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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Vi er i gang med 3. uge af genåbning af skolerne. Det jeg hører fra bl.a. TR og AMR er det går fint 

ude på skolerne, men det er ikke let. 

I gør en super indsats for at få hverdagen til at hænge sammen for elever og jer selv. Endnu en gang 

stor ros og tak for jeres indsats. 

Selv om coronasituationen fylder det mest i øjeblikket, så er trænger andre opgaver sig på. Det er 

den kommende fag/opgavefordeling, og periodeforhandlingerne om lærernes arbejdstid nærmer sig 

sin afslutning. 

I denne kredsinformation, vil jeg skrive lidt om de forskellige emner som presser sig på. 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Information om ferie 

Periodeforhandlingerne 

Genåbning af skoler 

Rokering 

Fag/opgavefordelingen 

 

Information om ferie 

Er man blevet ansat i Lejre Kommune efter 1. maj 2019, skal man være ekstra opmærksom på sin 

ferie denne sommer. Det kan nemlig betyde, at man har mulighed for at få nogle af sine 

fondsferiedage udbetalt, i stedet for de bliver indefrosset. Er man fx blevet ansat d. 1/8 2019 (og 

ikke har haft ansættelse andre steder i perioden fra 1/1 2019 – 31/7 2019) vil man have ret til at søge 

om 8,32 feriedage. Man ansøger ”Lønmodtagernes Feriemidler” om udbetaling via borger.dk. Dette 

kan gøres 4 uger inden feriestart, altså fra d. 8. juni. Er du i tvivl om, du har ret til udbetaling af 

fondsferiedage, kan du undersøge det på borger.dk. Du er også velkommen til at ringe til 

kredskontoret. 

 

Som I måske bemærkede, var udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse, som I fik med jeres 

aprilløn, lidt mindre end tidligere. Dette skyldes, at 1% af den optjente feriegodtgørelse overføres til 

feriefonden, der udbetales, når I forlader arbejdsmarkedet. 

 

Lejre Lærerforening og Lejre Kommune har indgået en aftale om placeringen af ferie i skoleåret 

2020/21. Der vil være efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 8 og sommerferie i uge 27, 28 og 29 i 

2021. Dertil kommer at uge 30 er aftalt som arbejdsfrie dage. Antallet af arbejdsdage i 2020/21 skal 

snarest aftales i LU på skolerne. I henhold til vores lokalaftale kan antallet af arbejdsdage variere 

fra 205-215 dage. 

Pr. 1/9 2020 overgår vi til det nye ferieår, hvor man optjener såkaldt samtidighedsferie. Det betyder 

bl.a., at vi bruger forskudsferie i uge 42 og i dele af sommerferien. Det vil ske automatisk efter 

aftale med Lejre Kommune. Skifter man derefter job til en anden kommune, inden man har nået at 

optjene den brugte forskudsferie, vil man blive trukket tilsvarende i løn. 

Jeppe Jensen  

Næstformand 
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Periodeforhandlingerne 

Forhandlingerne om lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid er på vej ind i den afgørende fase. 

Vi hører ikke så meget fra forhandlingerne, og I har fået et medlemsbrev fra Anders Bondo, hvor 

han skriver lidt om DLF’s tilgang og strategi. Planen er at forhandlingerne skal være afsluttet senest 

d. 24. maj. Der er i de næste 3 uger indkaldt til kredsformandsmøder, hvor vi vil blive orienteret om 

forhandlingerne, og hvis jeg kan/må sige noget vil I få det at vide. 

Det jeg ved, er at forhandlingerne går godt, men de er nået til at tale om de lidt sværere emner. 

F.eks. forberedelsestid, mm. 

Hvis parterne blive enige om en aftale, så skal de til urafstemning blandt medlemmerne. 

 

Genåbning 

Vi går alle om venter på hvad næste fase vil indebære. Ni kommer de ældste elever i skole. Det er 

en rigtig god nyhed der kom i sidste uge. I hvilket omfang det bliver vides pt. ikke. Lejre Kommune 

afventer de nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og skolerne skal kunne leve op til de udstukne 

retningslinjer. Indtil de er kommet gælder de nuværende, og det betyder, at afstandskravet på 2 

meter stadig gælder. 

 

Hvis I har fået mere undervisning, end I var planlagt med fra skoleårets start, så skal I være 

opmærksomme på at det skal opgøres ved skoleårets afslutning, 31. juli og skal udbetales. Vær 

ligeledes opmærksom på, om I kommer over 750 klokketimer i undervisning. Gør I det, skal I have 

det høje undervisningstillæg. 

Hvis du vælger, eller af din leder bliver sat op i tid, så anbefaler vi at du kontakter kredsen. 

 

Rokering 

Processen for afsked og rokering er afsluttet. Desværre skulle vi for første gang i mange år, 

afskedige en lærer. Det var på Trællerupskolen. 

En lærer fra Osted skole er blevet forflyttet til Firkløverskolen pr. 1. august 2020 

Det er aldrig nemt at skulle gennem sådan en proces. Hverken for de medarbejdere som bliver 

afskediget/rokeret eller dem som er tilbage. 

 

Fag/opgavefordelingen 

Fag/opgavefordelingen skal til at begynde, men det bliver ikke det samme, som I kender. Derfor er 

kommunikation og information meget vigtig. Husk derfor at tale med TR og ledelsen om, hvad I ser 

jer selv i til næste år. Husk at få en dialog om jeres opgaveoversigt, og tag TR med. 

Hvis I har nogle spørgsmål til opgaveoversigten, så tal med TR eller ring til kredskontoret. Læs i 

lokalaftalen, hvad du har ret til. Spørg evt. din leder om, hvornår I kan tale om opgaveoversigten 

Per Brinckmann 

Formand 

 

Hvis du skal på pension 

Når du går på pension, skal du selv gøre kredsen opmærksom på det, hvis du vil overføres til 

fraktion 4. Du kan sende kredskontoret en mail på 042@dlf.org eller ringe til Anne på kontoret 

mandag eller torsdag. Reduceringen af dit kontingent sker først, når du er overført og kan ikke laves 

med tilbagevirkende kraft. Kontingentet for pensionister udgør pt. 106 kr. pr. måned og opkræves 

helårligt.  

Anne Jensen  
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Sådan hjælper Danmarks Lærerforening i tilfælde af arbejdsskade. 
Arbejdsskader skal anmeldes hurtigst muligt. 

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med at anmelde skaden til myndighederne, og 

Danmarks Lærerforening kan hjælpe med sagsbehandlingen  

Det er vigtigt, at arbejdsskader anmeldes til rette myndigheder og indenfor givne frister. Vær 

opmærksom på, at du i sidste ende selv er ansvarlig for, at det sker. Er der praktiske problemer med 

anmeldelsen, kan du få hjælp af dinarbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller af din lokale 

lærerkreds. Foreningen centralt kan yde bistand, hvis du fører sag om erstatning. 

Har du brug for at vide mere, kan du kontakte Lejre Lærerforening eller læse mere på foreningens 

hjemmeside. 

 

Sådan sender du sagen til Danmarks Lærerforening 

Når arbejdsskaden er anmeldt, kan du inddrage foreningen i sagen, hvis du ønsker det. For at 

inddrage foreningen skal du henvende dig til din lokale kreds, som kan rådgive dig om spørgsmål 

om anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, behandlingsudgifter mm. 

Den allerførste, som du skal kontakte, er arbejdsmiljørepræsentanten, der ligger inde med de 

relevante papirer. 


