Juni 2021

Ny formand
Den 1. maj tiltrådte Morten Bo Larsen som ny kredsformand i Hvidovre Lærerforening som
afløser for Flemming Ernst, der gik på pension den 30. april. Der afholdes reception for
Flemming fredag den 13. august kl. 14 – 17 på Engstrandskolen, og vi håber mange vil
kigge forbi og sige farvel til Flemming, der har siddet i formandsstolen i hele 25 år. (Indbydelse er på sidste side i dette nyhedsbrev).

Politisk aftale om mere frihed til skolerne
Den politiske aftale om ”frihed til skolerne”, som blev præsenteret den 2. juni 2021, anses i
DLF for at være et nybrud i forhold til arbejdet med at forbedre folkeskolereformen. Timingen
kunne bestemt have været bedre, da langt de fleste skoler er langt i planlægningen af næste
skoleår. Derfor kan det blive svært at implementere de ellers spændende muligheder fra skoleårets start, som aftalen åbner for. En sådan implementering kan til gengæld sagtens gennemføres i løbet af næste skoleår, fx med virkning fra efterårsferien. I aftalen står der, at ændringer
kan besluttes og gennemføres på den enkelte skole.
Konkret hæfter vi os i Hvidovre Lærerforening ved følgende nedslag i aftalen:
• at al understøttende undervisning kan konverteres til fx tolærertimer
• at der ikke skal laves elevplaner
• at der ikke skal laves kvalitetsrapporter
• at de frigivne midler fra ovennævnte skal blive i undervisningen.
Inden efterårsferien vil vi sammen med Center for Skole og Uddannelse og skolelederne
drøfte, hvordan vi også i Hvidovre kan udvikle folkeskolerne med afsæt i den politiske aftale.

Opgaveoversiger og fagfordeling
I vores lokale arbejdstidsaftale står der i §7 beskrevet, hvordan processen omkring opgaveoversiger,
dialogmøder mv. skal forløbe. Bl.a. skal alle have en opgaveoversigt senest en uge inden vi går på ferie. I vil også lægge mærke til, at der igen på opgaveoversigten er kommet estimeret tid på ”andre opgaver”, når de forventes at tage mere end 20 timer på årsbasis. Dette er også et resultat af de gode,
konstruktive forhandlinger, der endte ud i A2650, som den lokale aftale hedder.

Kontingent
Husk at løntræk af kontingentet er ophørt pr. 31/5 2021 (kontingent juni måned). I vil alle modtage en
opkrævning på julikontingentet, enten med almindelig brevpost eller via PBS. Dette styres fremover
inde fra Medlemskontoret.

Orientering om ferie i Hvidovre kommune
I Hvidovre kommune har lærerne i 2021 kollektiv ferie i de 4 uger i juli i skolernes sommerferie. Den
5. uge blev afviklet i uge 7 (vinterferien). Den første uge af børnenes sommerferie (uge 26) er ikke
som sådan ferie, men afspadsering for det merarbejde, vi lægger i løbet af skoleåret.
Den gældende, relativt nye, ferielov er en smule udfordrende for lærere, da vi egentlig ikke når at
”samtidsoptjene” nok feriedage. Vi har dog aftalt med kommunen, at vi ”låner” 2,08 feriedag, som vi i
praksis først optjener i august. Dermed vil du som ansat i Hvidovre Kommune pr. 1/9 2020 eller tidligere få løn som normalt i alle ferieugerne.
Skulle din ansættelse ophøre den 31/7-21, vil du blive modregnet de 2,08 feriedag, som du ikke vil
kunne nå at optjene i august. Dem vil du i givet fald optjene på en evt. ny arbejdsplads og efterfølgende have ”i overskud” til afvikling eller udbetaling. Hvis du er kommet fra et ansættelsesforhold i
en anden kommune efter den 1/9 2020, vil du muligvis være blevet feriepenge-modregnet dette i uge
7. Du er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til kredskontoret, hvis du har spørgsmål vedr.
din ferie.
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 2. 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
Hvidovre Lærerforening kredskontor har ikke åbent i sommerferien. Hvis man har behov for akut
sagsbehandling, så send en mail til 014@dlf.org eller kontakt kredsformand Morten Bo Larsen på
3117 7516 mellem kl. 9.00 og 10.00 på hverdage.
Efter endnu et særdeles udfordrende skoleår, vil vi ønske alle en god og meget velfortjent sommerferie. Lad os håbe at vi efter sommerferien kan få lov at fokusere på pædagogik og didaktik, og ikke på
afstandskrav, mundbind og hjemsendelser.
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Afskedsreception for Flemming Ernst

Efter 25 år som formand for Hvidovre Lærerforening valgte Flemming Ernst at gå på pension
d. 1. maj 2021. Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at sige ordentligt farvel, men
det skal vi nu, og vi håber på at se dig/jer.

Tidspunkt: Fredag d. 13. august kl. 14 - 17
Sted: Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre
Tilmelding: Lad os vide, om du kommer på 014@dlf.org (dette blot for at have et overblik
over antal deltagere).
Servering: Øl, vand, vin, snacks og mulighed for at besøge vores pølsevogn

Hvis du ønsker at holde tale, synge en sang eller komme med andet festligt indslag, så vil vi
meget gerne vide besked på lomi@dlf.org

Mvh. Hvidovre Lærerforening

