
 
  

 

29. september 2017        

KÆRE MEDLEMMER AF LEJRE LÆRERFORENING 
 

 

Kongressen nærmer sig 

Kongressen nærmer sig, og vi 

skal opstille krav til OK-18. Det er 

vigtigt at vi i hele   foreningen 

får drøftet og afstemt 

forventningerne til 

overenskomsten, så alle er med 

på det resultat som vi 

forhåbentlig opnår 

  Derfor er dejligt at det 

traditionelle pizzamøde i år 

bliver gennemført. Ca. 30 

medlemmer har tilmeldt sig. 

Mødet holdes på Kirke Saaby 

skole 

 

Det kommunale budget 

  Høringsfristen til det 

kommunale budgetforslag for 

2018 er slut. Den budgetaftale 

der er indgået af alle partier i  

kommunalbestyrelsen er noget 

magert. 

Lejre Lærerforenings 

høringssvar er lagt på vores 

hjemmeside, og sendt til TR, 

som I meget gerne skulle have 

sendt det til jer 

  Du kan finde kredsens 

høringssvar her: 

 

 

http://www.kreds42.dk/lejre-

laererforening/hoeringssvar 

 

   

 

 

TR-stormøde i Odense 

Onsdag d. 4. oktober er der 

indkaldt til TR-stormøde i 

Odense. om Danmark for 

Velfærd. Et møde som flere 

faglige organisationer står bag. 

Der er pres på vores 

kernevelfærd! 

Den trend som er pt. at det 

er bedre med skattelettelser 

end bevarelse og udbygning af 

velfærdsområderne skal vi stå 

imod. Vi ser at skolerne i Lejre 

Kommune er presset 

økonomisk, og har svært ved at 

levere den kvalitet i 

undervisningen og i 

dagligdagen for eleverne. 

Vi skal sætte fokus på, at 

kvalitet i undervisningen samt 

trivsel og glæde for børn og 

elever er vigtigere end 

skattelettelser 

 

 

Dato for møde og sted Mødets/ aktivitetens tema 

2.10. 2017 17:00 – 19:30. Kirke Saaby skole Pizzamøde 

6.11 2016 17:00-19:30 Hvalsø skole Møde for børnehaveklasseledere 

29.11.2017 16:00-17:30 Kredskontoret Møde for nye medlemmer 

12.03. 2018 17:00-20:00 ca. Hvalsø skole Generalforsamling 

LEJRE LÆRERFORENING – SEPTEMBER 2017  

KREDSINFORMATION 
 

Denne kredsinformation 

vil primært dreje sig om: 

 Kongres 

 Flytning 

 Medlemsunder

søgelse 

 Medicinering 

 Løntjek 

 Løntræk i 

efterårsferien 

 

http://www.kreds42.dk/lejre-laererforening/hoeringssvar
http://www.kreds42.dk/lejre-laererforening/hoeringssvar


 
Lejre Lærerforening 

 

  KONGRES                  
  D. 10.-12. Oktober

 

Fra 10-12. oktober afholder 

Danmarks Lærerforening 

kongres. I år skal vi opstille krav 

til OK-18. 

Der er fire hovedpunkter 

som kongressen skal drøfte if. 

med kravopstilling: 

 Løn 

 Arbejdstid 

 

 Kompetencefond 

 Det gode arbejdsliv 

Ud over det, skal kongressen 

diskutere foreningens 

Folkeskoleideal, og 

demokratiets fremtid – 

fagbevægelsens og 

medlemmernes rolle 

 Formanden afgiver sin 

beretning, og  

 

undervisningsminister Merete 

Riisager, samt Michael Zigler vil 

også holde tale 

 Hovedvægten på kongressen 

bliver opstilling af krav til OK-18. 

Det bliver 3 spændende dage, 

og efter kongressen vil vi 

udsende et kongresreferat 

KONTORFÆLLESSKAB MED 3F 
Kredskontoret flytter 

 

Lejre Lærerforening har i år 

besluttet at indgå i et 

kontorfællesskab med 3F på 

Møllebjegvej 2 i Hvalsø. Det 

kommer til at betyde, at vi får  

væsentligt bedre fysiske 

rammer til møder på kontoret, 

samtidig med, at vi kan udnytte 

den sparring et samarbejde 

med andre faglige 

organisationer, kan give. I 

skrivende stund regner vi med 

at flytte medio december og 

håber, at nogle af jer har lyst til 

dukke op til flytningen og bære 

en kasse eller to og få lidt godt 

til ganen sammen med os.  

