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Kære alle 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg håber, I alle for haft en god ferie, fået slappet af og nydt 

ferien. 

Det har været en særlig ferie i år. De fleste af jer har nok holdt ferie i Danmark og nydt de 

mange skønne områder, der er i Danmark, på trods af at vejret desværre ikke helt har været med 

os. 

 

Covid-19 har ikke sluppet taget i os, så jeg håber, I alle stadig har fokus på håndhygiejne og 

holder afstand. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, for alles skyld. 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamling 

Arbejdstidsaftale 

Corona og opstart 

Telefontider 

Kongres 

Ferie i skoleåret 2020-2021  

Dialog om opgaveoversigten 

 

Generalforsamling 

Lejre Lærerforening afholder generalforsamling mandag d. 31. august kl. 17:00 i kantinen på 

Hvalsø skole. 

Det er en valggeneralforsamlingen, så derfor håber Lejre Lærerforening, at du vil møde op, så 

kredsstyrelsen kan få et stærkt mandat at stå på. Tilmeld dig hos din TR eller kontakt kredskontoret 

senest mandag d. 24. august. 

Der vil blive taget de forholdsregler som sundhedsmyndighederne og andre myndigheder anbefaler. 

 

Arbejdstidsaftale: 

Så blev der indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i kommunerne. Det 

er gået stærkt efter sommerferien. 

Nu skal aftalen læses grundigt igennem, inden kredsstyrelsen tager stilling til en anbefaling, som vi 

vil komme med snarest muligt. Vi vil anbefale jer alle at læse aftalen igennem og deltage i de 

klubmøder, vi forventer vil blive afholdt rundt om på skolerne, før I beslutter, om I vil stemme ja 

eller nej. 

Aftalen skal til urafstemning hos lærere/børnehaveklasseledere, og det forventes at et resultat vil 

foreligge den 1. september. 

 

Corona og opstart 

Jeg kan godt forstå, hvis nogle af jer er usikre og bekymret i forbindelse med skolestarten if. til 

coronasmitte. Derfor har jeg talt med Helle Dydensborg om skolerne har fået instrukser om, 

hvordan vi undgår at smitte på skoler, daginstitutioner mm. Beskeden er, at skolerne skal fortsætte 

med de forholdsregler som var før sommerferien. Vaske hænder hyppigt og spritte af. 
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Det som lige nu er forskellen, er rengøringsniveauet. Det er ikke så højt som før sommerferien, men 

jeg vil tage det op med Helle Dydensborg og Inger Marie Vynne, samt på det møde hovedudvalget 

har med økonomiudvalget først i september. 

Et højt rengøringsniveau er afgørende for at minimere smitterisikoen. 

 

Telefontider 2020-2021 

Fra 1. august er vores faste telefontider: 

Mandag: Fra 9.00-12.00 

Tirsdag – torsdag: Fra 9.00-15.00 

Fredag: Fra 9.00-14.30 

 

Som udgangspunkt er kredsformanden at træffe i telefontiden alle dage. Vores kontor i Hvalsø er 

som oftest åbent i samme tidsrum, men der kan være tidspunkter, hvor kontoret er lukket pga. 

møder eller kurser. I er meget velkomne til at komme forbi eller aftale et møde ved behov. 

 

Kongres 

Tirsdag og onsdag d. 22. -23. sept. holder Danmarks Lærerforening kongres i Falkonercenteret. 

Det er ”lille” kongres. Hovedpunkterne på kongressen er periodeforhandlinger, ny arbejdstidsaftale 

og foreningens indsatsområde ”Gearet til fremtiden”. 

I forbindelse med kongressen inviterer Lejre Lærerforening til et før-kongresmøde, vores såkaldte 

”pizza-møde”, hvor vi gennemgår kongressens punkter og spiser pizza sammen med gode kolleger. 

Invitation til mødet kommer i uge 36. 

 

Ferie 
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 er 

aftalt i LU på skolerne. I henhold til vores lokalaftale kan antallet af arbejdsdage variere fra 205-

215 dage. Spørg din TR eller din skoleleder, hvis du er i tvivl om antallet at arbejdsdage på din 

skole. 

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 job til en anden kommune, inden man har nået at optjene 

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

 

Dialog om opgaveoversigten 

Hvis du ikke har haft en dialog med din skoleleder om din opgaveoversigt, så gå ind til din leder og 

tal med ham/hende om den. Tag evt. TR med. Vær opmærksom på om mængden af opgaver er 

realistisk ift. din arbejdstid. 

Det du skal være særlig opmærksom på, er at nettoarbejdstiden i dette skoleår skal være 1680 timer 

eller 1643 timer, hvis du holder 6.ferieuge. 

 

Per Brinckmann 

Formand 
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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 
31. august 2020 17:00-20:00 ca. 

Hvalsø skole 

Generalforsamling 

21. september 2020 17:00-19:30 

Sted kommer snarest 

Pizzamøde 

Før kongresmøde 

26.oktober 2019 16:00-17:30 

Kredskontoret 

Møde for nye medlemmer 

16. november 2020 17:00-19:30 

Kredskontoret 

Møde for børnehaveklasseleder 

 


