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Kære alle 

Håber I alle har det godt og er ved godt mod, selvom det en underlig og svær tid for os alle. 

Uvisheden over ikke at vide, hvornår vi kan vende tilbage til arbejdet, gør noget ved os alle 

sammen. 

Statsministerens udmelding om, at landet måske gradvist åbnes efter påske, giver et lille håb 

om, at vi alle snart kan komme tilbage på skolerne. 

Jeg ved, I gør en kæmpe indsats med nød- og fjernundervisning, og forsøger at være i kontakt 

med jeres elever, så tit I kan. 

Jeg vil i nedenstående informere jer om, hvad der rører sig i kredsen og i Danmarks 

Lærerforening. Jeres tillidsrepræsentant gør alt, hvad han/hun kan, for at holde jer så godt 

orienteret som muligt. De er jævnligt i kontakt med lederne, og der holdes LU- og triomøder 

via Teams eller Skype. 

 

Fra mig skal der lyde stor ros og tusind tak til jer alle i denne tid. 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

 

Afspadsering og ferie 

D. 27. marts blev der lavet en aftale om afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden. Mange af jer er 

efterfølgende blevet ringet op af jeres leder, og blevet bedt om at holde 6. ferieuge eller afvikle jeres 

overtid på fix/flex. 

Jeg har talt med Helle Dydensborg og fortalt, at jeg ikke er enig i, at alle lærere har mulighed for at 

holde ferie eller flexe ud. I skal stadig lave nødundervisning, have kontakt til elever m.m. Hvis 

lærerne skal afspadsere, så skal det være efter dialog med leder, og hvor det giver mening. 

Hvis man har valgt at få 6. ferieuge udbetalt, så vil det i skrivende stund stadig ske.  

 

Rokeringsaftalen 

Lejre Lærerforening og Lejre Kommune har indgået en aftale om evt. afsked og rokering i 

overgangen mellem dette skoleår og kommende skoleår. 

Der er aftalt både en frivillig og tvungen rokeringsrunde, hvis det bliver nødvendigt. Vi har 

ligeledes aftalt, at såfremt nedlukningen forsætter april måned ud, vil der ikke være en frivillig 

runde. 

Skolerne er ved at gøre antallet af stillinger op, og det skal de være klar med til d. 17. april, så først 

der kender vi behovet for evt. afsked eller rokering. 

Den frivillige runde kører fra d. 23 april til d. 27. april. 

Vi håber meget, at det er på plads i begyndelsen af maj, så skolerne kan begynde 

fag/opgavefordelingen. 

 

Ferie til næste skoleår 

Kredsen har i næste uge, møde med Lejre Kommune om, hvornår der skal holdes ferie til næste 

skoleår. 1. september træder den nye ferielov i kraft, og vi skal begynde på samtidighedsferie. 

Det vi lægger op til, er at der holdes ferie i uge 42, uge 8 og 3 uger i sommerferien. 

 

Nationale test 

De nationale test er de fleste steder sat i bero i det første halvår af 2020. I Lejre Kommune blev det 

drøftet i kommunalbestyrelsen, hvem der skulle tage den endelige beslutning om, hvorvidt testene 
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skulle gennemføres på skolerne i Lejre. Politikerne har besluttet, at det er skolelederen, der 

bestemmer om de nationale test skal gennemføres. 

På tre skoler skal der laves nationale test, uanset hvad skolelederen beslutter. Hvalsø Skole og 

Bramsnæsvigskolen er trukket ud af ministeriet som "referencegruppe" og skal derfor gennemføre 

de nationale test, mens Kirke Hyllinge skole skal gennemføre testene, da den ligger blandt de 20 % 

dårligst præsterende skoler ved afgangseksamenerne i dansk og matematik. 

Hvordan og hvornår det kommer til at ske vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Periodeforhandlingerne 

Periodeforhandlinger mellem DLF og KL fortsætter på trods af nedlukningen af Danmark. 

Forhandlingerne ender forhåbentlig med, at der kommer en arbejdstidsaftale for lærere og 

børnehaveklasseledere. 

Formand og næstformand skal d. 2. april, deltage i et Skypemøde, hvor vi vil høre lidt nærmere om, 

hvordan det går med forhandlingerne og om, hvordan vi kan informere jer som medlemmer. 

 

Kredskontoret i hjemsendelsesperioden 

Vi kan kontaktes på kredsens telefon: 46 35 34 54 på hverdage i tidsrummet fra kl. 9.00 til 17.00.  

Dog kun fra 10.00 til 14.00 fra d. 6.-8. april. I skal endelig ringe, hvis I har nogle spørgsmål til os. 

I er også velkomne til at henvende jer via mail til 042@dlf.org 

 

Per Brinckmann 

Formand 


