
Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 
Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

Januar 2020. 

 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamling 

Kommissionsrapporten 

Medlemsmøder periodeforhandlingerne 

Kredskontoret i skolernes vinterferie 

 

Generalforsamling d. 16.marts 2020 kl. 17.00 på Hvalsø skole. 

Der indkaldes hermed til generalforsamling. 

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

muligheder, udfordringer og problemer, som vi står overfor. 

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

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

kommunalbestyrelsen i Lejre. 

 

På generalforsamlingen d. 16. marts skal de personer, der skal repræsentere dig i Lejre 

Lærerforening og dermed varetage dine interesser de næste to år, vælges. 

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

1.4.2020 til 31.3.2022. Samt suppleanter for de 3 kredsstyrelsesmedlemmer. 

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.  

Dit indlæg skal være modtaget senest d. 6. februar 2020 med mail på kredskontoret – 

042@dlf.org. 

Der er naturligvis også mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen. 

 

I forlængelse af generalforsamlingen har vi aftalt med Gordon Madsen fra Hovedstyrelsen, at han 

kommer med et oplæg vedrørende de kommende periodeforhandlinger. Her vil I have mulighed for 

at komme med spørgsmål til Gordon og fortælle, hvad I synes er vigtigt at få med i en aftale. 

 

Lærerkommissionen 

Lærerkommissionen, som kom med deres rapport i december, fremhæver 5 temaer, der skal løses 

ved de kommende forhandlinger om lærernes arbejdstid. 

 

•Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde 

og faglig udvikling. 

•En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

•En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

•Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen. 

•Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov. 

 

I forbindelse med lærerkommissionens rapport og de kommende periodeforhandlinger, afholder 

Danmarks Lærerforening en ekstraordinær kongres, hvor der skal drøftes strategi, og hvad vi mener, 

der skal tages med i en arbejdstidsaftale. 
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Medlemsmøder periodeforhandlingerne 

Danmarks Lærerforening afholder en række medlemsmøder for at inddrage medlemmerne frem 

mod periodeforhandlingerne. 

Medlemsmøderne har til formål at inddrage medlemmerne i foreningens arbejde frem mod 

periodeforhandlingen. Møderne giver medlemmerne mulighed for at orientere sig i den kommende 

proces og høre mere om foreningens strategiske hovedspor.  

 

Du kan tilmelde dig via DLF-Insite eller min side. Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med 

tilmeldingen. 

Møderne afholdes som angivet nedenfor: 

 

18. februar 2020 kl. 15-17 på Sinatur Storebælt 

19. februar 2020 kl. 16-18 på Sinatur Frederiksdal 

24. februar 2020 kl. 16.30-18.30 på Scandic Aarhus City 

11. marts 2020 kl. 16.30-18.30 på Scandic Glostrup 

24. marts 2020 kl. 17-19 på AaB Konference, Aalborg 

1. april 2020 kl. 17-19 på Hotel Europa, Aabenraa 

 

Kredskontoret i skolernes vinterferie 

Vi kan kontaktes på kredsens telefon: 46 35 34 54 på hverdage i tidsrummet fra kl. 10.00 til 13.00. 

Du er også velkommen til at henvende dig via mail til 042@dlf.org. 

 

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 

2.3. 2020 Tilmelding til spisning til generalforsamling 

2.3. 2020 Sidste frist for at få punkter på dagsordenen til 

generalforsamlingen 

16.3.2020 Generalforsamling på Hvalsø skole 

 

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 
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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. 


