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Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget d. 2. marts 2020 og mailet til
skolerne samme dag. Senest samme dag udsendes endelig dagsorden, oversigt over det
reviderede regnskab og indkomne forslag til skolerne ved tillidsrepræsentanten, ligesom
materialerne vil kunne findes på www.kreds42.dk.
Beretningen er en beskrivelse af kredsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling til
dato for vedtagelsen. De allersidste begivenheder efter d. 2. marts 2020 er ikke medtaget i den
skriftlige beretning, men da den vil blive suppleret med den mundtlige beretning, vil afgørende
begivenheder herefter være medtaget i denne.
Kredsstyrelsen har besluttet, at der henvises til at se indgåede aftaler på kredsens hjemmeside:
www.kreds42.dk.
Ligeledes kan kredsstyrelsens politik læses på hjemmesiden.
Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsordenen til kredskontoret er d. 2. marts 2020.
Forretningsorden og kredsens vedtægter kan findes på kredsens hjemmeside:
http://www.kreds42.dk/lejre-laererforening/vedtaegter
Beretningen kan i det daglige bruges som en håndbog, idet der er medtaget adresselister,
kontortider, oversigter og notater, der kan være nyttige i det faglige arbejde og som
medlemsorientering i det daglige.
Fredag d. 6. marts er sidste frist for tilmelding til fællesspisning.
Per Brinckmann
Kredsformand
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Arbejdstid
Lokalaftalen fortsatte uændret for skoleåret 2019/20, og Lejre Lærerforening har ikke holdt
evalueringsmøder med Lejre Kommune om lokalaftalen. Dog har vi fremført nogle forslag til
ændringer af formuleringer af sproglig karakter, samt konkrete forslag til ændringer. Fx nogle
forbedringer for nyuddannede.
I forlængelse af rapporten fra lærerkommissionen, har Lejre Lærerforening og Lejre Kommune
aftalt seminar d. 25. marts, hvor vi bl.a. skal drøfte en evaluering af vores lokalaftale.

Indsatsområder
Kredsstyrelsen har løbende fokus på en række indsatsområder. Vi har fx arbejdet meget med
muligheden for en kortere skoledag. Vi er glade for, at det nu er muligt for skoler og
skolebestyrelser at afkorte skoledagen for både de yngste og for de ældste elever ved at bruge
§16d. Et andet område vi har haft fokus på, er evnen til at holde til et helt arbejdsliv. Det er
lykkedes os at få på dagsordenen i Hovedudvalget i Lejre Kommune. Om det så ender ud i tiltag
angående seniorordninger eller andet, må tiden vise. Det var også en målsætning for os, at lærere
og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune skulle have bedre muligheder for at få efter- og
videreuddannelse. Dette lykkedes ikke, da Kommunalbestyrelsen med budget 2019 vedtog at
spare alle kompetenceudviklingsmidler væk. Dem arbejder vi på at få tilbage. Endelig skal det med,
at vi hele tiden har fokus på lærernes muligheder for at levere god undervisning. Derfor har vi
stort fokus på vores lokalaftale – også set i lyset af OK18 og de kommende periodeforhandlinger
mellem LC og KL om lærernes arbejdstid.

