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Kære alle
Tak for en god generalforsamling d. 31. august. Det var godt, vi kunne få den afviklet på trods af
Corona-restriktioner..
Det var vigtigt for kredsstyrelsen at få fornyet vores mandat, og få godkendt regnskab og vedtaget
vores budget. Det varer ikke så længe, før vi ses til en ny generalforsamling.
Tak for indsatsen i forbindelse med urafstemningen til arbejdstidsaftalen.
Efterårsferien nærmer sig, og jeg ønsker alle en god ferie
Per Brinckmann
Formand Lejre Lærerforening
Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
Generalforsamling
Arbejdstidsaftale
Corona
Kongres
Ferie
Medlemskursus
Generalforsamling
Kredsen afholdt den udskudte generalforsamling d. 31. august. Grundet Corona situationen var vi
ikke så mange. Formanden afholdt sin beretning, og kom bl.a. ind på den fortsatte styring af
skolerne og det offentlige arbejdsmarked. Lejre Kommunes dårlige økonomi, og at der ikke kan
spares yderligere, uden det vil gå ud over serviceniveauet blev også omtalt..
Det var en valggeneralforsamling. Formand, næstformand og kasserer, samt kredsstyrelsen
genopstillede og blev alle genvalgt uden modkandidater.
Beslutningsreferatet fra generalforsamlingen kan findes via linket.
https://www.kreds42.dk/lejre-laererforening/generalforsamlinger/generalforsamling-2020

Arbejdstidsaftale
Den 1. september sluttede urafstemningen til arbejdstidsaftalen (A20).
Stemmeprocenten for Lejre Lærerforening blev rigtig flot, 81,6 %. 82,5% stemte ja til aftalen i
Lejre Kommune, hvilket er den 4. højeste ja-procent i landet. På landsplan stemte 67,2 % ja, 32,8 %
stemte nej.
Per og Jeppe havde været til klubmøder på alle skoler, dog ikke Osted. Det var rigtig gode møder,
og godt se og høre, at I er engagerede i jeres arbejdsforhold. Flere udtrykte, med rette, bekymring
for om denne aftale vil gøre en forskel. Det både tror og forventer vi, den kan.
Der ligger et stort arbejde foran kredskontor, tillidsrepræsentanter, skoleledere og kommunen. Vi er
begyndt at tale med Lejre Kommune om, hvordan aftalen skal implementeres, og vi vil hen over
efteråret lave en implementeringsplan.
Corona og opstart
Desværre er Corona epidemien ikke forbi. Det betyder, at der stadig er restriktioner på centralt og
lokalt. Lejre Kommune har besluttet at lærernes tilstedeværelse på skolen følger det, som er
beskrevet i lokalaftalen. Der kan laves aftaler med nærmeste leder, om man kan arbejde hjemmefra.

