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Leder:
Den 1. november tiltrådte vores nye Centerchef. Han hedder Rasmus Johnsen og kommer fra en stilling i
Ringsted kommune. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Registrering af alle læreres undervisningstid
DLF har igangsat en systematisk indsamling og registrering af alle læreres undervisningstid.
Formålet er at skaffe sikker viden om lærernes planlagte undervisningstid på den enkelte skole, i
den enkelte kommune og samlet set på landsplan. Registreringen vil indgå i foreningens interne
arbejde med forberedelserne til OK18.
Registreringen involverer alle kredse og tillidsrepræsentanter og omfatter lærere, der underviser i
folkeskolen inkl. Kommunale specialskoler og specialklasserækker.

Løntjek på skolerne
I november måned har lærerforeningen haft løntjekkampagne.
Jeres TR kender til de typiske fejl og mangler der kan opstå ved udbetaling af løn, så gå til dem hvis
I har spørgsmål til jeres løn.
Under dette års løntjek er der flere skoler der har registreret mangler på lønsedlerne. F.eks. har
der været fejl under og efter barsel, optjening af ferie og udbetaling af tillæg til øvrige opgaver
f.eks. censor og udviklingsgruppe.
Det er derfor vigtigt at I jævnligt tjekker jeres grundløn, tillæg, optjening af ferie og indbetalinger
til pension.

Sammenlægningsproces
Processen omkring sammenlægningen af Tjørnelyskolen med Hedelyskolen og Krogårdskolen går
snart ind i den sidste fase.
Elever og personale på Tjørnelyskolen ved hvor de skal hen efter ferien. Der er udarbejdet en
rammeplan for arbejdet i de forskellige udvalg frem til sommerferien.
Efter jul og frem til sommerferien er der lavet en plan for de pædagogiske aktiviteter for både elever og personale der skal fremme processen med at samle to skolekulturer til én.

Medlemskonferencer:
I foråret 2017 udbyder Danmarks lærerforening igen pladser på foreningens medlemskonferencer.
Denne gang er titlen: Professionens stemme og fælles forandringer. Det er en god mulighed for at I,
igennem dialog og refleksion, kan få et nærmere indblik i foreningens politik og få sat jeres egen
hverdag i perspektiv. Tilmeldingsfrist er d. 18. december. Se mere på dlf.org og i Folkeskolen.
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Generalforsamling:
Afholdes i år den 16. marts kl. 16.00 på Tjørnelyskolen. Vi håber, at rigtig mange dukker op.

Kredskontorets åbningstider
Kredskontoret har åbent for telefonisk henvendelse mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.30.
Fredag er telefonen lukket, men kontoret kan kontaktes pr mail. 043@dlf.org og vi vil svare tilbage
hurtigst muligt.
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