Ferie
Ferieaftale 2019-20
I januar 2018 blev den nye ferielov vedtaget i Folketinget. Denne lov indfører begrebet
samtidighedsferie, men inden det kan træde i kraft pr. 1.september 2020, er der en
overgangsordning, som bl.a. indebærer, at man i det såkaldte miniferieår fra 1. maj 2020 – 31.
august 2020 blot har optjent 16,67 feriedage. Det betyder, at skoleåret 2019/20 har en højere
nettoarbejdstid. Lejre Lærerforening og Lejre Kommune indgik derfor i foråret 2019 en aftale om
nettoarbejdstid og ferieafvikling i skoleåret 2019/20 med fokus på sommeren 2020. Aftalen sikrer,
at alle lærere og børnehaveklasseledere har fri fra lørdag d. 4. juli til søndag d. 2. august. Aftalen
kan ses på Lejre Lærerforenings hjemmeside.
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Kongres
Kongres 2019
Udover de mere formelle ting med godkendelse af budgetter og diverse vedtægtsændringer, var
der mundtlig beretning fra Anders Bondo Christensen, hvor han lagde stor vægt på de nye vinde,
der blæser over folkeskolen ift. den kommende periodeforhandling.
Kongressens hovedtema var netop det videre arbejde om ”Ny start”, og foreningens forberedelser
frem mod periodeforhandlingen om lærernes arbejdstid. Dertil kom en præsentation af DLF’s
Folkeskoleideal, der efter flere års arbejde er blevet et meget flot ideal, som absolut er værd at
stræbe efter. Det blev da også enstemmigt vedtaget.
Undervejs i kongressen var der gæstetaler af Jacob Bundsgaard, formand for KL, Lizette Riisgaard,
formand for FH, David Edwards, General Secretary of Education International og Pernille
Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.
På kongressens sidste dag, kom det punkt som mange havde ventet på med spænding. Valg af
formand og næstformand for foreningen. Anders Bondo var eneste kandidat til formandsposten,
mens der til næsformandsposten var to kandidater: Dorte Lange og Morten Refskov. Begge holdt
en valgtale, der blev fulgt op af en anbefalers tale. Dorte Lange blev genvalgt med 163 stemmer
mod 130 stemmer til Morten Refskov. Læs mere om kongressen på foreningens hjemmeside
www.dlf.org.

Løn
Løntjek
I efteråret 2019 tilbød Lejre Lærerforening igen medlemmerne et løntjek. I år valgte vi at tage ud
på skolerne og kigge på lønsedlerne, og på alle skoler var der lærere, der benyttede sig af
eftersynet. Der blev atter fundet fejl i udbetaling af det høje undervisningstillæg, om end i mindre
grad end tidligere år. I alt fandt vi ca. 30.000 kr. til vores medlemmer.
Alle medlemmer er altid velkomne til at få udført et løntjek, og kredsen opfordrer medlemmerne
til at gøre brug af denne mulighed.
Løn for ansættelse af pensionerede lærere
Lejre Lærerforening har indgået få aftaler for lærere, der er gået på pension. Dette foregår ud fra
nedenstående politik:
Såfremt det ikke er muligt at ansætte læreruddannede i månedslønnede stillinger, kan der
ansættes pensionerede lærere/ børnehaveklasseledere jf. § 1 stk. 3 i Overenskomst for lærere
m.fl.
Pensionerede lærere kan ansættes som timelønnede lærere.
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Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.
Da der ikke kan ske indbetaling til LP, bliver det tilsvarende pensionsbeløb udbetalt som løn.
Det er præciseret over for Lejre Kommune, at lønaftale skal være indgået inden ansættelse.

Forhandling af løn
Lejre Lærerforenings lønpolitik kan ses på hjemmesiden.

Arbejdsmiljø/rådgivning
Personlig rådgivning
Der er ydet rådgivning angående arbejdsrelaterede sygdomme. Der har også været sager ift.
tjenstlige samtaler rundt om på skolerne, ligesom der har været givet personlig rådgivning
angående pensionering.
En repræsentant fra Lejre Lærerforening kan være bisidder ved samtaler hos såvel arbejdsgiver
som bopælskommune.
Skolerne yder psykologbistand, hvis deres ansatte bliver syge eller er ved at blive det af
arbejdsrelaterede årsager, men der er også mulighed for anvisning af samtaler hos psykolog via
Hovedforeningen. Rådgivningen i Hovedforeningen kan tilbyde op til 4 samtaler hos en af de
psykologer, der er tilknyttet Rådgivningen. Hvis der er brug for flere end 4 samtaler, kan der søges
om økonomisk støtte via understøttelseskassen.
Vi har i personsager et tæt samarbejde med Hovedforeningen, og vi deltager sammen med
konsulenter fra foreningen, når der skal forhandles særlige vilkår i forbindelse med afskedigelse.
Læs mere på foreningens hjemmeside under Medlem; Medlemsfordele, Psykisk Rådgivning.
Som medlem har du også mulighed for at få en konkret økonomisk håndsrækning fra
Understøttelseskassen, hvis du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation.

