Kære medlemmer

Nyhedsbrev 02.03.15
Årgang 10 nr. 2

Så skal vi for første gang i lang tid til at stemme om
en overenskomst – OK15.
At det også er den første efter lockouten gør den ikke
mindre vigtig.
Der er 3 vigtige ting:
•
•
•

For det første er det vigtigt med en høj stemmeprocent. Det er vigtigt at medlemmerne giver en klar tilkendegivelse
om hvor de står. Så stem.
For det andet er det yderst vigtigt at bevare sammenholdet uanset om det bliver et ja eller et nej. Der har før været
afstemninger med forskellighed i resultater, men respekten for udfaldet har altid været der og sammenholdet bevaret.
Det tredje område er tonen. Jeg tænker at OK15 bliver et tema på mange snakke på lærerværelset. Tag en god
diskussion om indholdet, uden trusler, demokratisk.

Jeg foreslår, at Dlf afholder en ekstra kongres umiddelbart efter resultatet, for at drøfte vejen frem.
•
•
•
•

Der udkommer et temanummer af Folkeskolen om OK15 den 5/3-15. Læs det.
Vi har medlemsmøde den 10/3-15 om OK 15. Kom og deltag.
Der kan stemmes frem til den 16/3-15.
Vi har generalforsamling den 20/3-15, hvor resultatet bliver drøftet.

OK 15 – anbefaling
En enig Kredsstyrelse anbefaler et ja til OK15. Du kan læse kredsstyrelsens udtaleser om OK15 og få forskellige
begrundelser for at stemme ja i tillægget til dette nyhedsbrev.

TR valg
Det er tid til at vælge TR på alle afdelinger. Det skal være sket inden den 1/4-15.
TR bliver, om muligt, en endnu vigtigere person derude. Uanset udfaldet af afstemningen om OK15 bliver TR’eren
centralperson for vilkår og arbejdsmiljø.
Det er nuværende TR der forestår valget, så spørg endelig din lokale TR om hvornår der skal være valg på din afdeling.
Det vil være yderst ulykkeligt, hvis der ikke er en TR på alle afdelinger.
Senere på foråret følger valget af AMR. Et arbejdsområde som alle, både kommune og DLF, er enige om bliver en mere
fremtrædende post i fremtiden. TR og AMR er spydspidserne i TRIO’en.

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3
Tlf. 59438103
052@dlf.org
www.052.dk

Åbningstider:
Mandag 11-17
Tirsdag 10-17
Onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-12

Telefonsvarer
Får du fat i vores telefonsvarer,
må du meget gerne lægge et
telefonnummer.
Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Struktur
Der arbejdes for tiden på højtryk omkring udarbejdelse af en ny struktur på
børneområdet. Der er lavet et foreløbigt udkast. I har fået et nyhedsbrev fra
Marianne Stentebjerg. Det går i retning af 4 områder. Både skole og dagtilbud
som styres af 1-2 områdeledere, støttet af 2 læringsledere, en række fag-ledere
med personaleansvar, et særskilt trivselsområde og et administrativt center.
Den 27/3-15 udsendes det endelige forslag. Det skal så i høring. Endeligt forslag
kommer den 1/4-15. Derefter beslutning i kommunalbestyrelsen til sommer og
endelig udmøntning pr. 1/9-15.
Jeg vil kommentere det yderligere i næste nyhedsbrev.

Medlemsmøde
om OK-15
10 marts kl. 16.30
på Kredskontoret
Mød op og få mere at vide om
aftalen. Stil spørgsmål og deltag i
debatten.

Kommunalbestyrelsen har nedsat 2 omstillingsgrupper. Én om bæredygtige
enheder og én om campustanker. De er i fuld gang. Der er lærere i begge
grupper. Og vi følger arbejdet tæt.
Jens Rohrberg, Kredsformand

20. marts 2015
Isefjordskolen, afdeling Holbæk
fredag den 20. marts 2015 kl.
16:00.
Gæstetaler: Per Sand,
hovedstyrelsesmedlem, DLF
Formandens beretning, debat mm.
Dagsorden er udsendt.

Kredsen søger indflydelse
Kredsen har netop deltaget i en evaluering af distriktstrukturen fra 2012, om
hvilken betydning den har haft. Både ledelse, forældre
(skolebestyrelsesrepræsentanter) og tillidsfolk har haft mulighed for at svare på
et spørgeskema.
Annette, Trine og Jens deltog i den mundtlige evaluering. Et af vores input til
kommunen var, at distriktsstrukturen ikke har gjort den store forskel, hverken
fagligt eller demokratisk i forhold til vores arbejde og daglige kontakt med
ledelsen.

Drøftelser skoleåret 2015-2016
Vi har mange drøftelser med forvaltningen om et fælles forståelsespapir for
næste skoleår.
På bordet er:
• Sikring af forberedelsestiden
• Bedre og tydeligere opgaveoversigter
• Fleksibilitet i arbejdet
• Sikring af tid til efteruddannelse
• Vilkår for TR og AMR
• Periodeudsving (Prøveperiode o.lign.)
• Bedre mulighed for at mødes

Generalforsamling

Tilmelding til spisning hos TR
senest d. 9. marts – eller direkte til
kredskontoret.

Møde for AMR
AMR er indbudt til møde på
kredskontoret den 7/4-15 kl. 14
Emnerne vil bl.a. være
• Arbejdspladser
• Arbejdsskader
• Vold og trusler
• Stress

HUSK
Ingen må stå alene
derude!
Jens Rohrberg,
Kredsformand

