
Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 
Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

September 2019. 

Kære alle 

 

 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Kongres 

Hovedstyrelsesvalg 

Nyansat og ferie 

Fritvalgsordning 

 

Kongres 

Fra d. 1. okt. til 3. okt. holder Danmarks Lærerforening kongres i Tivolis kongrescenter. 

Det er ”stor” kongres, så formanden aflægger sin beretning, og der vil være taler fra både minister 

og KL. 

Hovedpunkterne på kongressen er Lærerkommissionens anbefalinger og den efterfølgende 

periodeforhandling, herunder forhandlingen om en ny arbejdstidsaftale. Foreningens folkeskoleideal 

og det fortsatte arbejde med ”gearet til fremtiden” vil også blive drøftet. 

Der skal på kongressen vælges formand og næstformand, og pt. er der én kandidat til 

formandsposten, den nuværende formand. 

Til næstformandsposten er der kampvalg, da nuværende næstformand Dorthe Lange genopstiller, 

og formanden for Ballerup Lærerforening Morten Refskov også er kandidat til posten 

Kongressen skal også diskutere forskellige forslag til ændringer af foreningens vedtægter. 

 

Det mest interessante forslag til vedtægtsændring er valgperiodens længde for kongresdelegerede. I 

Lejre Lærerforening er det kredsformanden, som er kongresdelegeret. Diskussionen drejer sig om 

man skal vælges for 2 eller 4 år. 

Kongressen skal ligeledes diskutere om kredsene skal have mulighed for at afholde 

generalforsamlinger hvert 2. år. Det blev også drøftet på sidste års kongres, hvor det ikke blev 

vedtaget. 

 

Hovedstyrelsesvalg 

Til efteråret er der valg til Hovedstyrelsen i DLF. På kredsstyrelsesmødet d. 16/9 havde vi besøg af 

de 2 kandidater i vores område, Bjørn Hansen og Bob Bohlbro. 

Her hørte vi om deres fagpolitiske ståsted, og hvad de bl.a. vil arbejde for de næste 4 år. 

Efter det møde har kredsstyrelsen drøftet, hvem vi vil anbefale, og vi er enige om at anbefale 

Bjørn Hansen som Lejre Lærerforenings kandidat. 
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Nyansat og ferie 
Hvis du er nyansat I Lejre Kommune i dette skoleår, vil du ikke have optjent ret til fuld ferie i 

efterårsferien med mindre, du har optjent ferien på en tidligere arbejdsplads. Det betyder, at du vil 

blive trukket i løn. 

Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig, kan du kontakte kredskontoret. 

Hvis du er medlem af A-kassen, kan du få feriedagpenge fra dem. Du skal i den forbindelse selv 

kontakte A-kassen. 

 

Fritvalgsordning 

Du har tidligere taget stilling til, om du vil have fritvalgsordningen udbetalt med din løn eller indsat 

på din pensionsopsparing. 

Fritvalgsordningen udgør 0,83% af din samlede løn, og en gang årligt kan du ændre din beslutning 

ved at gøre din arbejdsplads opmærksom på dette. Hvis du vil ændre din tidligere beslutning, skal 

du gøre det inden 1. oktober til din leder. 

Ændringen træder i kraft d. 1. januar efterfølgende år. 

 

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. 111 kr. pr. måned og opkræves 

helårligt.  
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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 
30. september 2019 17:00-19:30 

Aflyst pga. for få tilmeldte. 

Pizzamøde 

Før kongresmøde 

11.november 2019 16:00-17:30 

Kredskontoret 

Møde for nye medlemmer 

25. november 2019 17:00-19:30 

Kredskontoret 

Møde for børnehaveklasseleder 

16. marts 2020 17:00-20:00 ca. 

Hvalsø skole 

Generalforsamling 

 


