Nyt fra Sekretariatet (21/2014)
Grundlovsdag er ikke en fridag
I lighed med 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag, er Grundlovsdag ikke
en helligdag, og medarbejderne har derfor ikke krav på frihed.
Sammen med OK13 blev alle lokalaftaler og kutymer opsagt, så skolerne er
således heller ikke bundet af evt. tidligere lokalaftaler og kutymer om frihed.
For lærernes vedkommende ydes der med virkning fra den 1. august 2013
ikke længere noget tillæg, da den tidligere bestemmelse herom er afskaffet i
den nuværende overenskomst.
For andre medarbejdergrupper, som f.eks. HKere, pedeller og
rengøringsassistenter, der er omfattet af statens arbejdstidsaftale for
tjenestemænd, ydes der et tillæg pr. time svarende til 25 % af
nettotimelønnen inkl. faste tillæg for arbejde efter kl. 12.
Kontakt: Marianne Larsen
Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelserne om
resultatkontrakter
Undervisningsministeriet har oplyst, at der ikke udstedes ny bemyndigelse til
bestyrelserne om indgåelse af resultatkontrakter for skoleåret 2014/2015. Det
er således fortsat bemyndigelsen af 27. juni 2013, der er gældende - også for
så vidt angår frister for indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Undervisningsministeriets bemyndigelse kan findes på medlemssiderne via
dette link:
http://www.rektorforeningen.dk/files/Intranet/Skoledrift/Aktuelle_regler/1307
01_Resultatloen.pdf
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Sygesikring ved rejser i Europa – fra gult til blåt kort
Fra den 1. august 2014 dækker det gule sundhedskort ikke længere i forhold
til sygdom på rejser i Europa, men i stedet skal man bestille det blå EUsygesikringskort.
Frem til 1. august 2014 er danskere under rejser i Europa med det gule
sundhedskort dækket under danske regler i forhold til sygdom. Med det blå
kort er danskere imidlertid kun sikret i forhold til sygeudgifter til nødvendig
læge- og hospitalsbehandling samt medicin m.v. på samme måde som de
offentligt sikrede borgere i det pågældende land.
I forhold til lærerne er der ingen ændringer, da disse fortsat er omfattet den
rejseforsikring, som administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S.
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Da eleverne ikke er omfattet af en centralt tegnet rejseforsikring, er det med
virkning fra den 1. august 2014 endnu mere påkrævet, at eleverne – eller
deres forældre – får tegnet en rejseforsikring. Så sikres det nemlig, at der er
fuld dækning i forbindelse med sygdom, ligesom eleverne også har dækning i
forhold til andre kedelige begivenheder end sygdom.
Kontakt: Marianne Larsen

Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