Arbejdsmiljø
Formanden er kredsens arbejdsmiljøansvarlige og kommunikerer med
arbejdsmiljørepræsentanterne via en mailgruppe. Samtidig afholder vi netværksmøder fire gange
årligt for arbejdsmiljørepræsentanterne. Kredsstyrelsen har sammen med
arbejdsmiljørepræsentanterne aftalt, at to af disse møder er fælles TR/AMR-møder. Der har i
skoleåret 2019/20 ikke været afholdt fællesmøder mellem TR og AMR, grundet stort antal temaer
for TR, og arbejdet med lærerkommissionsrapporten. Det forventes, at der vil blive afholdt et
fællesmøde i løbet af foråret.
Fokus i arbejdsmiljøarbejdet har i årets løb været på vidensdeling mellem
arbejdsmiljørepræsentanterne og sikring af, at de har ordentlige vilkår. Inklusionsproblematikker
vedr. vold, trusler og psykisk arbejdspres, samt balancen mellem tid og opgaver, har fyldt meget.
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Det er et område, hvor vi får god brug for et tæt samarbejde mellem AMR og TR i det kommende
år.
Lejre Lærerforening har indgået en rammeaftale for AMR-vilkår. Rammeaftalen fremgår af vores
hjemmeside.
Lejre Lærerforenings arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøstrategi kan ses på hjemmesiden.

Lejre Kommune
Aftaler om rokering og afsked
Der blev ikke forflyttet lærere eller børnehaveklasseledere i overgangen fra 2018/19 - 2019/20.
Aftalen for indeværende skoleår kan læses på kredsens hjemmeside. Der er endnu ikke indgået en
aftale for kommende skoleår.

Læringsplatform
I Lejre Kommune er det snart tre år siden, det blev besluttet at indkøbe læringsplatformen
MeeBook. Det er ikke et lovkrav at anvende denne, men i Lejre Kommune har man besluttet at
anvende MeeBook til årsplanlægning og elevplaner.
Med ændringen i lovgivningen om Fælles Mål, hvor vi er gået fra bindende til vejledende mål, er
anvendelsen af læringsplatforme et område, Lejre Lærerforening har øje på. Lejre Lærerforening
og Center for Børn og Læring vil, når anbefalingerne fra Undervisningsministeriets
rådgivningsgruppe om elevplanen kommer, drøfte betydningen for lempelserne af Fælles Mål i
forhold til elevplanen i læringsplatformen Meebook. I den forbindelse vil vi i Lejre Lærerforening
arbejde på, at elevplanen forenkles for både lærere og elever.

