2. oktober 2020

Lærerens dag
5. oktober er det FN’s internationale lærerdag. Over hele verden bliver lærere på denne dag
anerkendt for den vitale rolle, de hele året har som undervisere, men også for den enorme betydning, de har for samfundet. Lærerens dag er også med til at sætte fokus på, at retten til undervisning er en fundamental menneskeret.
Selv om Lærerens dag i år er præget af corona-krisen, håber jeg, at ledelser og skolebestyrelser også markerer dagen. I har fortjent det, specielt for indsatsen i denne tid.
Du kan læse mere om Læreren Dag her.

Corona
Der har siden 1. september været mange positive coronatest både blandt elever og personale.
Det er vigtigt, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen med hensyn til hjemsendelse og testning bliver overholdt. Det er de retningslinjer, vi hele tiden må forholde os til. Afgørelser om
hjemsendelser må ikke baseres på mavefornemmelser og synsninger.
I Center-MED har vi drøftet mødeafholdelse samt brug af mundbind/visirer. Den fælles opfordring er, at så mange møder som muligt afholdes virtuelt. Hovedforeningen opfordrer til, at
alle andre aktiviteter end undervisning foregår andre steder end på skolen. Med hensyn til
mundbind/visirer er det vores opfattelse, at en medarbejder har ret til at bruge dette i undervisningen.
Vi har fra medarbejderside i Center-MED opfordret til, at der informeres separat til personalet.
Manglende information skaber utryghed.

Indefrosne feriepenge
Alle kan nu søge om at få 3 uger af de indefrosne feriepenge udbetalt. De indefrosne feriepenge er feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. I alt svarer feriepengene til 5 ugers løn. Hvis man ikke får feriepengene udbetalt, bliver de stående – med renter til man går på pension.
Man kan søge om at få feriepengene udbetalt på Borger.dk. Man skal søge inden 1. december.
Vi rådgiver ikke om, hvad der bedst kan betale sig - lade pengene stå eller hæve dem.

Løntjek
De seneste år har vi i efteråret været rundt på skolerne og tilbudt et løntjek. Vi vil også i år
tilbyde løntjek i november måned. Det bliver nok ikke som et fysisk møde, men det må udviklingen i coronasituationen afgøre.

Kan det så betale sig at få tjekket sin lønseddel? Heldigvis er langt de fleste lønsedler korrekte, men vi har netop ved tjek af erfaringsdatoer sikret 2 medlemmer en efterbetaling på ca.
63.000 kr. og ca. 40.000 kr.

Efterårsferie
Efterårsferien i uge 42 er ikke ferie i ferielovens forstand. Det er afspadsering for merarbejde i
de øvrige arbejdsuger.
Tidligere år har efterårsferien været rigtig ferie. Vi har nu flyttet denne ferieuge til vinterferien
i uge 7. Grunden til det er de nye ferieregler. Ændringen betyder, at ingen risikerer løntræk for
uge 42.
I efterårsferien holder kredskontoret også ferie. Ved behov for akut sagsbehandling kan jeg
kontaktes på 4056 7314 mellem 9 og 10.
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