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Tak for din deltagelse i årets klubmøder og deltagelse i medlemsmøder, som vi har 
indkaldt til i Lejre Lærerforening 

”Ingen skal stå alene, og ingen skal gå alene.” 
Det er fortsat kredsstyrelsens motto for Lejre Lærerforenings arbejde og indsats. 

Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamlingen 

Lærerkommissionen 

Dialogpanelet 

Hovedstyrelsesvalg 

 

Generalforsamlingen 

På generalforsamlingen d. 16. marts skal de personer, der skal repræsentere dig i Lejre 

Lærerforening og dermed varetage dine interesser de næste to år, vælges. 

Der skal vælges formand, næstformand, kasserer og 3 kredsstyrelsesmedlemmer for perioden 

1.4.2020 til 31.3.2022. 

Derudover skal der vælges: 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 

Hvis du ønsker at stille op til disse poster, har du mulighed for at få bragt et valgoplæg i den 

Kredsinformation, der udsendes i uge 7.  

Dit indlæg skal være modtaget senest d. 6. februar 2020 med mail på kredskontoret. 

Der er naturligvis også mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen. 

 

Dialogpanelet 

Lejre Lærerforening oprettede sidste år et dialogpanel efter inspiration fra en anden Lærerkreds. 

Meningen var at højne dialogen mellem Lejre Lærerforening og medlemmerne. Fem af vores 8 

skoler var repræsenteret i dialogpanelet. Det har i årets løb vist sig, at behovet for dette ekstra led 

mellem kreds og medlemmer ikke har været nødvendigt. Derfor har kredsstyrelsen besluttet at 

nedlægge dialogpanelet for denne gang. Tak til medlemmerne for deres indsats. 

 

Lærerkommissionen 

Mandag d. 16. december fremlagde lærerkommissionen sin rapport og anbefalinger til LC og KL. 

Jeg kan godt forstå, hvis I havde håbet på noget mere konkret, end det som er blevet anbefalet. Men 

det er også vigtigt at slå fast, at det som er fremlagt, ikke er en arbejdstidsaftale, men et grundlag 

for de centrale parter at forhandle på. 

 

Kommissionen er kommet med 3 løsningsspor, der hver indeholder en række forslag og 

anbefalinger.  
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De 3 løsningsspor: 

❖ En ny arbejdstidsaftale 

❖ En styrket lærerprofession 

❖ En tydelig lokal skoleledelse 

Under hvert spor er der udfordringer, som kommissionen anbefaler, at parterne adresserer i den 

kommende periodeforhandling. I forhold til en ny arbejdstidsaftale kommer kommissionen med 

disse anbefalinger: 

 

1. Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling. 

2. En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

3. En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

4. Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det 

kollegiale samarbejde på skolen. 

5. Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer 

og behov. 

 

Det er anbefalinger til parterne, og ikke en facitliste. Forhandlingerne går i gang til marts og 

forventes afsluttet i løbet af april. Herefter kommer en evt. aftale til afstemning hos jer medlemmer. 

 

Hvis du har lyst til at læse rapporten, så kan du finde den via linket 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/laererkommissionen 

 

Der vil efter jul være en del møder for både kredskontoret og tillidsrepræsentanterne ifm. rapporten. 

Den 13. januar mødes alle TR og skoleledere sammen med kreds og kommune for at tale om, hvad 

vi læser i rapporten hver især. Det skal drøftes, hvordan rapporten kan bruges i Lejre Kommune. 

 

Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af DLF holdes informeret. Som 

et første vigtigt skridt har alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele landet været samlet 

til stormøde i Odense tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt på til at besvare de spørgsmål, 

I selvfølgelig har om det videre forløb. 

 

Hovedstyrelsesvalg 

Nu er hovedstyrelsesvalget forbi, og vi fik valgt Bjørn Hansen ind i Hovedstyrelsen. Det er vigtigt 

for Lejre Lærerforening, at vi har en repræsentant i foreningens øverste politiske organ, som vi kan 

udveksle politik med. 

Vi fik en høj stemmeprocent på 69,8 %, og alle skoler kom over 50 %. Det er virkelig godt gået. 

Hvis I føler, at jeres tillidsrepræsentanter har været lidt påtrængende og insisterende i forbindelse 

med afstemningen, så bær over med dem. De er blevet ”skubbet til” af kredskontoret. 

 

Tusind, tusind tak for deltagelsen i afstemningen.  

 

Per Brinckmann 

Formand 

  

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/laererkommissionen
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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 

 


