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Januar 2022 

Kære medlem af Lejre Lærerforening. 

 

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt nytår. 

Vi går desværre også ind i 2022 med diverse restriktioner. Forhåbentlig varer de ikke så længe som 

sidste år. Det er stadig afgørende, at alle lever op til de forholdsregler, som er udstukket fra 

myndighederne. 

Vi har en generalforsamling foran os. Det er en valggeneralforsamling. Hvis du brænder for det 

fagpolitiske arbejde og vil længere ind i det rum, hvor beslutningerne tages, så skal du overveje om 

du vil stille op til kredsstyrelsen. I de kommende år vil der være mange temaer, kredsen skal tage 

stilling til. Det er f.eks. mellemformer, ordblindeindsats, lærermangel, undervisningsmængde mm. 

Vi skal også i foråret evaluere vores lokalaftale sammen med kommunen. Her kommer vi til at 

diskutere, hvilke forbedringer lokalaftalen trænger til. 

 

Der bliver nok at tage fat på for kredsstyrelsen, så hold dig ikke tilbage, hvis du har en fagpolitisk 

interesse. 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamling 

COVID 19 

Evaluering arbejdstid 

Sammen om skolen 

 
Generalforsamling d. 14.marts 2022 kl. 17.00 på Hvalsø skole. 

Der indkaldes hermed til generalforsamling. 

Her har du lejlighed til sammen med medlemmerne fra øvrige skoler at drøfte alle de muligheder, 

udfordringer og problemer, som vi står overfor. 

Her har du ligeledes chancen for sammen med kollegaer at give ris og ros til Lejre Lærerforening. 

Der bliver også lejlighed til at drøfte, om der er budskaber, der skal videreformidles til fx 

kommunalbestyrelsen i Lejre. 

 

Det er også en valggeneralforsamling. 

Du skal vælge de personer, der skal repræsentere dig og varetage dine interesser de næste to år. 

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

1.4.2022 til 31.3.2024. 

Næstformand Jeppe Jensen har orienteret kredsstyrelsen og TR-gruppen om, at han ikke 

genopstiller som næstformand. 

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. Jeg vil anbefale, at du benytter dig af denne mulighed. 

Dit indlæg skal være modtaget senest torsdag d. 10. februar med mail på kredskontoret. 

Der er naturligvis også mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen. 
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Du skal være opmærksom på nedenstående tidsfrister i forhold til generalforsamlingen: 

• Du tilmelder dig til spisning hos din TR senest den 28. februar 

• Den 28. februar skal forslag til punkter til dagsordenen være modtaget på kredskontoret.  

Ligeledes fra den 28. februar vil den skriftlige beretning ligge på Lejre Lærerforenings hjemmeside, 

og der vil ligge et par eksemplarer i papirudgave på skolen. 

 

Den 19. januar er den foreløbige dagsorden sendt til tillidsrepræsentanten. Hvis du ikke har fået 

dagsorden, så grib fat i din TR, og spørg efter den. 

 

COVID 19 

Desværre er coronaepidemien ikke slut, men det varer forhåbentlig ikke så længe endnu, før vi kan 

sige til hinanden, at det endelig lysner. 

Heldigvis kom eleverne tilbage i skole 5. januar som lovet af myndighederne. Dog ikke helt uden 

restriktioner. 

Det er vigtigt, at I forsætter de gode vaner og procedurer, så vi kan formindske smitterisikoen, også 

selv om det kan virke noget bøvlet i dagligdagen på skolen. 

Systemet med udlevering af selvtest til eleverne fungerer efter mine oplysninger fornuftigt på alle 

skoler. Ang. selvtest i børnehaveklassen, så har jeg spurgt Lejre Kommune om, det er noget de, i 

lighed med i andre kommuner, vil indføre. Indtil videre uden held. 

 

Evaluering af arbejdstidsaftalen 

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening mødes i februar for at evaluere vores lokalaftale. 

Centerchef og formandskabet i Lejre Lærerforening, samt alle skoleledere og tillidsrepræsentanter 

deltager i et heldagsmøde, hvor vi skal drøfte evalueringen, den kommunale redegørelse og 

kommende års indsatsområder. 

Et af udgangspunkterne er de 5 spørgsmål, som I har drøftet på skolerne før jul, og som skoleleder 

og TR efterfølgende har samlet op på. 

Det vi allerede nu kan se, der skal rettes op på, er udarbejdelsen af opgaveoversigterne. For mange 

af de oversigter som TR og kredsen fik før sommerferien 2021, er både mangelfulde og 

fejlbehæftede. Her har vi alle en stor opgave i, at de bliver gjort bedre og mere retvisende til 

kommende skoleår. 

På flere skoler er der lærere som utilsigtet er planlagt med overtid. Derfor er det aftalt mellem Lejre 

Lærerforening og Lejre Kommune, at jeres skoleleder indkalder de pågældende lærere til en samtale 

om, hvordan det skal håndteres. TR har fået en liste over, hvilke lærere det drejer sig om, og vil 

også deltage i samtalen. 

 

Sammen om skolen 

Danmarks Lærerforening er med i initiativet ”Sammen om skolen”. Med i initiativet er parterne 

omkring folkeskolen. Bl.a. Kommunernes Landsforening, Børne- og Undervisningsministeriet og 

skolelederforeningen. 

Det man centralt taler om, er forenkling af regler og bestemmelser, elevplaner, kvalitetsrapporter 

mm. 

Lejre Lærerforening vil på kredsstyrelsesmødet d. 24. januar drøfte, om vi skal tage kontakt til Lejre 

Kommune om opstart af et lokalt ”sammen om skolen”  

I budget 2022 har politikerne besluttet, at der på skoleområdet skal arbejdes med ordblindeindsats, 

og mellemformer. Dette er indsatser Lejre Lærerforening gerne vil samarbejde med parterne 

omkring skolen i Lejre Kommune om. 
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Vi håber meget på at både politikere, forvaltning og ledere vil tage godt imod vores forslag. 

 

Jeg vil i kommende kredsinformationer skrive om udviklingen med arbejdet. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

 

 

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 

 

 

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

14.3.2022 Generalforsamling på Hvalsø skole 

22.-23. april Medlemskursus 

Metalskolen i Jørlunde 

 

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. 


