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Formanden skriver:

Skal vi strejke til foråret?
Af Marianne Toftgaard, Formand for Rudersdalkredsen
Lige nu arbejder DLF centralt
på at forberede overenskomstforhandlingerne.
De endelige krav opstilles på
DLF’s kongres i oktober, hvor
næstformand Finn Jensen og
jeg deltager. Her er vi med til at
beslutter, om nogle af OKkravene skal være konfliktudløsende. Dvs. vi beslutter, om vi
skal strejke, hvis vi ikke får kravene opfyldt. Det kan du læse
mere om på side 3.
KV-17
Der er også kommunalvalg
snart. Valgkampen er så småt
gået i gang, og på Rudersdal
Folkemøde var der debat mellem kandidaterne til kommunalbestyrelsen. Jeg spurgte kandidaterne, hvad de mente om resurserne på folkeskoleområdet
– og om vi kunne forvente en
bedre økonomi med Budget
2018?

Der var bred enighed fra panelet om, at besparelserne fra
Budget 2017 havde været voldsomme, og at man meget gerne
ville rulle nogle af dem tilbage.
Og både Socialdemokratiet og
Enhedslisten opfordrede til skattestigninger for at finansiere
bedre økonomi på skoleområdet. Ja, tak!

ning, på sagsbehandling – på
velfærden i det hele taget.
TR-stormøde i Odense
I den forbindelse holder fagbevægelsen stormøde i Odense
den 4. oktober, så hvis du savner din tillidsrepræsentant eller
har svært ved at få fat i os på
kredskontoret den dag, ved du
hvorfor.

Kredskontoret
På kredskontoret handler det
lokalt om registrering af undervisningstid fra opgaveoversigterne, så vi kan dokumentere,
hvordan tallene har udviklet sig
fra sidste år. Vi forbereder i det
hele taget efterårets forhandlinger om løn (Forhåndsaftalen) og
Velfærd?
arbejdstid (Fælles Forståelse).
Folkeskolen har også på lands- Det bliver spændende at se,
plan været udsat for voldsomme hvordan det hele udvikler sig.
besparelser de seneste mange Følg med via din tillidsrepræår, ligesom de øvrige kommusentant, via særnumrene af Hinnale områder. Regeringen kan
keRuden (fra kongressen og i
ikke blive ved med at spare,
forbindelse med KV-17) og på
uden at det går ud over kvalite- kredsens FaceBookside.
ten på sundhed, på undervis-

D.4/10 deltager Rudersdalkredsen i det fælles velfærdsinitiativ ’Danmark for Velfærd’. Initiativet har til formål, at fagbevægelsen på tværs af den offentlige og private
sektor sammen skal sikre fremtidens velfærd
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Danmarks Lærerforenings kongres:

Opstilling af krav til OK 2018
Af Gregers Nordentoft,
Kredskasserer for Rudersdalkredsen
Den 10.-12. oktober har
Danmarks Lærerforening
kongres. Her er de centrale
emner opstilling af krav til
OK-forhandlingerne i 2018,
drøftelse af folkeskoleideal,
undersøgelsen ”Arbejdsliv
2017” og Demokratiets
fremtid i forhold til fagbevægelsen.
Opstilling af krav til OK
2018 bliver en stor del af dette
års kongres. Spørgsmålet er
selvfølgelig, hvilke krav, der
skal stilles til en ny arbejdstidsaftale, og om de skal være
konfliktudløsende? For øjeblikket er vi underlagt lov 409,
som var resultatet af lockouten i 2013, hvor Folketinget
greb ind. Danmarks Lærerforening mener, at vores arbejdstid skal være reguleret af
en aftale og ikke en lov. Men
hvor langt vil Kommunernes
Landsforening strække sig, og
hvad vil vi acceptere for at
indgå en aftale? Hvis der fra
Danmarks Lærerforenings
side stilles krav om en arbejdstidsaftale, skal vi være
forberedt på, at forhandlingerne kan ende i en konflikt.
På sidste kongres blev det
vedtaget at arbejde med et
folkeskoleideal. Der har siden været nedsat et udvalg,
som vores formand, Marianne
Toftgaard, har deltaget i. Det
er udvalgets arbejde, der
fremlægges, men den eventuelle vedtagelse af et færdigt
folkeskoleideal vil først ske på
kongressen i 2018.
Danmarks Lærerforening har
fået udarbejdet en undersø-

gelse af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsliv:
”Lærerarbejdsliv 2017”.
Undersøgelsen danner grundlag
for punktet på kongressen med
samme navn. Rapportens konklussioner er bl.a.:
At eleverne er centrum for et
godt arbejdsliv; at de praktiske
rammevilkår ikke understøtter
god undervisning; at faste arbejdstider både har fordele og
ulemper; at arbejdsro er et stort

