
Rettigheder og pligter for politisk valgte 

i Lejre Lærerforening. 

 
TR og KS: 
Der ydes kørepenge pt. kr. 3,63 pr. km til møder på kredskontoret eller andre steder som man i kraft af sin 

funktion skal til. Det kan være forhandling, generalforsamling, pizzamøde, jubilæumsarr., fællesmøder med 

andre kredse oa. 

Der ydes kørepenge i forhold til merkørsel hjem/arbejdsplads.  

Kredsstyrelsen kan beslutte, at samkørsel eller fællestransport skal gælde for enkelte arrangementer. De alm. 

kørepengeregler bortfalder i disse tilfælde. 

 

Formand, næstformand og kasserer: 
Når disse personer kører på arbejde på kredskontoret for at udføre deres funktioner, ydes der ikke 

kørepenge. 

Når de skal til møder i løbet af dagen - uden for huset - i kraft af deres funktion, ydes der på disse dage 

kørepenge fra hjemmet til kredskontor/mødested og hjem igen. Den faktiske kørsel! 

Deler næstformand og kasserer deres ugentlige arbejdsdag op i 2 eller flere arbejdsperioder ydes der heller 

ikke kørepenge. 

Til ekstraordinære møder gives der kørepenge 

Andre vilkår 
 

Løn fra kredsen 

KS, næstformand og kasserer frikøbes på aktuelle løntrin. Derudover aflønnes næstformand og 

kredskasserer med forskellen på aktuelle løntrin og trin 45 plus tillæg. 

Formand aflønnes som udgangspunkt på samme niveau som grundløn for skoleinspektører. 

Forslag til aflønning drøftes forud for hver generalforsamling 

 

Formand: 

Aflønnes på løntrin 48 + tillæg svarende til forskellen mellem trin 46 og 45 (582 kr. 00-niveau). Der sker 

modregning i forskellen mellem trin 48 og aktuelt løntrin + grundlønstillæg 

Formanden modtager Lejretillæg +FTR-tillæg, men ikke tillæg for undervisning og selvstyrende team 

 

Næstformand: 

Aflønnes på løntrin 45 + tillæg svarende til forskellen mellem trin 46 og 45 (582 kr. 00-niveau). Der sker 

modregning i forskellen mellem trin 45 og aktuelt løntrin + grundlønstillæg 

Næstformand modtager alle centrale og lokale løntillæg uden modregning. 

Hvis næstformand er TR, modregnes TR-tillægget ikke 

 

Kasserer: 

Aflønnes på løntrin 45 + tillæg svarende til forskellen mellem trin 46 og 45 (582 kr. 00-niveau). Der sker 

modregning i forskellen mellem trin 45 og aktuelt løntrin + grundlønstillæg 

Kasserer modtager alle centrale og lokale løntillæg uden modregning. 

Hvis kasserer er TR, modregnes TR-tillægget ikke 

 

Hvis næstformand og kasserer ikke får tillæg for selvstyrende teamtillæg fra Lejre kommune, udbetales det 

af Lejre Lærerforening 

 
Pr. 1. april 2016 tillægges der pension af lønnen fra Lejre Lærerforening 
 

Derudover gives der til alle en julegave for ca. kr. 500 

Til TR og KS ydes desuden tilskud til udgifter papir, printerpatron 

 



Andet 

Let bespisning i forbindelse med TR - og KS-møder. 

Ved overnatningskurser (bevilget af DLF eller kredsstyrelsen) ydes time-dagpenge efter gældende regler ved 

overnatning. Der må købes, hvad der svarer til en halv flaske vin pr. aftensmåltid. 

 

Kongresdeltagelse. 

KS og TR som overværer en hel kongresdag har mulighed for at deltage i spisning sammen med 

kongresdelegeret pt. formanden  

Den kongresdelegerede og næstformanden får betalt spisning, relevant taxakørsel og time-dagpenge (med 

fradrag af måltider)  

 

 

Hjemmearbejdsplads. 

Hvis formand, næstformand eller kasserer efter aftale arbejder hjemme ydes normalt ikke betaling af 

telefonudgifter, netadgang mm 

 

Formandens deltagelse i formandsnetværk - uofficielt kaldet Slagskibet og De 5 

Efter deltagelse i foreningens formandsskole i 2001, dannedes der traditionen tro for formandsskoler en 

netværksgruppe for de nyvalgte kredsformænd. 

Man mødes 2 gange om året på Gml. Avernæs til et 12-12 møde, hvor der som regel er et hovedtema fx: 

foreningens lønpolitik, hvortil der ofte inviteres en indlægsholder. 

Kredsene dækker: udgifter til ophold, oplægsholder og kørsel. 

Kredsformanden har sammen med kredsformænd fra Næstved, Vordingborg, Ringsted og Kalundborg 

dannet en miniguppe med det formål at yde gensidig inspiration i forhold til aktuelle emner. 

 

Deltagelse i kurser. 

Som hovedregel er det formandens ansvar hvilke kurser kasserer, næstformand og formand deltager i kraft 

af deres funktion. Formand, næstformand og kasserer kan komme af sted til aktuelle og nødvendige kurser. 

Alle TR-ére kan komme på kursus som følger: 1 af DLF´s centrale kurser af to dages varighed og 1 

dagskursus i ”Det forpligtende kredssamarbejde” s regi. Her ud over interne kurser. 

Udgifter til kursets pris og transport afholdes af kredsen. 

Ved overnatningskurser bevilges 1/2 flaske rødvin eller tilsvarende pr. døgn. 

 

KS/TR´s afregning af: kørsel, udlæg, time-dagpenge, adhoc-aflønning mv. 

Hvis medlemmer af KS eller TR har haft udgifter i forbindelse med kørsel, kurser, skoleklub skal disse 

udgifter afregnes med kredsen halvårligt henholdsvis i juni og december, således at udgifterne kan bogføres 

i det regnskabsår, de hører til. Hvis det drejer sig om større beløb aftales afregning med kassereren. 

GAVECIRKULÆRE. 

 

Eksternt 

Når kredsen er inviteret til receptioner gives gave for max. 250 kr. 

Ved jubilæumsarrangementet gives et pencilsæt til 25-årsjubilarerne, derudover en buket blomster til 40- 

årsjubilarer. 

 

Internt 

Når TR eller KS-medlemmer har jubilæum gives gave for max. 500 kr. 

Når KS- medlemmer ophører med deres funktion gives pr. år 100 kr., dog max kr. 1.000. 

 

Der gives gave til TR og KS- medlemmer ved 50 og 60 års fødselsdag. Gaven har et beløb på max. 500 kr. 

Ved formand, næstformand eller kasserers fratrædelse afholdes en reception med let bespisning i lejede 

lokaler. 

 

Frikøbstimetal: 

 



Formand……………1924 timer 

Næstformand………  300 timer 

Kasserer……………  300 timer 

TR /styrelse)…………100 timer 

 

Godkendt på Lejre Lærerforenings generalforsamling d. 


