Kære medlemmer
I overmorgen har eleverne sidste skoledag inden sommerferien, og på onsdag i næste uge er det jeres sidste arbejds- og
planlægningsdag inden et meget turbulent skoleår er slut, og I kan trække (arbejds)stikket og nyde en yderst velfortjent og
tiltrængt sommerferie. I år bliver det heldigvis også muligt for de af jer, der ønsker det, at tage på ferie i udlandet uden at
skulle bekymre jer om at gå i karantæne, når I kommer hjem igen.
Kapløb med tiden
Den sidste tid op til sommerferien er altid hektisk, men i år er der lige blevet drejet
et par ekstra omgange på skruen. Ud over de ting omkring skoleårets planlægning
som altid skal være på plads, så er der røget yderligere elementer på i forhold til, at
I mange steder har fået nye ledere, der som første opgave har haft sammen med
jer at få styr på skoleårets planlægning næsten inden de er landet ude på skolerne
og inden I har lært hinanden ordentligt at kende. Derudover kommer at dialogen
med en leder om jeres opgaveoversigter som en del af den lokale arbejdstidsaftale
er blevet flyttet til den naturlige placering her i forbindelse med skoleårets
planlægning, men det har jo også skullet bokses på plads.

Og endelig har der været frihedsforsøget som hos mange af jer har krævet ekstra
tanke- og planlægningsvirksomhed. Men vores oplevelse på kredsen er heldigvis, at
I er nået i mål på skolerne trods disse vanskelige odds takket være både jeres og
jeres lederes store indsats.
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Nyhedsbrevet
udkommer cirka en
gang om måneden,
men nogle gange sker
der ting, som er så
vigtige, at vi synes, I
skal informeres om
dem straks. Derfor
oplever I også ind
imellem særudgaver af
Nyhedsbrevet.
Vi bruger også kredsens
facebookside til denne
type information, og vi
ved, at mange af jer
holder jer orienteret
også den vej rundt.

Ny forhåndsaftale
Kredsen har indgået en ny forhåndsaftale med Holbæk Kommune med ikrafttræden 1. august. En
forhåndsaftale er et udtryk for, hvordan man i kommunen udmønter en række forhold fra
overenskomsten, når det handler om løntillæg til jer. Der er ikke tale om de store ændringer i forhold til
den nuværende forhåndsaftale, hvor det professionstillæg som alle overenskomstansatte får udgør
hovedhjørnestenen og lyder på 10.617,- kroner om året i såkaldt ’00-niveau. Oversat til nutidskroner
svarer det til ca. 15.000,- kroner årligt. De få tjenestemænd vi endnu har tilbage får et væsentlig mindre
beløb men til gengæld et ekstra løntrin.
Den største nyskabelse er, at de af jer som varetager vejlederfunktioner ude på skolerne fremover får
et årligt tillæg på 3.000,- kroner i 00’niveau (ca. 4.250,- nutidskroner om året). Der er ligeledes blevet
sat et beløb på, hvad en børnehaveklasseleder skal lønnes med, når han/hun har pædagogstuderende i
praktik, nemlig 6.000,- kroner årligt i 00’niveau (ca. 8.450,- nutidskroner om året). Aftalen kan findes på
kredsens hjemmeside www.052.dk.

Kredsens generalforsamling
I sidste uge lykkedes det os at gennemføre kredsens generalforsamling, hvor
I der deltog kunne møde op fysisk. Vi havde en god generalforsamling uden
den store dramatik, hvor noget af det væsentligste var generalforsamlingens
enstemmige opbakning til, at kredsen fremover investerer nogle af kredsens
likvide midler i værdipapirer til absolut laveste risiko, da vi ikke ønsker at
gamble med jeres penge. På den anden side betaler vi for øjeblikket
voldsomt mange negative renter, og målet er egentlig bare, at det fremover
”går i nul”, så det ikke koster kredsen penge at have penge stående i
banken.

Vi glæder os allerede nu til, at næste års generalforsamling forhåbentlig kan
holdes på sin sædvanlige placering i marts og foregå uden skelen til diverse
begrænsende restriktioner.
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Kommunalvalg til november
Ved indgangen til en sommerferie kan der synes langt til november, men I skal vide, at kredsen
allerede er godt i gang med at forberede, hvordan folkeskolen (som sædvanlig) bliver et vigtigt
emne i den kommunale valgkamp med det formål at gøre en god folkeskole bedre til gavn for alle.

Kontakt med kredsen i sommerferien
Kredskontoret holder lukket fra torsdag d. 1. juli til og med tirsdag d. 3. august, og Trine og jeg glæder os lige så
meget som jer til at kunne holde sommerferie.
Hvis I har brug for at komme i kontakt med os i løbet af ferien, kan I enten ringe på 5943 8103 og indtale en besked
på vores telefonsvarer eller skrive en mail til 052@dlf.org. Vi aflytter telefonsvarer og læser mails et par gange hver
uge, hvorefter vi vil vende tilbage på jeres henvendelse.
Så er der ikke andet tilbage end at ønske jer alle sammen en rigtig dejlig sommerferie – nyd den på den måde I hver
især finder bedst😊

Mange hilsner fra Hans Junker, formand
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”

Find os på
Facebook

