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Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Corona 

Møder og kurser for medlemmerne 

Løntjek 

Røgfri fremtid 

 

 

Corona og nye restriktioner 

Desværre er vi stadig ramt af Corona restriktioner. De udmeldinger som kom fra regeringen, om de 

seneste restriktioner, så vil de nu være muligt for lærere og børnehaveklasseledere at bære visir når 

de underviser. De er arbejdsgiver som skal stille værnemidlerne til rådighed. 

Hvis I har nogle spørgsmål ang. restriktioner eller andre regler/retningslinjer, så er du meget 

velkommen til at kontakte os. 

 

Møder og kurser for medlemmerne 

På grund af den vedvarende Corona pandemi har Lejre Lærerforening set sig nødsaget til at udsætte 

en række af de møder og kurser, vi havde i kalenderen.  

 

Vores møde for nye medlemmer planlagt til afholdelse d. 26. oktober er udsat til mandag d. 11. 

januar. Det giver en række nyansatte i november mulighed for at deltage. Vi håber selvfølgelig det 

kan lade sig gøre at gennemføre mødet til januar. Der kommer invitation ud før jul, hvis mødet kan 

gennemføres. 

 

Mandag d. 16. november skulle vi have haft vores årlige møde med vores børnehaveklasseledere 

med deltagelse af ”deres” repræsentant i DLF’s hovedstyrelse Susanne Weisbjerg Vilstrup. Dette 

møde har vi desværre også været nødt til at udsætte på ubestemt tid. Vi håber, det kan gennemføres 

i løbet af foråret. Hvis ikke vender det stærkt tilbage næste efterår. 

 

Kredsstyrelsen i Lejre Lærerforening har også måttet tage den ærgerlige beslutning at aflyse vores 

traditionsrige medlemskursus planlagt til afholdelse d. 29.-30. januar 2021 på Metalskolen i 

Jørlunde. Vi rykker det et år og satser på at gennemføre medlemskurset til januar 2022.  

 

Løntjek 

Som medlem i Lejre Lærerforening kan man altid får tjekket sine lønsedler, hvis der er noget der 

giver anledning til spørgsmål. I uge 46-48 har vi skærpet opmærksomhed på det, så vi vil opfordre 

medlemmer med behov for et løntjek til at sende lønsedler og øvrig nødvendig information til 

042@dlf.org. Med denne kredsinformation er også et brev med information om, hvilke oplysninger 

vi skal bruge. 
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Røgfri fremtid 

Pr. 1. januar 2021 er det ikke længere tilladt at ryge i arbejdstiden i Lejre Kommune. 

Hovedudvalget har vedtaget en rygepolitik i forbindelse med rygeforbuddet. Den kan du få af din 

skoleleder. 

Hovedudvalget har ikke besluttet nogle sanktioner i forhold til overtrædelse af forbuddet. Det skal 

besluttes på de enkelte arbejdspladser. 

Det er centerudvalget for børn og ungdom, som skal beslutte om, og evt. hvilke sanktioner der skal 

gælde, hvis eleverne overtræder forbuddet. Det vil blive meldt ud til jer, snarest muligt 

 

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. 

 

Dato for møde og sted Mødets/ aktivitetens tema 
26.oktober 2020 16:00-17:30 

Kredskontoret 

Møde for nye medlemmer 

16. november 2020 17:00-19:30 

Kredskontoret 

Møde for børnehaveklasseleder 

29.30. januar 2021 

Metalskolen i Jørlunde 

Medlemskursus 

15. marts 2021 17-?? 

Hvalsø skole 

Generalforsamling 

 


