Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og sygefravær. Indberetningen af arbejdsskader er blevet bedre, efter
arbejdsmiljørepræsentanterne har vaeret med til at indfører en ny metode. Der udfyldes en
samtaleskema inden man foretager den egentlige indberetning. Der bliver forhåbentlig også afsat
midler, det kommunale budget, til at de såkaldt naerved oplevelser også kan indberettes. Det sker
med henblik forebyggelse af arbejdsskader. Sygefraværet for lærerne Herlev er ikke specielt højt,
men der er en stigende tendens. Det kommer sig af pres på den kommunale økonomi som siver ned
til medarbejderne. Formanden brugte også lejligheden til, at anerkende af AMR's indsats og
generalforsamlingen var enige med formanden.
o
Afskedssager. Vi har fokus på HRs rolle forbindelse med afskedssager.
Spørgsmål: Er der ændret procedure for indkaldelse til omsorgssamtaler?
Svar: De er administreret forskellige måder på skolerne.
Afsnittet blev godkendt af generalforsamlingen.
-
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i
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Løn og arbedstid
o
o

-

om en ny arbejdstidsaftale.
Der var pæne stigninger på lønnen efter OK18 på anslået 6,82 %. Ved den årlige
Iøntjekkampagne blev der ganske få fejl. En af de tilbagevendende er anciennitetsdatoen.
Ferie. Der kommer snart regler for optjening og afholdelse af ferie. Der bliver informeret fra kredsens

Arbejdstid lokalt. Der forhandles stadig

Løn og

løntjek.

side, når tid er.

Spørgsmål: Får vi reglerne
Svar: Ja

den nye

for

ferielov

på

skrift?

Afsnittet blev

godkendt af generalforsamlingen.

Den samlede

beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

3.

Regnskab

Kasseren fremlagde regnskabet for 2018 og det viser et overskud på godt 64.000 kr. HLF havde budgetteret
med et underskud 44.000 kr. det skyldes færre udgifter til medlemskursus 0g frikøb og flere indtægter fra nye
medlemmer. Vi har allerede nu reserveret datoen for det næste medlemskursus d. 10. og 11. januar 2020.
Spørgsmål: Betales der kontingent for pensionisterne HV-forum?
Svar: Nej, kun kontingent for fraktion 1 og 2.
Regnskabet er godkendt.
i

4.

Indkomne

5.

Fastsættelse af evt. ydelser
Forslaget blev godkendt

6.

Budget oq fastsættelse af kontinqent.
Vi budgetteret med et underskud på 30.000 kr. som vi har plads til at tage af kassebeholdningen.
underskuddet kommer til dels ved, at vi har budgetteret med at udgifterne til medlemskurset bliver på
125.000

forslag jingen)
til

stvrelsesmedlemmer.

kr. pr. år.

Budgettet blev godkendt.
7.

å;

Fraktion 4 opfordrede

til

at

komme over

i

fraktion

4 når det var muligt.

Jens takkede Jeanette og Anne og de fremmødte medlemmer for deltagelsen generalforsamlingen.
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