26. juni 2019

Skoleåret 2019/20
Skoleåret nærmer sig sin afslutning, fag- og opgavefordelingen er overstået og skemaerne for det
kommende skoleår sikkert også lagt. Du skal, senest en uge inden udgangen af dette skoleår, have
udleveret en opgaveoversigt. Opgaveoversigten indeholder information om:
 hvor meget du skal undervise,
 hvor meget forberedelsestid du har,
 hvilke øvrige opgaver du skal varetage samt
 hvor meget pausetid, der forventes at være.
Opgaveoversigten bør være udarbejdet efter en dialog mellem dig og din leder. Du har krav på en sådan dialog. Det er vigtigt, at du har dialogen, specielt hvis du føler, at der ikke er tid nok til at varetage
alle dine opgaver.
Udgangspunktet for planlægningen af skoleåret er fortsat Lov 409 samt den fælles forståelse, der er
aftalt mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune. Den fælles forståelse er fornyet i foråret 2019. Du kan se aftalen her. Arbejdstiden planlægges med arbejde i 41 uger med i gennemsnit 41
timer. Det tilstræbes, at man maksimalt har 780 timers undervisning. Man skal være til stede på skolen, når det giver mening; det vil sige til undervisning, møder og andet samarbejde.

Ny ferielovgivning
På baggrund af et EU-direktiv er der kommet en ny lovgivning om optjening og afholdelse af ferie.
Lovgivningen er implementeret i OK-18 aftalerne.
Aftalerne giver problemer for afviklingen af sommerferien i 2020. 2020 er en overgangsordning fra
den nuværende ferielov til den kommende. Vi afvikler normalt 4 ugers ferie i elevernes sommerferie. I
perioden 1. maj til 31. august 2020 har vi imidlertid kun optjent ret til ferie i 16,64 dage. Det betyder,
at vi skal arbejde 25 timer mere i skoleåret 2019/20 end normalt.
Vi har aftalt med Center for Skole og Uddannelse, at disse 25 timer bruger vi dels på folkeskolemødet,
som du kan læse mere om herunder, dels til den ekstra tid, det tager at sætte sig ind i AULA. Alternativet til denne anvendelse kunne være, at vi skal være til stede 3 dage mere i det kommende skoleår, f.
eks. de 3 dage før påske.
Vi vil ikke her forklare det tekniske i den ændrede ferieaftale og overgangsåret 2020. På vores Facebook-side vil vi linke til nogle videoer, der forklarer teknikken lidt mere.

Folkeskolemøde/Folkeskolens dag
Hvidovre Lærerforening vil i samarbejde med Hvidovre Kommune, skolebestyrelserne og andre interesserede afholde et folkeskolemøde/folkeskolens dag - navnet ligger ikke helt fast. Formålet med
dagen, som vi forestiller os er en eftermiddag/tidlig aften, er at:
 vise omverdenen, alt det vi allerede gør og kan – og som vi gerne vil gøre mere af
 få flere forældre til at vælge folkeskolen
 synliggøre folkeskolens brede formålsparagraf
 vise, at vi har et fælles ansvar for den gode folkeskole i Hvidovre

Arbejdet med at planlægge dagen starter umiddelbart efter sommerferien. Vi forventer, at dagen afvikles i foråret 2020. Hvilke konkrete aktiviteter, der skal være, er ikke besluttet endnu. Vi regner med, at
vi holder arrangementet ved Rådhuset, i Kometen (Medborgersalen) og/eller på Risbjerggård.
Tiden til deltagelsen i dette arrangement kommer fra ændringerne i ferieloven.

Nationale test i Hvidovre
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre vedtog på sit møde tirsdag, at man vil ansøge Undervisningsministeriet om, at de nationale test bliver gjort frivillige i Hvidovre. Det var et medlemsforslag fra Socialdemokraterne. Medlemsforslaget lægger også op til, at kommunen i samarbejde med Hvidovre Lærerforening skal finde alternative måder til at vurdere elevernes dygtighed og faglige progression.
Vi er glade for forslaget og vil naturligvis gerne indgå i et samarbejde om alternativer til de nationale
test.

Sygdom i ferien
Ferien for lærere og børnehaveklasseledere starter torsdag den 4. juli og slutter onsdag den 31. juli.
Den sidste ferieuge er placeret i uge 42, skolernes efterårsferie.
Hvis du er syg, inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Sygemelding inden
ferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejdsdagens begyndelse den dag ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 4. juli.
Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ikke for de
første 5 sygedage.
Skolen oplyser om, hvor du syge- og raskmelder dig inden ferien. I selve ferien kan du syge- og raskmelde dig til Lønkontoret på 3639 3707 eller sende en mail til per@hvidovre.dk
For god ordens skyld: Dagene den 1. – 3. juli og 1. – 2. august er ikke en feriedage i ferielovens forstand. Det er ”afspadsering” for overarbejde i løbet af skoleåret 2018/19 og 2019/20. Det betyder også, at hvis du er syg disse dage, er du ikke berettiget til erstatningsferie.

Ferie uden løn
Hvis du ikke har været ansat i hele 2018, har du ikke ret til ferie med løn i hele ferieperioden. Du kan i
stedet få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Du kan se mere om dette på vores hjemmeside
her.

Housewarming på kredskontoret – og andet spændende
Fredag den 16. august kl. 14 – 17 holder vi housewarming på kredskontoret. Kom forbi og se vores
nye kredskontor, få en kold øl, et glas kold hvidvin eller en vand. Og en god snak med andre fra skolerne i Hvidovre.
Fredag den 25. oktober holder vi oktoberfest. En blanding af noget sportsligt og socialt – og hvad der
ellers hører til en rigtig oktoberfest.
Vi er også klar med datoen for medlemsweekenden i skoleåret 2019/20. Det bliver den 18. – 19. april
på Hotel Frederiksdal. Hvad er så en medlemsweekend? Det er et døgn med spændende oplæg, mulighed for gode diskussioner, socialt samvær med kolleger fra alle skoler, musikquiz og god forplejning.
Endelig er der selvfølgelig vores årlige generalforsamling. Den holder vi torsdag den 19. marts.

Sæt kryds i kalenderen til alle 4 ting.

God ferie
Til slut vil jeg ønske alle en god ferie. Jeg håber, at I alle vil nyde juli måned og en rigtig velfortjent
ferie. Kredskontoret vil ikke være åbent i ferien, så hvis du skal i kontakt med foreningen, så send en
mail på 014@dlf.org
Hvis du har behov for akut rådgivning eller sagsbehandling, så ring på 40 56 73 14.
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