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Tak for en god kredsweekend
Vi takker for en skøn kredsweekend med glade medlemmer,
god stemning og ikke mindst faglig ånd. Vi takker også for
jeres gode input til politikerne. Vi tror på, at det har betydning, at de kunne mærke jeres engagement. Her kan du se
slides fra oplægsholderen. Vi håber på stor deltagelse igen
ved næste kredsarrangement, som bliver en fredagscafé den
1. oktober 2021 i anledning af Lærerens dag.

Kommunal whistleblowerordning
Fra 1. august 2021 har Albertslund Kommune fået en ny whistleblowerordning, hvor der kan
indberettes anonymt om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold i Albertslund Kommune.
Med indgåelsen af budgetaftalen for 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der i 2021 skulle oprettes en Whistleblowerordning i Albertslund Kommune. En ordning, hvor ansatte, folkevalgte, tidligere ansatte og ansøgere til stillinger i kommunen samt samarbejdspartnere
og leverandører via en ekstern samarbejdspartner kan indberette alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold i Albertslund Kommune.
Kommunalbestyrelsen vedtog rammen for ordningen i februar, og i juni blev det godkendt
at den eksterne samarbejdspartner skulle være advokatfirmaet Norrbom Vinding. Ordningen er nu på plads og kan benyttes. Man kan gøre brug af den via kommunens hjemmeside
og medarbejderside.
Hør i videoen her borgmester Steen Christiansen sætte ord på, hvorfor Albertslund Kommune nu har fået en whistleblowerordning.

Bliv frikøbt til fagpolitisk debat
I anledning af kommunalvalget 21 inviterer FH Hovedstadens lokaludvalg på Vestegnen til valgseminar den 30. september 2021 kl. 9.30 15.30 hos 3F Industri Vestegnen i Glostrup.
Her vil der blive mulighed for at diskutere fagpolitik under overskriften ”at arbejde og bo på Vestegnen.”
Vi mener naturligvis, at det er vigtigt, at lærerne er repræsenteret
med deres viden om arbejdsforholdene for lærere på Vestegnen og
tilbyder derfor at frikøbe et antal medlemmer til at deltage.
Tilmelding sker ved at skrive til kredsen på 025@dlf.org senest den
20.september 2021. Derefter trækkes der lod om pladserne.
Se hele invitationen på side 3 her i KNyt.
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Tillæg ved deltagelse i lejrskole
Efter KL og forhandlingsfællesskabets overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2018 skal
deltagelse i lejrskoler medregnes med 14 arbejdstimer plus 10 timers rådighedstjeneste
med 1/3 pr. døgn.” KL og LC er enige om, at der med "pr. døgn" menes fra døgnets begyndelse kl. 00.00 til det efterfølgende døgns begyndelse kl. 00.00. Udrejse- og hjemrejsedage
medregnes ud fra konkret optælling, således at der først medregnes op til 14 arbejdstimer
og herefter medregnes op til 10 timer med rådighedstjeneste.

Arbejdstimer og rådighedstjeneste: Det er DLF og kredsens opfattelse, at arbejdstiden på en
lejrskole bør defineres som undervisning jf. det udvidede undervisningsbegreb. Rådighedstjenesten udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling.
Opgaveoversigten: Hvis du har 26 ugentlige lektioner (19,50 timers undervisning), skal der på
din opgaveoversigt tillægges yderligere 50,50 timers undervisning (det udvidede undervisningsbegreb), hvis lejrskolen har en varighed på 5 dage. Varer lejrskolen 3 dage, skal der på
din opgaveoversigt tillægges 42 timer. De tre dages normale lektioner skal fratrækkes de 42
timer. Få hjælp af din TR til beregningen, da beregningen afhænger af, hvor meget din klasseundervisning fylder på de tre dage.
Lejrskoletillæg: Der ydes ikke ulempegodtgørelse ved lejrskoler. Til gengæld ydes et ikkepensionsgivende tillæg ved arrangementer med overnatning på 127,33 kr. (i 00-niveau) for hver
påbegyndt dag fra mandag til fredag. Hvis lejrskolen går ind over weekenden, ydes tillige et
lejrskoletillæg på 289,62 kr. (i 00-niveau) pr. påbegyndt dag.
Rejsegodtgørelse: På skolens kontor findes lejrskolebilag, som skal bruges ved lønudbetaling.
Vær opmærksom på, at den beregnede rådighedstjeneste bliver påført bilaget. Lærerne får også rejsegodtgørelse, og taksten kan ses her.
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Vilkår i forbindelse med lærerstuderende i praktik
Praktiklærerne skal honoreres for praktikopgaver, som seminariet forventer løst, umiddelbart efter praktikken.
Den centrale aftale "Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i
folkeskolen" definerer praktikvirksomheden i 5 kategorier:
A. Praktiktimer
B. Vejledningstimer af lærerstuderende
C. Praktikundervisning
D. Medvirken ved praktikprøver
E. Ledelses- og koordineringsopgaver
Kategorierne B, C,D og E vederlægges enten med (1) honorar alene eller med (2) arbejdstimer og tillæg.
1. Ved honorar anvendes nedenstående skema, der definerer både honorar og vederlag.

2. Ved indregning i arbejdstiden anvendes en statslig AC-sats på kr. 252,15 (sats 1.4.2021) til beregning af tillæg. Tillæg beregnes som forskellen mellem denne sats og lærerens aktuelle timeløn.
Kredskontoret
Åbningstider:
Mandag kl. 08.30 - 15.00
Tirsdag kl. 08.30 - 15.00
Onsdag kl. 08.30 - 15.00
Torsdag kl. 12.00 - 14.00
Fredag kl. 08.30 - 13.00
Kredsstyrelsen træffes også
udenfor disse tider efter
aftale

Kredsstyrelsen:
Maiken Amisse, formand

26 39 45 09

Christian Holm, næstformand

31 23 47 19

Thomas Dagnoli, kasserer

26 74 10 85

Pia Henriksen, KS-medlem

60 14 05 13
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