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Kære medlem
Mens vi venter
Normalt er tiden op til jul en sød ventetid, og for nogen er den præget af en vis utålmodighed. Det er der
sikkert ikke ændret på i år, men det er formodentlig meget andet end god mad og gaver, der bliver ventet
på i denne mærkelige tid.
Aldrig har vi oplevet et så uforudsigeligt år præget af aflysninger, nedlukninger, restriktioner, bekymringer,
isolation m.m.m. Alle er vi coronatrætte på et eller andet niveau, og det kan kun gå for langsomt med at få
afsluttet pandemien.
Arbejdsmæssigt er alle lærere på grundskoler nu sendt hjem for at lave nødundervisning med de ældste
elever indtil juleferien, men når vi møder op igen efter nytår, kan det sagtens have ændret sig og blive forlænget.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan din arbejdssituation påvirkes af de coronabetingede aflysninger og udsættelser, kan du få svar på FSL’s hjemmeside her: faq om corona

OK 21
Kravene til de kommende overenskomstforhandlinger fra Lærernes Centralorganisation er nu blevet udvekslet med vores forhandlingsmodpart i Medarbejder- og kompetencestyrelsen.
2020 har været et dyrt år for staten, så der er ikke udsigt til de store forbedringer af reallønnen den kommende periode. Vi krydser fingre for at forhandlingerne fører til et fornuftigt resultat, medlemmerne vil
bakke op om.
Det fylder også, at forhandlingerne om at erstatte Lov 409 med en rigtig arbejdstidsaftale ser ud til at være
tæt på at kunne afsluttes. Efter 7 år uden en forhandlet aftale om arbejdstiden, er det tæt på at være lige
så spændende som juleaften.

Kalenderen:
Ikke for at gentage os selv, men som vi skrev i november, er det svært at planlægge lige for tiden, så vi har
fundet nye datoer til nogle af de arrangementer, der blev udsat pga. forsamlingsloftet. Hvis coronaviruset
ikke er i tilbagegang til foråret, vil vi flytte vore arrangementer væk fra skolerne, men vi håber, at vi ikke
bliver nødt til at udsætte igen, igen, så med alle mulige forbehold er her nogle datoer til kalenderen:
24.-25. februar 2021: TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. Flyttes til april!
3. marts 2021: Orientering om efterløn/pension på Skanderup Efterskole. Både for lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen eller P25 samt lærere med opsparing i Lærernes Pension.
15. marts: Minikursus. ”Lær at tegne din undervisning med 7 elementer”. Hotel Norden, Haderslev kl.
16:30 – 19:00. Tilmelding https://fsl.nemtilmeld.dk/751/
17. marts ’21: Efteruddannelsesmodul for tillidsrepræsentanter om TR’s relationelle kompetencer. Det
afholdes på Kongeådalens Efterskole kl. 15:30 – 18:30
18. – 19. marts: Åbent og gratis medlemskursus med overnatning på Hornstrup Kursuscenter. ”Efter coronakrisen – det vi har lært, og det vi tager med os”.
7. april: Kredsgeneralforsamling på Agerskov Ungdomsskole
15.-16. april 2021: TR-træf på Hornstrup Kursuscenter.

22. april: Medlemsforedrag på Gram Slot, ”Pas på dig selv og dine kolleger i tilgængelighedens tidsalder”
med Kasper Kiilerich.

Kreds 4 er også på Facebook. Du finder os her:
https://www.facebook.com/groups/334086110097594

Til slut vil vi gerne ønske dig og dine en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Tak for samarbejde, gode kommentarer, ros og ris.
Vi vender tilbage, når kalenderen viser 2021.

På kredsbestyrelsens vegne
Hans Erik Hansen

