Vejen den 13. maj 2016

Nyhedsbrev maj 2016
Der blev afholdt et fællesmøde for skoleledere og tillidsrepræsentanter torsdag
den 28. april om forståelsen af det udvidede undervisningsbegreb. Skolechef
Regin Holm og formand for Vejen lærerkreds Birthe Cramon gennemgik i fællesskab forståelsespunkterne for de aktiviteter, der udløser undervisningstillæg. Vi har valgt at sende de forståelsespunkter, som har krævet en uddybning, ud i et nyhedsbrev, så vi er sikre på, at alle ledere, lærere og børnehaveklasseledere får kendskab til dem.
Det undervisningstillæg, der er givet i opgaveoversigten ved skoleårets start,
er bindende.
Aflysning i løbet af skoleåret reducere ikke u-tillæg for det pågældende skoleår. Timerne kan dog flyttes eller ændres til andre timer på et andet tidspunkt,
uden yderligere timer regnes som ekstra undervisning. Timerne kan ikke konverteres til en ubestemt vikarpulje, det skal aftales hvordan timerne omorganiseres i løbet af skoleåret.

Punkter som bl.a. defineres som undervisning:
• Ved lejrskoler får man undervisningstillæg for min. 14 timer. Hvis man
f.eks. har et natløb og det er beskrevet i programmet, gives der også utillæg for det.

• Dog gælder det, at transport til og fra lejrskoler, hvor man har en lang
transporttid f.eks. til Polen, Norge osv., her får man 50 % af u-tillægget.
• Kørsel til svømme- og idrætsundervisning giver u-tillæg
• Skolehjemsamtaler, hvor eleven også deltager giver u-tillæg.
• Skolefest og andre sociale arrangementer, hvor man er sammen med
eleverne giver u-tillæg
• Den tid, du spiser med eleverne, giver u-tillæg
• Støtteundervisning/AKT-arbejde giver u-tillæg
• Projektopgave giver u-tillæg
• Ekskursioner/ture ud af huset med elever giver u-tillæg
• Løbende evaluering med elever/elev giver u-tillæg
• Idrætsdage, juleafslutninger m.v. giver u-tillæg
• Skolebibliotekarens rådgivning, sparring og vejledning af elever i åbningstiden i skolens pædagogiske servicecenter
• Tilsynsopgaver ved fællesarrangementer, hvor læreren alene varetager
tilsynsfunktioner og ikke på nogen måde er ansvarlig for elever og forældre, medregnes ikke som undervisning.
Listen er ikke nødvendigvis udtømmende, men vi håber, at med dette nyhedsbrev bliver det lettere for ledere, lærere og børnehaveklasseledere , at gennemskue hvilke aktiviteter, der udløser u-tillæg.
Venlig hilsen
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen
og
Formand for Vejen lærerkreds
Birthe E. Cramon