Hovedudvalg
I Hovedudvalget sidder der 3 repræsentanter, der er udpeget af Funktionærer og
Tjenestemændenes Forbund (FTF): 1 fra BUPL, 1 fra DSR og 1 fra DLF. Der har været ny udpegning
gældende fra 1. januar 2019 til 1. januar 2021.
Per Brinckmann sidder som DLF- repræsentant/ FTR.
Du kan følge med i Hovedudvalgets arbejde på medarbejderportalen.
Et af de emner som Hovedudvalget skal arbejde med i foråret 2020, er fælles retningslinjer for
seniorordninger.
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Centerudvalg for Børn og Læring
Lejre Lærerforening er i Center for Børn og Læring (CBL) repræsenteret ved kredsformand Per
Brinckmann og KS-medlem Hanne List.
I 2018 skete der en ændring i Lejre Kommunes centerstruktur. Center for Børn, Unge og Familie
blev nedlagt, og arbejdsområderne i dette center blev fordelt på CBL, og Center for Job og Social.
Det medførte bl.a., at PPR blev en del af CBL, hvilket Lejre Lærerforening er meget tilfredse med.
Ved ny udpegningen i efteråret 2018 har Lejre Lærerforening fastholdt sine repræsentanter i CBL.
Suppleant for Per Brinckmann er næstformand Jeppe Jensen.
Suppleant for Hanne List er KS-medlem Anders Frøhlke.
Der skal ske ny udpegning til efteråret 2020, gældende pr. 1/1 2021.
Pr. 1. januar er 5 UU-vejledere virksomhedsoverdraget fra Roskilde Kommune til Lejre Kommune.
UU-vejlederne er arbejdsmæssigt forankret i CBL. At vejlederne blev forankret i CBL er Lejre
Lærerforening meget tilfredse med.
Frem mod vinterferien er der blevet arbejdet på vejledernes placering i MED-systemet, og i forhold
til arbejdsmiljø. Der arbejdes på at få en fælles TR for UU-vejledere og tale-høre pædagoger.

Suveræne skoler
Lejre Kommune besluttede i januar 2020 strukturen for arbejdet med skolevisionen version 2.0.
Der bliver nedsat et §17 stk. 4 udvalg. Kommissoriet for arbejdet bliver besluttet i løbet af foråret.
Sammensætning af udvalget er nu på plads, og Lejre Lærerforening er repræsenteret ved
formanden på den ene af de to medarbejderrepræsentantspladser.

Referencegrupper nedsat af Centerudvalg for Børn og Læring
Inklusion
Center for Børn og Læring har nedsat en inklusionsreferencegruppe, hvor medarbejdere fra
dagplejen, dagtilbuddene, sundhedsplejen og skolerne er repræsenteret. Lejre Lærerforening er
repræsenteret v. kasserer Anne Jensen, og TR på Trællerupskolen, Hanne List.
Gruppens opgave er at sparre og komme med input til de processer, som er sat i gang omkring
inklusion i Lejre Kommune. Vi drøfter aktuelle opmærksomhedsfelter omkring inklusion med
skolechefen og inklusionskoordinator Marianne Lønnee, til brug for den videre proces.
Lejre Kommune havde i 2019 fokus på det sammenhængende børneområde.
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IT- referencegruppe
Siden januar 2018 har Dan Stenbæk, TR på Osted Skole, og Jeppe Jensen repræsenteret Lejre
Lærerforening og lærerne i IT-referencegruppen.
Der har været afholdt 3 møder hen over året. Årets møder har primært drejet sig om processen og
implementeringen af Aula. Her har en løsning på problemstillingen om adgangen til sikre filer
været et fast punkt, som ser ud til at være løst med et to-faktor-login. Adgangen til
medarbejderportalen er der til gengæld ikke fundet en endelig løsning på. Andre emner som
opsætning af netværk på skoler, SFO’er og daginstitutioner, samt brugen af Office365 har også
været vendt.

Lokale FTF- samarbejde
Pr. 1. januar 2019 blev FTF og LO lagt sammen til FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). På den
baggrund er det lokale FTF-samarbejde blevet erstattet med et samarbejde mellem de faglige
organisationer i Lejre Kommune. Også de organisationer, som ikke er med i FH, deltager i
møderne.
Samarbejdet er inspireret af andre kommuner, og kaldes fælles fagligt forum.
Vi drøfter forskellige emner for medarbejderne i Lejre Kommune. Sygefravær, arbejdsmiljø,
økonomi mm. Der er ikke nogen fast mødefrekvens, men forventningen er 4-5 årlige møder.

Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer
Pizzamøde (før-kongresmøde) d. 30. september 2019
Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Møde for nye medlemmer d. 11. november 2019
Mødet blev afholdt på kredskontoret mandag d. 11. og fire nye medlemmer havde meldt sig til.
Per Brinckmann holdt et oplæg om Lejre Lærerforening og hvad medlemmerne kan få hjælp til i
foreningen. Efterfølgende var der en god dialog om hverdagen som ny lærer i Lejre Kommune.

Mødet for børnehaveklasseledere d. 25. november 2019
Som traditionen foreskriver, afholdt Lejre Lærerforening et årligt møde med vores
børnehaveklasseledere. Ulla Koch Sørensen, hovedstyrelsesmedlem for børnehaveklasseledere,
var også i år inviteret, og hun orienterede om DLF’s arbejde med fokus på områder med særlig
interesse for børnehaveklasselederne. Der var særligt fokus på det forestående valg til
Hovedstyrelsen i DLF, hvor Ulla ikke genopstillede. Anbefalingen fra Ulla og Kreds 42 var, at
børnehaveklasselederne stemte på Pia Jessen.
Desuden fik børnehaveklasselederne lejlighed til at erfaringsudveksle og informere Lejre
Lærerforening om de områder, der er fokus på i dagligdagen. Det er godt, at Center for Børn og
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Læring har fokus på overlevering af børn fra daginstitution til skole, selvom der indimellem er
børn, der har svære vilkår i skolestarten. Forventningerne og kravene til eleverne er stigende og
diverse test, som eleverne skal igennem, er meget svære for mange af eleverne. Der er ønske om
et mindre krævende testprogram. Noget Lejre Lærerforening vil følge op på. Tiden til samarbejdet
mellem børnehaveklasseledere og skolepædagoger er under pres flere steder. En fast struktur
med ordentlig tid til samarbejdet ønskes.

Møde med PPR 4. december 2019
Kredsen havde i december møde med tale/hørepædagogerne på PPR. På mødet blev der bl.a. talt
om, at PPR skal have ny leder, og hvilke kompetencer lederen skal have. PPR spiller en stor rolle i
indsatsen om ”det sammenhængende børneområde”, og det blev også drøftet, hvordan PPR
arbejder med det.
Kredsen tilstræber at holde minimum 2 årlige møder med PPR.

Mødet om lærerkommissionens rapport 18. december 2019
Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Hovedforeningen
Hovedforeningen kan deles i Hovedstyrelse, Formandskab/forretningsudvalg og Sekretariat. I det
daglige sker samarbejdet primært på sekretariatsplan. Kredsen trækker jævnligt på vejledning og
rådgivning i sekretariatet.
Kredsen og dens medlemmer har i mange sager fået kvalificeret hjælp og rådgivning. Det har
drejet sig om afskedigelsessager, juridisk bistand, personlig støtte og rådgivning med sager inden
for det psykiske arbejdsmiljø og i forbindelse med sygdom.
Lejre Lærerforenings medlemmer har haft stor hjælp af den assistance, der kan fås ved henvisning
til psykologhjælp i forbindelse med bl.a. sygdom grundet stress.
Ved arbejdsskadesager indsendes de sager, som Lejre Lærerforening får fuldmagt til at
videresende, til vurdering og mulighed for rådgivning i foreningen.

