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Kære alle
Løntjek
I løbet af efteråret har det meste af fagbevægelsen som vanligt haft fokus på, om
medlemmerne får den korrekte løn. I den forbindelse deltager jeg løbende i faglige
klubber, hvor jeg gennemgår lønsedlerne. Der er undervejs fundet nogle mangler, som
efterfølgende bliver rettet. På kredskontoret gennemgår vi desuden løbende lønaftaler, og
I forbindelse med en af disse gennemgange fandt vi for nylig en generel fejl, der samlet
set har en betydning af kr. 200.000 for de medlemmer, der er berørt af den. I har altid en
forpligtelse til at tjekke, at jeres lønseddel er korrekt, hvilket I kan få hjælp til på BLF’s
løntema. Hvis I som medlemmer er i tvivl om noget på lønsedlen, er I altid velkomne til at
spørge TR eller sende den til os. Det kan godt have en særdeles kontant betydning for jer.
Forhandlinger med BRK
BLF har for nylig haft forhandlinger med BRK vedrørende beskrivelserne af teamkoordinatorens funktioner. Det har i praksis vist sig, at mange teamkoordinatorer har brugt
meget af deres tid på at lave skemaer. Derfor var det et ønske fra vores side, at man får
delt opgaverne i to funktioner, så der fremover også vil være en beskrivelse for en
skemakoordinator. Derudover har vi arbejdet på en forenkling af tildeling af tid i
forbindelse med kompetenceudvikling. Når aftalerne er endeligt på plads, skal vi nok
informere nærmere.
Undervisningsgrad
Som lovet har vi haft fokus på, at undervisningsgraden blev sænket med gennemsnitligt
40 timer for dette skoleår. Ifølge den opgørelse, vi har fået, har skolerne sikret dette. For
næste skoleår bliver tallet sænket med yderligere 20 på baggrund af BRK’s budgetforlig.
Jeg ved godt, at der kan være udsving for den enkelte, og der er ligeledes mange andre
ting, der fylder i hverdagen. Vi har derfor et fortsat fokus på sammenhængen mellem
opgaver og tid – især på Rønneskolen, der udover andre projekter også bruger kræfter på
den nye struktur og kommende ombygninger.
Reception for Lissi
Efter 21 år som sekretær i BLF, stopper Lissi med udgangen af december for at gå på
velfortjent efterløn. I den forbindelse holder vi en lille reception på kredskontorer. Det kan I
læse nærmere om her.
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