12. november 2020

Corona
Vi får fortsat mange henvendelser om, hvordan man skal forholde sig i forhold til corona. Vi
vil ikke her komme med en gennemgang af anbefalingerne fra myndighederne. De ændrer sig
løbende. I kan se dem på diverse hjemmesider. Desuden har vores nyvalgte formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, sendt et medlemsbrev til alle, hvor han redegør for, hvilke tiltag foreningen har taget.
Det ligger nu fast, at alle lærere har ret til at bære visir i undervisningen. Hvis nogen har behov for at bære mundbind i stedet, aftales det med skolens ledelse. Der er fra Center-MEDs
side en opfordring til, at der holdes hyppige møder enten i skolens MED-udvalg eller i
TRIO’en (leder, AMR, TR). Dette gøres for hurtigt at afklare corona-spørgsmål og undgå
unødig bekymring hos skolens personale.

A20
Vores nye centrale arbejdstidsaftale – A20 – kan som sådan godt stå alene. Vi er alligevel i
Hvidovre enige med kommunen om, at vi gerne ser en lokal aftale, der støtter op om A20. Vores nuværende fælles forståelse danner et godt udgangspunkt for dette.
Vi har nu indledt en række møder med kommunen om en sådan lokal aftale. Det er intentionen, at vi sammen kan skabe en ramme, der er fælles for hele kommunen, men som også giver
et lokalt råderum til resurseprioriteringen og arbejdet med denne.
Vi håber, at vi kan blive enige om en lokal aftale i starten af 2021, så den har virkning allerede
i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2021/22.

Løn pr. 1. oktober
Den 1. oktober steg lønnen med ca. 0,75 % eller omkring 260 kr. om måneden.
Det er den sidste lønstigning i denne overenskomstperiode (OK-18), som strækker sig fra 1.
april 2018 til 31. marts 2021. I denne periode er lønnen steget med 6,06 %. I samme periode er
forbrugerprisindekset steget med knap 2 %. Det betyder, at der har været en pæn reallønsudvikling i perioden.
Forhandlingerne om den næste overenskomstperiode (OK-21) starter inden jul og har virkning
fra 1. april 2021. Det er disse forhandlinger, der afgør den kommende løn.
Du kan se det aktuelle lønkort på vores hjemmeside her.

Løntjek
Denne og næste uge er løntjekuger. Her sætter FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) fokus
på, om du får den korrekte løn. Det støtter vi selvfølgelig op om i DLF. Vi har de seneste år
holdt fysiske møder på skolerne, hvor vi har tilbudt at tjekke lønsedler.

Vi holder ikke disse møder i år på grund af coronasituationen. Men du er meget velkommen til
at få tjekket din lønseddel. Du kan enten aflevere din lønseddel til din TR eller sende den til os
på 014@dlf.org
Typiske fejl på en lønseddel er forkert erfaringsdato eller manglende tillæg. Vi udsender i næste uge en lille pjece ”Tjek din lønseddel” til alle skolernes TR’ere. Her kan du læse mere om,
hvordan du selv kan tjekke din lønseddel.
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