Hovedstyrelsen
I efteråret 2019 var der valg til Hovedstyrelsen, og Lejre Lærerforening valgte at anbefale Bjørn
Hansen som vores kandidat. Kredsstyrelsen havde i forbindelse med valg til Hovedstyrelsen et
fælles møde med de to kandidater i vores område, Bjørn Hansen og Bob Bohlbro.
Bjørn Hansen blev genvalgt til Hovedstyrelsen, og det er Lejre Lærerforening meget tilfredse med.
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Vi har været meget glade for det samarbejde, vi gennem årene har haft med Bjørn, både i det
daglige og på baglandsmøderne.
Baglandsmøderne med det lokale hovedstyrelsesmedlem er vigtige for Lejre Lærerforenings
mulighed for indsigt i og indflydelse på Hovedstyrelsesarbejdet. Den direkte kontakt er afgørende
for, at Lejre Lærerforenings medlemmer kan holdes ajour og have direkte adgang til
Hovedstyrelsen. Kredsens formand og næstformand deltager i baglandsmøderne. Her orienteres
om alle de sager, der er på hovedstyrelsens dagsorden. I 2019 har der naturligvis været stor fokus
på lærerkommissionens arbejde, afrapportering og anbefalinger.
Andre temaer Hovedstyrelsen har arbejdet med er Danmarks Lærerforenings ”Folkeskoleideal” og
projektet ”Gearet til fremtiden”.

Forpligtende kredssamarbejde
Lejre Lærerforening indgår i forpligtende kredssamarbejde, Sjælland på Tværs (SPT), med Roskilde,
Køge-Stevns, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve og Solrød.
For at kvalificere den fagpolitiske drøftelse er der aftalt en procedure, hvor kredsformændene
mødes for at udarbejde dagsorden for møderne og drøfte temaer af fælles interesse.

Formandsnetværk
De 8 kredsformænd mødes for at forberede møderne i det forpligtende kredssamarbejde og
drøfte aktuelle fagpolitiske problemstillinger. Møderne foregår på skift i de enkelte kredse.

Arbejdsmiljøforum
Lejre Lærerforenings formand er arbejdsmiljøansvarlig.
Udvalget arrangerer hvert år en arbejdsmiljøkonference. Den afholdtes d. 29.januar 2020 med
temaet: Samarbejde og kommunikation.
Årets konference havde tilmeldinger fra 148 deltagere, heraf med 8 fra Lejre Kommune.
Derudover afholdes min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og inspiration.
Udvalgets møder afholdes på skift hos de enkelte kredse.

Pædagogisk Udviklingsforum
I Pædagogisk Udviklingsforum er Lejre Lærerforening repræsenteret ved kasserer Anne Jensen.
Forummet mødes ca. 4-5 gange årligt og en stor del af arbejdet består i at planlægge og
gennemføre en pædagogisk konference i november.
Der blev den 7. november afholdt en pædagogisk konference i Kuben i Holbæk med temaet ”Er
Folkeskolen for alle? Inklusion i teori og praksis". Foredragsholdere var Rasmus Alenkær og Camilla
Dyssegaard. Hertil havde vi en paneldebat med repræsentanter fra Skolelederforeningen, DLF og
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Skole og Forælde. Flere ledere, AMR og tillidsrepræsentanter fra skolerne i Lejre Kommune deltog
i konferencen.
I november mødtes kredsformændene og de pædagogiske repræsentanter fra SPT med
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Anders Bondo og Dorthe Lange på
kredskontoret i Slagelse. Her drøftede vi digitaliseringen af folkeskolen og kvalitet i
undervisningen. Det var et meget positivt møde og flere af pointerne fra mødet er siden blevet
fremført af ministeren.

Kursusforum
I årets løb er der afviklet 4 møder. Lejre Lærerforening er repræsenteret ved næstformanden.
Planlægningen af det kommende SPT-kursus med deltagelse af alle kredsstyrelser fra de 8
samarbejdskredse har været i centrum.
Desuden har kursusforum fokus på arbejdet med at forberede nye tillidsrepræsentanter på deres
organisationsuddannelse.

Pensionistforum
Pensionistforum har holdt et par møder i løbet af 2019. Her behandles forskellige sager, som har
med pensionistarbejdet at gøre, bl.a. forberedelse og efterbehandling af kongres og årsmøde for
DLF-pensionister. De kigger på aktivitetsniveau og økonomi for pensionistarbejdet og orienteres
om den generelle udvikling i DLF.
Repræsentanter pr. januar 2020 i pensionistforum er Torben Johannesen og Lotte Olsen.
Suppleanter i øvrigt er Birgit Mouridsen og Inga Søbjerg Olsen.

