelig invitere til housewarming.
Ejendommen er beliggende på Lykkevej 3 st., 2670 Greve.
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