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Kære kolleger
I ønskes alle et Godt Nytår
– et 2018, som jeg håber, kan blive et godt nyt år for folkeskolen i begge
kommuner, og som også bringer en ny overenskomst indeholdende
aftalte vilkår for lærernes arbejdstid!
Lolland Kommune:
I den politiske aftale 2018 - 2021 i Lolland Kommune skrives der:
”Der søges indgået en gensidigt forpligtende aftale med Danmarks Lærerforening. Indholdet af
aftalen vil dels bero på resultatet af forårets overenskomstforhandlinger mellem KL og DLF, dels
på de lokale forhandlinger. Det er forventningen at den lokale aftale indgås umiddelbart i
forlængelse af forårets overenskomstaftale”.
Med dette glædelige indhold i den politiske aftale vil vi i løbet af kort tid tage kontakt til Lolland
Kommune med henblik på at få startet forhandlingerne. Det vil ske på baggrund af både
kommunens og vore ønsker til indholdet af en sådan aftale.
Guldborgsund Kommune:
På baggrund af det indgåede budgetforlig i Guldborgsund Kommune og de politiske udmeldinger i
forbindelse med kommunalvalget vil vi i løbet af kort tid tage kontakt til Guldborgsund Kommune
med henblik på at få startet forhandlinger om ændringer i Administrationsgrundlaget i retning af en
arbejdstidsaftale.

Vi er nu kommet i en situation, hvor vi på et realistisk grundlag kan fremsende forhandlingsoplæg
til begge kommuner om indgåelse af aftalte vilkår for arbejdet som lærer i vores kommuner.
Det er et resultat af flere faktorer.
Den vigtigste faktor er, at I som lærere ofte har påtalt de store udfordringer, I har med at leve op til
arbejdsgivernes, elevernes, forældrenes og egne krav til kvaliteten af og tiden til det professionelle
lærerarbejde, som I alle ønsker at udføre.
Andre faktorer er blandt andet rekruttering af uddannede lærere, elevernes præstationer og
resultater, presset fra private skoler og sidst men ikke mindst at politikerne i begge kommuner også
har lyttet til lærerforeningens stærke argumenter for at få skabt arbejdsvilkår for lærerne, som vil
være til gavn for både elever, skoleledere og lærere i folkeskolen.
Kredskontoret:
I løbet af 2018 vil der ske forandringer på kredskontoret.
Når vi på de tidligere generalforsamlinger har gennemgået kredsens langtidsbudget, er det fremgået,
at kredsen på et tidspunkt kun skulle have én konsulent ansat.
Nu har konsulent Carsten Larsen besluttet sig for at stoppe og gå på pension i løbet af 2018.
Som konsekvens heraf vil konsulent Karina Ørum fra den 1/4/18 igen arbejde på fuld tid. Samtidig
– også pr. 1/4/18 – nedlægges sekretærstillingen, men det er mig samtidig en stor glæde, at kunne
fortælle at nuværende sekretær Heidi Johansen ansættes som faglig sagsbehandler i Lolland-Falsters
Lærerforening. Dette er en løsning, som jeg er sikker på, vil kunne bidrage godt til at løse den nye
udfordring og blive til stor glæde for medlemmerne.
Vi vil, gøre alt hvad vi kan, for at I medlemmer og alle andre samarbejdspartnere vil modtage den
samme kvalitet i samarbejdet og betjeningen som hidtil.

Kredsstyrelsen, generalforsamling og valg til kredsstyrelsen:
I kredsstyrelsen vil der også ske forandringer.
På generalforsamlingen den 15. marts foreslår en enig kredsstyrelse at fremsætte forslag til
vedtægtsændring således, at kredsstyrelsen fremover består af 6 medlemmer i stedet for de
nuværende 7. Forslaget skal ses i lyset af, at vores medlemstal af mange årsager stadig falder (dog
med en stabil medlemsprocent på ca. 95), hvilket påvirker kredsens økonomi og samtidig også
betyder, at vi nu er tre kongresdelegerede mod før fire.
Dette uddybes på et senere tidspunkt og selvfølgelig også på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal der også vælges ny formand i Lolland-Falsters Lærerforening, idet jeg
har valgt at stoppe på posten og gå på pension med udgangen af denne periode, som slutter 31/3/18.
Kredsstyrelsesmedlem Henrik Thue Schmidt har ligeledes valgt at stoppe i kredsstyrelsen.
De fem andre medlemmer af kredsstyrelsen: Susanne Køhler, Karina Pedersen, Erik Nielsen, Birger
Petersen og Rene Rygaard vælger alle at genopstille den 15/3.
Men alle medlemmer af Lolland-Falsters Lærerforening kan jo vælges til kredsstyrelsen – så:
Har du overvejet at blive medlem af kredsstyrelsen i Lolland-Falsters Lærerforening?
-

Hvis JA, så læs nedenfor hvad du skal gøre.
Hvis NEJ - så genovervej det lige én gang til for i en aktiv og levende fagforening er der
hele tiden brug for fornyelse og ny inspiration fra fagligpolitisk interesserede lærere, som vil
forsøge at skabe bedre vilkår for kollegerne.

Hvis du ønsker at stille op, og hvis du ønsker at få et indlæg i det valgmateriale, som vi udsender i
slutningen af februar, skal vi modtage dit indlæg og evt. et foto af dig senest d. 19/2.
Dit indlæg må fylde 1500 anslag og skal sendes på mail til sekretær Heidi Johansen: hejo@dlf.org
Det er ikke en betingelse for at stille op, at du sender et indlæg – ifølge vedtægterne kan opstilling
også ske på selve generalforsamlingen.
Hvis du ønsker information om arbejdet i kredsstyrelsen, så er du selvfølgelig velkommen til at
kontakte mig eller et andet kredsstyrelsesmedlem.

Sæt i kalenderen torsdag den 15. marts 2018 og deltag i
Lolland-Falsters Lærerforenings generalforsamling
På kredsstyrelsens vegne
Henrik Hansen
Formand

Datoer:
 Mandag den 15/1 kl. 17 – 19 Medlemsmøde med formand Anders Bondo Christensen i
Næstved om OK18.
 22/23. februar. Internat for AMR, TR og kredsstyrelsen på Hotel Falster
 Torsdag 15. marts kl. 16. Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening
Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/
og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