Alle tværgående aktiviteter for elever er sat i bero. Møder og aktiviteter for lærerne og
børnehaveklasselederne kan gennemføres, dog skal alle retningslinjer overholdes.
Til forældremøder opfordres der til, at der kun kommer en forælder pr. husstand pr. elev.
Forsamlingsforbuddet på maks. 50 personer gælder også forældremøder.
Lejre Lærerforening er i tæt kontakt med kommunen, og vi gør hvad vi kan for at få løsnet op for
bl.a. tilværelseskravet.
Kongres
Den 23. september holdt foreningen sin kongres. Den var grundet COVID19 afkortet til at vare en
dag.
Der var 3 punkter på dagsorden: Implementering af arbejdstidsaftalen, OK21 og valg af ny
formand.
Der var ikke den store debat om det første punkt, men lidt kritiske røster var der.
Der var lidt mere debat om OK21, og hvilke krav vi skal stille til de kommende OK-forhandlinger.
Det står allerede klart nu, at der ikke er mange midler at forhandle om. Derfor havde
Hovedstyrelsen havde opstillet 5 krav.
• Generelle procentvise lønstigninger
• Reguleringsordning
• Arbejdslivsforbedringer
• Videreførelse af SPARK
• Forhøjelse af AKUT-midlerne
Der var inden kongressen kommet 2 ændringsforslag.
Et fra Egedal.
Alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere får forlænget deres
lønanciennitetsforløb, således at lærere og børnehaveklasseledere med 16 års anciennitet under
LC’s område enten får 2 trin i kvalifikationsløn eller at krone-tillægget på 10.000 ved 12 års
anciennitet efter 16 år hæves til 17.000. Alternativt et nyt tillæg på 7.000 kr. efter 16 år.
Et sympatisk forslag, men som er meget dyrt. Forslaget blev stemt ned af kongressen
Det andet forslag kom fra Gentofte Lærerforening
I forbindelse med at miste et barn under 21 år gives der mulighed for frihed med løn, subsidiært
med dagpenge, i op til 14 uger i lighed med det fravær, der gives til forældre, som mister et barn i
alderen indtil 32 uger.
Igen et sympatisk forslag, som ligger i forlængelse af Hovedstyrelsens krav om arbejdslivsmæssige
forbedringer. Gentofte fik tilsagn fra Anders Bondo og Gordon, om at det ville komme med i
"bunken" til forhandlingerne.
Hovedstyrelsens 5 hovedkrav blev stemt igennem.
Så skulle kongressen til valg af ny formand. Der var 3 kandidater til posten. Gordon Madsen,
Morten Refskov og Anders Liltorp.
Hele kongressen kan se via linket her. Kandidaternes og anbefalernes taler er i video nr. 3
https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-september-2020
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Det var tre gode taler kandidaterne holdt. Med hver deres tilgang til, hvordan DLF kommer videre
og skaber resultater. De er enige om meget, men uenige om vejen til resultaterne.
Efter at have hørt talerne på kongressen, og mødt og hørt kandidaterne i andre sammenhænge valgte
jeg at stemme på Gordon Madsen.
Grunden er, at Gordon talte mere ind i, hvordan jeg tænker fagforening, men også fordi han talte ind
i de temaer som Lejre Lærerforening har besluttet at arbejde på. F.eks. forbedrede forhold for
nyuddannede.
I første afstemningsrunde fik Gordon 143 stemmer, Morten 138, Anders 17.
I anden runde fik Gordon 156 stemmer, Morten 140, Anders 2.
Dermed blev Gordon Madsen valgt som ny formand for DLF

Ferie
Efterårsferien nærmer sig, hvilket vi vist alle ser frem til. I den forbindelse skal det nævnes, at vi
grundet den nye ferielov ikke har optjent fuld ferie, men afholder såkaldt forskudsferie. Det har
ingen praktisk betydning, medmindre man står til at skulle skifte job pr. 1. november. I det tilfælde
vil man blive trukket i løn for de knap 3 dage, man har afholdt som forskudsferie i efterårsferien.
Som mange nok ved, kan man nu ansøge om at få udbetalt 3 uger af sine indefrosne feriepenge. Det
foregår via borger.dk.

Medlemskursus
Lejre Lærerforening afholder sit traditionsrige medlemskursus 29.-30. januar 2021 på Metalskolen i
Jørlunde.
Til dette kursus har kredsstyrelsen besluttet at invitere Lene Tanggaard, som vil komme med et
oplæg om lærerens professionelle dømmekraft. Fra Hovedstyrelsen kommer Regitze Flannov og
taler om foreningens folkeskoleideal, samt om OK21. Indbydelse vil komme efter efterårsferien.
Kredskontoret er i forbindelse med medlemskurset meget opmærksom på situationen med og
udviklingen på COVID 19.

Per Brinckmann
Formand
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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.

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.
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Dato for møde og sted

Mødets/ aktivitetens tema

26.oktober 2020 16:00-17:30
Kredskontoret
16. november 2020 17:00-19:30
Kredskontoret
29.30. januar 2021
Metalskolen i Jørlunde
15. marts 2021 17-??
Hvalsø skole

Møde for nye medlemmer
Møde for børnehaveklasseleder
Medlemskursus
Generalforsamling

