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Kære alle.
Folkemødet 2015
Igen i år vil Danmarks Lærerforening være til stede på Folkemødet. DLF holder til i telt J20
bag ved Netto, hvor de som tidligere år er slået sammen med DUS (Danske
undervisningsorganisationers Samråd). Der vil foregå nogle debatter i selve teltet i løbet af
dagen, og hver aften mellem 17.30 og 19.00 vil der være et mingle-arrangement, hvor
mange af folkene fra forretningsudvalget vil være til stede. DLF vil derudover være
deltagere i paneler i forskellige andre arrangementer, der har fokus på primært
folkeskolen.
Bornholms og Københavns Lærerforeninger vil ligeledes være at finde rundt omkring på
Folkemødet iført T-shirts med sloganet: ”Tid er kvalitet”. Vi vil dele skolekridt ud, og
forsøge at fortælle om det gode arbejde, der foregår i folkeskolen anno 2015. KLF tager
desuden deres kor med, så dem vil I også kunne høre synge rundt omkring.
På BLF’s hjemmeside kan I finde meget mere om Folkemødet, så klik forbi.
En omfattende lønseddel
Den seneste lønseddel er for de flestes vedkommende lidt uoverskuelig. Det handler om,
at vi i forbindelse med OK15 fik en lønstigning pr. 1. april, som BRK først har haft
mulighed for at regulere med denne løn. Det betyder, at tillæg fra den tidligere
lønudbetaling er trukket fra og den nye er lagt til for april måned (samt maj for
tjenestemænd). Derudover er der lagt en ekstra grundløn oveni. Det er altså ikke udtryk
for fejl på lønsedlen men blot en regulering.
De af jer, der har valgt at få udbetalt 6. ferieuge, har også fået denne udbetalt. Det er
heller ikke en fejl, hvis der kun er udbetalt 34,33 timer, da optjeningsåret 2013 for nogle
var en måned kortere lønmæssigt – I ved vist godt hvorfor.
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