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Kære alle 

Valget til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening er i gang. Det går lidt trægt med at få stemt. 

Vi ligger på ca. 25%.. Det kan og skal vi gøre bedre. Ved sidste hovedstyrelsesvalg fik Lejre 

Lærerforening en stemmeprocent på 55. det skal vi gerne i nærheden af også i år. 

Husk, det er den nye Hovedstyrelse som sætter retningen for DLF de næste 4 år. 

Der er ikke længe til lærerkommissionen kommer med sine anbefalinger til KL og DLF. 

Det bliver meget interessant at se, hvad de kommer med. 

 

Vores løntjekskampagne er gået rigtig fint. Tak til alle for god modtagelse på skolerne. 

 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Lærerkommissionen 

Hovedstyrelsesvalg 

Folkeskoleidealet 

Løntjek 

 

Lærerkommissionen 

Mandag d. 16. december kommer lærerkommissionen med sine anbefalinger til arbejdet med 

periodeforhandlingerne mellem Danmarks Lærerforening og KL. Den 17. december er 

tillidsrepræsentanterne til stormøde om anbefalingerne. 

Lejre Lærerforening vil I den forbindelse invitere til informationsmøde om anbefalingerne og 

tankerne for det videre arbejde mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune. 

Informationsmødet holdes onsdag d. 18. december kl. 15:30 – 17:00 på kredskontoret. Kredsen 

serverer lidt gløgg og juleknas. 

Vi håber meget, at du vil deltage og tage nogle kolleger med dig. Der kommer en indbydelse ud 

først i december. Der er frist for tilmelding fredag d. 13/12. 

 

Lejre Lærerforening og Roskilde Lærerforening arbejder på at arrangere et medlemsmøde om 

anbefalingerne og Danmarks Lærerforenings strategi hen mod periodeforhandlingerne. Vi håber, at 

det vil være muligt at få Anders Bondo til at deltage i dette arrangement. 

Vi håber også, at der i decembers udgave af kredsinformation, vil kunne stå mere præcist hvornår 

og hvorhenne arrangementet holdes. 

TR og Kredsstyrelsen vil i december drøfte Lejre Lærerforenings arbejde med anbefalingerne, 

forhåbentlig i samarbejde med Lejre Kommune. 

 

Hovedstyrelsesvalg 

Hovedstyrelsesvalget er i fuld gang, og du kan stemme frem til tirsdag d. 3. december kl. 16. Pt. er 

stemmeprocenten ikke så høj for Lejre Lærerforening, den ligger på ca. 25 %. Hvis vores kandidat, 

Bjørn Hansen, skal vælges ind i Hovedstyrelsen, er det nødvendigt, at du får stemt. 

Bjørn udgør en vigtig del af Lejre Lærerforenings politiske arbejde i forhold til foreningen centralt. 

Hvis det ikke lykkedes at få Bjørn i Hovedstyrelsen, vil det blive vanskeligt at få vores synspunkter 

igennem if. til foreningens politiske ledelse. 
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Hvis du ikke har fået et link til afstemningen i din mailboks, skal du tale med din TR eller du kan 

stemme via linket her: 

https://cards.assembly-voting.com/assembly/dlf_hvdstr_2019 

 

Folkeskoleidealet: 

På kongressen i oktober blev Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal vedtaget. Det har været en 

lang og god proces. Hensigten med idealet er at forstærke den vigtige dialog blandt medlemmer og 

interessenter i og omkring skolen om pædagogik, faglighed og skolepolitik. Nu skal idealet 

udfoldes centralt og lokalt. Vi tænker det bl.a. ind som tema ved vores generalforsamling til marts, 

og vi vil arbejde på at få tankerne bag idealet inddraget i arbejdet med Lejre Kommunes 

skolevision. 

 

Løntjek 

Kredskontoret har været ude på alle skoler og foretage løntjek. Det har været en positiv oplevelse 

for Jeppe og Per at komme på skolerne. Vi er blevet taget rigtig godt imod, både af jer, men også af 

lederne. 

Vi har ikke fundet de store fejl, men lidt er det blevet til. Der, hvor vi primært at fundet fejl, er på 

undervisertillægget over 750 timer. 

Vi har fundet nogle som både har fået for lidt, men også for meget. De fejl vi har fundet, har vi 

orienteret jeres leder om, og de skal så fortælle det videre til kommunens lønafdeling. 

Hvis du har fået foretaget løntjek af os, vil du få direkte besked personligt eller via den mailadresse, 

du har givet os. 

 

 

Per Brinckmann 

Formand 

  

https://cards.assembly-voting.com/assembly/dlf_hvdstr_2019
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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. 111 kr. pr. måned og opkræves 

helårligt.  

 

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. 

 

Dato for møde og sted Mødets/ aktivitetens tema 
16. marts 2020 17:00-20:00 ca. 

Hvalsø skole 

Generalforsamling 

 