Pensionistaktiviteter
Pensionistudvalget i Lejre Lærerforening står bl.a. for planlægning og gennemførelse af ture og
andre aktiviteter i samarbejde med Roskilde Lærerforening. Pensionistudvalget i 2019/20 består af
Lotte Olsen, Inga Søbjerg Olsen, Birgit Mouridsen og Janette Szameitat.
For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42´s hjemmeside,
hvor et program for årets aktiviteter forefindes.
Afholdte arrangementer i 2019 for pensionisterne i Lejre Lærerforening og Roskilde Lærerkreds
(kreds 41):
Januar:
Februar:
Marts:

Medlemsmøde med brunch i DUI-huset i Roskilde.
foredrag om Havhingsten
generalforsamling
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April:
Maj:
Juni:
August:
September:
Oktober:
November:

Julemærkehjemmet Liljehøj, Roskilde
Ledreborg Slot
Karen Blixen - Nivågaard - heldagstur
Svanholm Storkollektiv
Herlufsholm - heldagstur
Picasso - Arken
Julefrokost

Arrangementer i 2020/21
D. 14. april er der arrangeret en tur til udstillingen ”Dronningens Ansigter” på Frederiksborg Slot.
Resten af årsplanen udarbejdes i skrivende stund og udsendes så snart, den er klar.
Betaling til vores arrangementer foregår via netbank eller MobilePay. Det fungerer rigtig fint, og vi
undgår frem over tilmeldinger uden fremmøde og opkrævning af kontanter på vores ture.

Kredsen
Kassereren
Medlemstallet er pr. primo januar (tal i parentes er 2019-tal):
Fraktion 1+2
Fraktion 4
Fraktion 6

266 (263)
113 (119)
1 (2)

Der er ingen ledige medlemmer i Lejre Kommune pr. 1.2. 2020.
2018 var et økonomisk udfordrende år for Lejre Lærerforening, hvor vi kom ud med et stort
underskud og en gæld til Lejre Kommune. Det skyldtes, at vi – aldrig – havde betalt pension af
vores frikøb til Lejre Kommune, og efter en forhandling med kommunen blev vi enige om at
tilbagebetale 300.000 kr. i rater á hhv. 100.000 og 10* 20.000 kr.
Det betød, at vi i 2019 har kørt med et noget forsigtigt budget, og holdt igen med at bruge penge i
det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Vi er kommet ud af året ca. 72.000 kr. bedre end
budgetteret.
Vi er endelig kommet igennem et år, hvor det stort set er lykkedes os at holde medlemstallet
stabilt. Desværre forventer vi ikke, at det varer ved ind i 2020, da Lejre Kommune skal spare en del
penge, som forventes at koste stillinger.
Kredsstyrelsen foreslår følgende frikøb for 2020 til behandling på generalforsamling:
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Formand
Næstformand
Kasserer
Kredsstyrelsesmedlemmer

Frikøb
1924 timer
300 timer
300 timer
90 timer

Derudover får formanden 842 timers frikøb fra Lejre Kommune for at være
fællestillidsrepræsentant. Disse timer fordeles mellem næstformand og kasserer.
Kredsstyrelsen foreslår at kontingentet i 2020 er 584 kr. for fraktion 1+2 og 111 kr. for fraktion 4.

