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Vinterferien står for døren: 
 
Den plejer at være på en uge, men denne gang er det lidt anderledes. Nogle har en hel uge 
som de plejer, det er de kolleger, der ikke var lockoutet – tjenestemændene, andre har kun 3 
dages ferie, da de har fået mulighed for at arbejde de 2 sidste dage og derved ikke får løntræk. 
De fleste har ferie i 5 dage, men må selv betale de to sidste. En ærgerlig, urimelig og ikke 
særlig munter måde at se tilbage på foråret 2013 på. 
Vi har forsøgt at overbevise kommunen om, at man burde finde en løsning, der som minimum 
stillede alle lærere ens i denne situation, men uden held.  
 
Lønsedler: 
 
Efter at have gennemgået alle lønsedler fra november, må vi konstatere, at der fortsat er en del 
fejl. Det er fejl, der går begge veje – nogle får for meget (det kan der selvfølgelig være delte 
meninger om) andre får for lidt. 
 
Enkelte har udført en opgave i foråret 2014, og endnu ikke fået deres løn for denne opgave. 
Vi var meget accepterende overfor, at der kunne være vanskeligheder med at få lønnen korrekt 
i august og evt. september, men det er ganske utilfredsstillende, at der fortsat er en del, hvis løn 
ikke er korrekt.  
 
OK -15: 
 
Overenskomstforhandlingerne skal være afsluttet midt i uge 8, så selvom du har ferie, kan det 
måske være interessant at følge med i, hvorvidt der kommer et forhandlingsresultat, eller vi 
kommer nærmere et sammenbrud i forhandlingerne. Hvor alle for nogle måneder siden var 
overbevist om, at det ikke denne gang kunne udmunde i en konflikt, er det nu ganske åbent, 
hvor det ender. 
 
Generalforsamling: 
 
Der er kredsgeneralforsamling på Pilehaveskolen tirsdag d. 24. marts kl. 15.30. 
Hvis du – eller en gruppe af medlemmer – har noget som ønskes optaget på dagsordenen, kan 
I allerede nu og senest 10. marts 2015 indsende forslag til 009@dlf.org 
Der kommer opslag på lærerværelserne senere. 
 
Trods ovenstående, melder DMI om forårslignende vej i uge 8 – så noget er der da at glæde sig 
over. 
 
 
Hilsen 
Klavs 

Blækklatten 
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