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Ny start samarbejdet
Skoleåret er nu godt i gang, hverdagen har
indfundet sig og nye tiltag ved at blive søsat.
LFL er ligeledes i fuld gang med samarbejdet i
begge kommuner under temaet: ”Forbedringer
for alle lærere på alle arbejdspladser”. Forbedringer – store såvel som små. Det tager tid og
rettidighed spiller ligeledes en stor rolle, når
ændringer skal udmøntes. Målet er at kvalificere og forbedre grundlaget for at lave ”en god
skole” og ”god undervisning” med virkning fra
næste skoleår.
Hvad skal der til for, at det kan blive til virkelighed? Det vil vi gerne have dit input til.
Fortæl/skriv til din TR, AMR, FK-møde eller
kredsen, hvad du mener, der skal til for, at forbedre dit professionelle virke som lærer, lave
god undervisning og styrke arbejdsglæden.

Skolebesøg
Vi efterlyser selv nærværende ledelse. Så må
vi (foreningen) selvfølgelig også selv være
nærværende for medlemmerne. Hvad sker der
”derude”, hvad har I gang i, hvad fylder –
godt/skidt …???
Kredsstyrelsesmedlemmerne vil derfor i løbet
af skoleåret komme på uformelle besøg på
skolerne, få en snak med jer (mest lytte) og
ledelsen, være synlige, skabe relationer for at
styrke dialog og samarbejde. Vi vil også meget
gerne inviteres til FK-møder, fyraftensmøder
eller lignende.
Kendskab giver venskab!

Løntjek
Vi er bekendt med, at der var fejl i augustlønnen
– desværre. Henvend dig til din leder/TR for udredning og udbedring.
Din TR udfører ligeledes – ligesom alle faglige
organisationer – et løntjek for alle medlemmer i
ugerne 43-45 lokalt på skolen/afdelingen. I uge
46 gennemføres løntjek på kredskontoret i Nykøbing og i uge 47 i Bangs Have, hvor TR tager de
vanskelige sager med, og du kan også selv møde
op. Så sidder vores dygtige konsulenter og TR´er
klar til at hjælpe dig.
Nærmere informationer kommer senere.
Næste lønændring sker pr. 1/10 2018.

Lokal løndannelse i Guldborgsund
I år skal vi igen forhandle lokalløn. Center for Børn og Læring har udmeldt, at der skal udmøntes mellem 0,5 og 1,0 % af skolens lønsum som lokalløn. Der er aftalt en procedure for lokal løndannelse som
kredsen satte i gang 2/7 2018. Vi har travl, for vi skal være færdige medio oktober.
Vi er pt. i fuld gang med forhandlingerne på de enkelte skoler, men mangler dog forhandlingsdatoer for
enkelte skoler endnu. Forhandlingerne er hidtil forløbet godt – både mht. løndelen, men det har også
kastet en god snak om livet på skolen og løst og fast af sig.

Budget 2019
Som bekendt er der allerede indgået budgetforlig i Guldborgsund. Her er der bl.a. afsat
ekstra midler til ansættelse af 30 lærere og
pædagoger. Der pågår i den forbindelse en
diskussion, om det er 30 ekstra årsværk i forhold til nu (2018), eller om antallet udhules af
indbyggede besparelser i det store budget. Den
diskussion følger vi naturligvis nøje. På førstebehandlingen d. 13/9 fastslog borgmesteren, at der var tale om 30 ekstra årsværk i forhold til 2018. Det vil vi holde byrådet op på.
I Lolland er der endnu ikke indgået budgetforlig. Kredsen er dog via møder i MED-systemet
og med fagudvalgsformanden bekendt med, at
de først udmeldte besparelser, som vi uopfordret afgav et høringssvar til, bliver reduceret,
og, at skoleområdet (kerneområdet) ikke
rammes direkte.

Afgående- og nye AMR, TR og TR-suppleanter
I løbet af skoleåret sker der ændringer- også på
tillidshvervsområdet. Eksempelvis pga. jobskifte.
I dette skoleår er der sket følgende ændringer:
 UU-GBS: AMR Tonni Schlegel-Sørensen
stopper og erstattes af Marlene K. Aabye, der
også er valgt som TR-suppleant (for Jacob)
 Østofteafd.: AMR Jens R. Kristiansen stopper.
Valg af ny AMR pågår pt.
 Møllebakkeskolen: TR Elin M. Kulmbach
stopper og afløses af Signe Køltoft
 Blæsenborgafd.: Marie Hansen går på barselsorlov og TR-suppleant Sabine Christiansen tiltræder som TR i orlovsperioden
 UU-LL: Dorte Rasmussen er nyvalgt som TRsuppleant
 Sophieskolen: Karen Christensen er stoppet
som TR-suppleant og afløses af Gitte Håkonssen
Tusind tak for jeres indsats i den periode I har
udført tillidshvervet, og en varm velkomst til jeres
afløsere, som vi glæder os til at samarbejde med.
PS: Gavekort til afgående og velkomst til nyvalgte
iht. kredsprocedure er iværksat.

DLF-Kongres 30.-31. oktober
LFL har tre kongresdelegere medlemmer - Susanne Køhler, René Rygaard og Birger Petersen. Som sædvanlig inviteres hele kredsstyrelsen til at deltage, og i år inviterer vi også alle TR´erne med. Dagsordenens højdepunkter er denne gang:
 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK 18
 Drøftelse af folkeskoleideal
 Perspektiver og muligheder i periodeforhandling og Ny start samarbejdet
Det giver helt sikkert nogle interessante drøftelser, overvejelser og ideer måske, som vi og TR kan tage
med sig hjem i det videre arbejde.

Birger Petersen
Formand Lolland-Falsters Lærerforening

