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Efterårsferie, juhii_tjups!
Horsens Lærerforening på kongres 2017

Uge 42
For lærerne i Horsens kommune er der ferie i uge
42.
Der er særlige forhold, som man skal være
opmærksomme på:
Bliver du syg, skal du ringe til din skole/anvist
telefon nr. og meddele, at du er syg og evt.
senere ringe, hvis du bliver rask i samme uge.
Har du ikke har optjent ret til at afholde ferie, er
det vigtigt, at du mandag (første feriedag) melder
dig ledig på jobcenteret på tlf. 76 29 47 00 for at
kunne få udbetalt feriedagpenge.
Hvis du er i tvivl om proceduren, kontakt
lærernes A – kasse på tlf. 70 10 00 18.
Læs mere om Jobcentret i Horsens kommune:
http://horsens.dk/Borgerinfo/ArbejdeOgKontant
ydelser/OmJobcenterHorsens

I længere tid har det i Horsens Kommune været
en tendens, at lærerne på den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) bliver
erstattet af andre faggrupper. Da det ved OK 15
lykkedes at opnå enighed om, at det er DLF’s
overenskomst, der skal dække undervisningen
ved STU, var det håbet, at vi havde fået et
redskab til at stoppe denne tendens.
Da Horsens Kommune har en helt anden
opfattelse end HLF af, hvad der er undervisning,
gik formanden for Horsens Lærerforening på
talerstolen under behandling af OK18, og sagde:

Kontoret i uge 42
Kontoret holder lukket i uge 42, men telefonen
på 75 64 81 91 holdes åben på alle hverdage
mellem kl. 9:00 og 10:10.
Som altid kan I også sende en mail til 110@dlf.org
med besked og tlf. nr.
I vil hurtigst muligt derefter blive kontaktet.

”Hvis aftalen om overenskomstdækning at STU'
skal have andet end symbolsk betydning, er det
ikke nok at udstrække dækningen til flere
institutioner, vi er også nødt til at få nogle flere
håndtag at gribe fat i, f.eks. at få defineret et
undervisningsbegreb, ellers har vi lokalt en
opgave, vi får mere end svært ved at løfte.”
Læs mere om kongres 2017 her på:
http://www.dlf.org/om-dlf/afholdtekongresser/kongres-2017

Kredsstyrelsen ønsker jer en god ferie!
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Kontortider: mandag til torsdag fra kl. 9:00 – 14:30 og fredag fra kl. 9:00-13:00
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