 

 MEDLEMSUNDERSØGELSE 
  Om arbejdsforhold og kvalitet i undervisningen

 

 Danmarks Lærerforening er 

igen med en 

spørgeskemaundersøgelse 

blandt samtlige 

lærere/børnehaveklasseledere, 

som er ansat i folkeskolen eller 

på kommunal/regional 

specialskole for børn. 

 Resultaterne af undersøgelsen 

vil blive brugt til at styrke og 

udvikle foreningens indsats for 

at varetage medlemmernes 

interesser og til at påvirke 

beslutningstagere i spørgsmål, 

der vedrører lærernes 

arbejdsforhold og kvaliteten i 

undervisningen. 

 

 Du kan svare frem til 4. oktober. 

Du har modtaget et link fra 

foreningen i august måned. 

 Det kan vi godt gøre bedre. 

  
  

Lejre Lærerforening i alt: 

22,5% 

Allerslev Skole: 14,6% 

Bramsnæsvigskolen: 

20,0% 

Firkløverskolen: 36,4% 

Hvalsø skole: 27,5% 

Kirke Hyllinge skole: 28,1% 

Kirke Såby skole: 14,3% 

Osted skole: 29,4% 

Trællerupskolen: 22,2%  

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkoz59MfWAhVGCpoKHb7zAYAQjRwIBw&url=http://www.ju-jitsu.dk/deltag-i-medlemsundersoegelse-og-vind-biografbilletter/&psig=AFQjCNEk5rkPLvpqBngJTb5xYNGwcqZHiw&ust=1506689228974718


 
Lejre Lærerforening 

 

MEDICINERING 
 Om ansattes medicingivning til elever i skolen 

 

 Centerudvalget har drøftet 

problemstillingen med at 

medicingivning til elever i 

skolen. Det er LU som skal 

udarbejde en procedure for 

dette.  

 Kredsens udgangspunkt er, 

medicingivning er ikke en 

læreropgave, men  

læreren/børnehaveklasseleder

en kan påtage sig opgaven 

 På de kommende klubmøder 

vil TR tage problemstillingen og 

drøfte med jer. Det er vigtigt at I 

kommer og klæder TR på til de 

drøftelser som skal være i LU.  

 

 

 

 

 

 

LØNTJEK 
Landsdækkende kampagne i uge 38+39 

 

I forbindelse med den 

landsdækkende kampagne 

om løntjek, foretager Lejre 

Lærerforening løntjek i ugerne 

38+39. Du har modtaget et 

brev fra din TR, om hvordan du 

skal gøre i den forbindelse. 

I de tjek kredsen har foretaget 

pt. har vi fundet fejl i 

lønudbetalingen. 

Det drejer sig primært om 

udbetaling af det høje 

undervisningstillæg, timer over 

750. Der er mange som i dette 

skoleår er planlagt med 

undervisningstimer udover 750 

Lejre Lærerforening anbefaler 

at du får tjekket din løn for 

dette skoleår, og for sidste 

skoleår 

Du kan sende din(e) lønsedler til 

kredsen på 042@dlf.org eller 

give dem til 

tillidsrepræsentanten. 

 

Per Brinckmann 

     formand 

 

 

 

 

  

Løntræk i efterårsferien 

 

Hvis du ansat efter 1-1-2016 

har du ikke optjent ferie til 

afholdelse af efterårsferien 

2017, og kan derfor 

forvente et løntræk i 

forbindelse med 

lønudbetalingen d. 31-10-

2017. Såfremt du er 

medlem af A-kassen skal 

du kontakte dem og melde 

dig ledig, eller bruge 

feriekort fra tidligere 

arbejde. 

 

 

mailto:042@dlf.org
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ARBEJDSSKADE 
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 myndighed 

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 din arbejdsmiljø- eller 

tillidsrepræsentant eller af din 

lokale lærerkreds. Foreningen 

kan centralt 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. 

 


