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Frie Skolers Lærerforening, Kreds 4

Kære medlem
Vi har en ny overenskomst
Urafstemningen om OK 21 er slut. Godt hvert andet medlem af Frie Skolers Lærerforening har stemt; og de
har stemt JA med et stort flertal på 91%.
I Kreds 4 stemte 52%, og af dem stemte 92% JA.
Kredsbestyrelsen anbefalede et JA, så vi er meget tilfredse med resultatet, hvorimod vi gerne havde set en
højere stemmeprocent. Det må vi arbejde på næste gang om 3 år i 2024.
Overenskomsten indeholder bl.a. beskedne lønstigninger, forhøjelse af lønnen til børnehaveklasselederne,
en permanent seniorordning og ikke mindst en arbejdstidsaftale, der afløser den forhadte Lov 409. En del
af lønstigningerne (0,8%) træder i kraft allerede pr. 1. april, mens arbejdstidsaftalen og seniorordningen
først får virkning fra 2022.
Du kan læse meget mere om din nye overenskomst her: https://www.fsl.dk/ok21/

Kredsgeneralforsamlingen
Forsamlingsloftet gjorde det umuligt at afholde den årlige kredsgeneralforsamling med fysisk fremmøde,
men med den rutine vi alle efterhånden har i at være online, lykkedes det også fint at gennemføre generalforsamlingen på Teams den 7. april, med tidligere næstformand og nuværende konsulent i FSL, Jørn Rasmussen som en kompetent dirigent.
I betragtning af, at der ikke var kampvalg til nogen af posterne, at der ikke var et politisk oplæg, at der ikke
var forplejning og hygge, og at vi alle er mere eller mindre mætte af onlinemøder, var kredsbestyrelsen
positivt overrasket over, at mere end 30 havde tilmeldt sig generalforsamlingen.
Da hyggesnakken, debatten og summen ved bordene var svær at etablere, blev det en historisk kort generalforsamling. En god time varede den, og vi glæder os usigeligt til at kunne mødes ”rigtigt” igen i foråret
2022, hvor vi håber, vi kan tage revanche for den noget magre forplejning i år 😉.

Pas på dig selv og dine kolleger i tilgængelighedens tidsalder
Kasper Kiilerich Hyttel leverede et aktuelt og inspirerende foredrag for Kreds 4’s medlemmer i torsdags.
Flere medlemmer har efterfølgende uopfordret givet udtryk for, at det var et meget udbytterigt kursus.
De seneste år har vi holdt arrangementet på Gram Slot i slutningen af oktober med spisning bagefter. Sådan blev det ikke i år, men vi satser hårdt på at vende tilbage til traditionen til efteråret med et nyt inspirerende oplæg og dejlig mad. Vi er blevet stillet i udsigt, at vi også kan få slotsfruen til at fortælle lidt om
Gram Slot inden selve oplægget til den tid 😊
Dette års oplæg bliver tilbudt i alle FSL’s kredse, og der er stadig mulighed for at deltage virtuelt senere på
foråret, hvis du ikke havde mulighed for at være med i Kreds 4.
5/5: Kreds 7
26/5: Kreds 5

2/6: Kreds 3
Og vi skulle hilse og sige, at alle medlemmer er særdeles velkomne.

Genåbningen er i fuld gang
Der er vel grundlæggende ikke noget dårligt at sige om, at samfundet, herunder skolerne stille og roligt
åbner mere og mere. Det er fantastisk, at coronasmitten holdes på et så stabilt niveau, at hverdagen ser ud
til at vende tilbage i en eller anden grad. Hvem ved; måske bliver undervisningen helt normal, inden vi sender eleverne på sommerferie?
Men hold da helt op, hvor har vi lærere skullet være fleksible og omstillingsparate i hele genåbningsperioden, der for nogles vedkommende begyndte for snart 3 måneder siden, den 8. februar. Nye lokaler, nye
skemaer, nye team, nye legeområder, aflyste eksamener, fysisk tilstedeværelse, fjernundervisning, udeundervisning osv. osv. Og vi har med garanti ikke set den sidste ændring endnu. Det kræver sin m/k.
Hvis du oplever utryghed, uretfærdighed eller andet i forbindelse med genåbningen, skal du ikke tøve med
at gå til din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, kredsbestyrelse eller FSL’s sekretariat. FSL opdaterer løbende sin spørgsmål/svar-side. Den finder du her.
Vi ønsker dig en god Bededagsferie lige om lidt og vender tilbage med nyt til maj.
På kredsbestyrelsens vegne
Hans Erik Hansen

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

