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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Vi går nu ind i december måned, og julen nærmer sig. Hermed også en velfortjent juleferie. 

Desværre er coronavirus vendt tilbage, og der er mange smittede på skolerne. Det giver bøvl, men 

forhåbentlig er det snart overstået. 

Kommunalvalget endte med at Lejre Kommune skal have ny borgmester. Tina Mandrup bliver 

borgmester pr. 1 januar 2021 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Coronasituationen 

Kommunalvalg 2021 

Medlemsundersøgelse 

Evaluering af A 20 

 

Coronasituationen 

Der er en ny smittebølge i gang rundt omkring i samfundet. Rigtig mange elever bliver i disse dage 

og uger smittet med Corona. Lærere bliver også smittet og må blive hjemme. Det har betydet, at 

gamle tiltag er genindført på bl.a. skoleområdet. Det er bøvlet og besværligt, men vi kan kun håbe, 

at det er lidt hurtigere overstået denne gang. 

I midten af november indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en 3-partaftale, som bl.a. andet 

indebærer, at arbejdsgiver kan forlange at se et gyldigt Coronapas, for at medarbejderne kan komme 

på arbejde. Det gælder pt. for private og statslige arbejdspladser, men nogle kommuner har allerede 

meldt ud, at de ligeledes vil gøre brug af denne praksis. Det vides endnu ikke om Lejre Kommune 

vil gøre brug af dette, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis medarbejderen ikke har et gyldigt 

Coronapas. 

Lejre Lærerforening opfordrer jer til at forsætte de gode vaner. God håndhygiejne, hold afstand, 

sprit af og bliv testet, hvis du har symptomer eller er nær kontakt. 

 

 

Kommunalvalg 2021 

Kommunalvalget endte i Lejre med, at vi skal have ny borgmester. Venstre, Konservative 

Folkeparti og Dansk Folkeparti har konstitueret sig, og Tina Mandrup bliver ny borgmester. 

Konstitueringsaftalen er ikke offentliggjort, og det vides for nuværende ikke hvem der bliver 

formand for Udvalget for Børn og Ungdom, eller hvilke politikere som kommer til at sidde i 

udvalget. 

Den nye kommunalbestyrelse konstituerer sig onsdag d. 1. december, og derefter ved vi meget 

mere. 

Stort tillykke til Tina Mandrup 

 

  



2 

Medlemsundersøgelse 

Danmarks Lærerforening har igangsat en medlemsundersøgelse, som omhandler dit syn på 

Danmarks Lærerforening, kredsen og din TR, men også dine arbejdsforhold. 

Du har fået et link til undersøgelsen onsdag d. 17. november. Jeg vil bede dig om at svare på 

spørgeskemaet, da vi har behov en høj besvarelsesprocent. Det tager ca. 15. min at svare på 

undersøgelsen. 

Hvis du ikke besvarer undersøgelsen, vil du nok opleve at få en rykkermail fra DLF. 

 

 

Evaluering af A20 og lokalaftale 

Vi er sammen med kommunen i fuld gang med at evaluere vores lokalaftale. Et af initiativerne er 

vidensindsamling om kommunale indsatsområder, dine arbejdsforhold mm. Det skal gøres på et 

lærermøde, hvor du sammen med dine kolleger skal svare på 5 spørgsmål, som efterfølgende samles 

op af skoleleder og TR. 

Det er vigtigt for Lejre Lærerforening, at du kommer frem med dine synspunkter, da de skal bruges 

i den fremadrettede evaluering og tilpasning af vores aftale. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

 

Til din mødekalender: 
Dato for møde/ aktivitet Mødets/ aktivitetens tema 

28.-29. januar Medlemskursus 

14. marts.2022 Generalforsamling på Hvalsø skole 

 

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  

 

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

relevante papirer. 