Sagsbehandling:
Kredsens sagsbehandling varetages af kreds- næstformanden.
Kredsformand Per Brinckmann er primær sagsbehandler på person- og lønsager på følgende
skoler:
▪ Firkløverskolen
▪ Hvalsø skole
▪ Allerslev skole
▪ Bramsnæsvigskolen
Næstformand Jeppe Jensen er primær sagsbehandler på:
▪ Kirke Hyllinge skole
▪ Osted skole
▪ Kirke Saaby skole
▪ Trællerupskolen
Som følge af fællestillidsrepræsentantfunktionen, er der tilført næstformand og kasserer tid til
sagsbehandling af ferie, barsel, kontakt til ledige, inklusion, folkeskolereform og ad hoc-opgaver.
Al sagsbehandling udføres efter retningslinjerne fra DLF og ud fra Kredsstyrelsens politik.
Kredskontoret er bemandet hele skoleåret i den daglige kontortid. I ferierne er kredskontoret
reduceret i åbningstid, men altid med daglig telefonvagt på den mobile telefon. Det vil som
hovedregel være muligt at få hjælp inden for en dags varighed minus lørdag/søndage og
helligdage.
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Oversigt over kurser og mødeaktivitet
Kredsens aktivitetskalender kan ses på kredsens hjemmeside:
http://www.kreds42.dk/lejre-laererforening/kredsstyrelsen-ogtillidsrepraesentanter/aarskalender-for-kredsstyrelsen-201920

Kredsstyrelsen
Mødestrukturen er som beskrevet under mødeaktivitet.
Der sendes hvert år brev til skolelederne om at friholde mandage efter 4. lektion for undervisning,
møder eller andre aktiviteter, der inkluderer kredsstyrelsesmedlemmer. Dette gælder møder på
skolerne, i LU og fælleskommunale aktiviteter. Kredsen betaler et frikøb og må forvente, at det
reelt kan lade sig gøre for styrelsesmedlemmerne at udnytte dette.
Generalforsamlingsvalgte i kredsstyrelsen pr. 1. april 2018 – 31. marts 2020
Kredsformand, kongresdelegeret, sagsbehandler:
Per Brinckmann
Næstformand, kredsstyrelsesmedlem, sagsbehandler:
Jeppe Jensen
Kasserer, kredsstyrelsesmedlem, sagsbehandler:
Anne Jensen
Kredsstyrelsesmedlem:
Anders Møller Frøhlke
Kredsstyrelsesmedlem:
Hanne List
Kredsstyrelsesmedlem:
Jakob Løkken Christensen

Kredskontoret
Kredskontoret har åbent dagligt på alle hverdage. I det daglige ledes kontoret af formanden.
Kassereren har 1½ dag og næstformanden 2½ ugentlige dage på kontoret med kontortid.
Derudover løses ad hoc -opgaver.
Kredskontoret er ligeledes mødested ved kredsens møder.
Alle medlemmer kan aftale et møde med kredsens sagsbehandlere, og er man i byen er der mulighed for husly og en kop kaffe, samt en faglig og hyggelig snak.
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Telefontider på kontoret 2019/2020
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.00 – 12.00
09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
09.00 – 14.30

Oversigt over Tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og Arbejdsmiljørepræsentanter.
Skole
Bramsnæsvigskolen
Kr. Hyllinge skole
Hvalsø skole

Tillidsrepræsentant
Allan Hvid Olsen
Tina F. Lauridsen
Klaus Sørensen

Kirke Såby skole
Allerslev skole
Osted Skole
Trællerupskolen
PPR
Firkløverskolen

Helle Brinck Larsen
Jakob L. Christensen
Dan Stenbæk
Hanne List

Suppleant
Jeanette L. Nielsen
Carsten Halsted Nielsen
Anita Skjoldager
Eriksen
Jannick Knudsen
Nick Nygaard Madsen
Ida Sivertsen
Annemette Larsen

Anders M. Frøhlke

Caroline Pilemann

Arbejdsmiljørepræsentant
Jeanette L. Nielsen
Carsten Halsted Nielsen
Anita Skjoldager Eriksen
Maria Schøtt Mikkelsen
Solvej Pedersen
Michael Lomholt
Annemette Larsen
Lonni Joan Pedersen
Caroline Pilemann
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