ønske; at lærerne generelt oplever manglende tillid samt at kerneopgaven ændrer udtryk.
Under kongressen vil vi sende
særudgave(r) af HinkeRuden
til jer på mail. Se også hjemmesiden rudersdalkredsen.dk, og
FaceBook. Her er der mulighed
for at følge med i debatten.
Se dagsorden mv. til kongressen på: http://www.dlf.org/omdlf/kongres-2017

Hovedstyrelsens foreløbige krav—KL området:
Løn
Generelle procentvise lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen
Videreførelse af reguleringsordning
Midler til organisationsforhandlinger
Lønforbedringer til LC-gruppen
Arbejdstid
Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt
lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen
Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer
øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked
Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i opsigelsesperioden i ansættelsesområdet
Ret til uddannelse mv. i opsigelsesperioden
Efteruddannelse/kompetenceudvikling
Udbygning af Protokollat 6 om Efteruddannelsesplaner med en ret for
den ansatte til regelmæssig efteruddannelse
Påbegyndelse af en uddannelsesfond for undervisere på LCoverenskomster
Øvrige ansættelsesvilkår
Initiativer, der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation ved
overgang fra professionsuddannelsen til undervisningsområderne
Forhøjelse af AKUT-midlerne*
Sikring af TR-repræsentation, der matcher ledelsesstrukturen på alle
arbejdssteder
Forbedrede fraværsrettigheder, der skal modvirke nedslidningen i det
længere arbejdsli
Krav på tjenestefrihed til pasning af kronisk syge børn
Ændring af Aftale om fravær om familiemæssige årsager så aftalen
giver ret til tjenestefrihed til at passe en nærtstående med betydeligt
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse, når lønmodtageren er ansat til dette af
kommunen efter bestemmelserne herom i lov om social service.
(Implementering af et EU-direktiv)
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Vil du indbetale mere til pension?

Hvis du på sigt vil have mere i pension, kan du bede om at få dit
”Fritvalgstillæg”, som er på 0,64 % af din løn, indbetalt til Lærernes Pension.
”Fritvalgstillægget” finder du på forsiden af din lønseddel, og som udgangspunkt
udbetales det sammen med din løn.
For at få ændret det, så du i stedet indbetaler pengene til Lærernes Pension,
skal du skrive til Personalekontoret på personale@rudersdal.dk senest 1/10.

KORT NYT

Seniorbanden møder Olsenbanden

Seneste seniorudflugt gik til Valby, hvor der var rundvisning på Nordisk Film.
Vi så særudstillingen om Olsenbanden og hørte en del røverhistorier om Balling, Bahs, Ove Sprogø og alle de andre.
Udstillingen findes i verdens ældste filmstudie, en imponerende påmindelse
om, at Danmark i filmens barndom var førende på verdensplan. Og vi er jo
stadig godt med.
Efterfølgende var der frokost og hyggeligt
samvær på Cafe Asta.
Seniorudflugter annonceres på mail, så
husk at opdatere dine oplysninger hos
kredsen.
Forhåbentlig ses vi til næste arrangement:
julebingo på kredskontoret den 1. december. Der kommer mere info senere.

I lighed med tidligere år afholder Rudersdalkredsen Medlemsseminar på LO-skolen.
Seminaret afholdes fredag
d.2/2 - lørdag 3/2 2018. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Opslag med program og tilmelding følger ultimo november.

Redaktion:
Marianne Toftgaard
Gregers Nordentoft
Finn Jensen
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Lars Jørn Jensen
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HinkeRuden, Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840 Holte.
E-mail: 026@dlf.org
Deadline næste nummer: 15. oktober 2017
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