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Kære alle
Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune
er begyndt. Som I kan læse i denne kredsinformation, så ligger det ikke lige til højre benet.
Kommunen har sagt til os, at hvis vi får en ny aftale, så skal den behandles politisk, og det vil den
blive i februar måned.
Lejre Kommune har indført nogle restriktioner på skoler og dagtilbud, for at få coronasmitten under
kontrol. Der har været mange smittede i Lejre Kommune efter efterårsferien, og det er styrelsen for
patientsikkerhed, som har bedt kommunen om at lave nogle tiltag, som kan bremse antallet af
smittede. Det gøre det ikke lettere at drive skole på den måde, og jeg ved det er svært hos jer, men
især der, hvor der er store renoveringer i gang.
Jeg har i tankerne at komme rundt på skolerne i løbet af december og sige god jul til jer.

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
Forhandlinger om arbejdstid
Corona
Løntjek
Generalforsamling
Kongres i DLF
Forhandlinger om arbejdstid
Lejre Lærerforening og Lejre Kommune er begyndt at drøfte forståelsen af arbejdstidsaftalen A20,
og en evt. ny lokalaftale, hvor vi skriver elementer fra A20 og lokalaftalen sammen.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er svært, men det går langsomt fremad. Vi har en fælles
ambition om at lave ny lokalaftale, som kan træde i kraft pr. 1. august 2021.
Kredskontoret vil holde jer orienteret så godt som muligt, og TR vil blive bedt om at afholde faglig
klub, hvis det skulle blive nødvendigt.
Corona og nye restriktioner
Som I ved har Lejre Kommune indført nogle stramme restriktioner for samvær mellem eleverne.
Jeg ved, det gør det meget vanskeligt for jer i jeres arbejde.
Jeg har virtuelt møde hver tirsdag og torsdag morgen med Lejre Kommune, og jeg har opfordret
kommunen til at have ekstra opmærksom på arbejdsmiljøet for jer.
Jeg har ligeledes skrevet til arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne om at have
fokus på det og være i tæt kontakt til skoleledelserne.
Jeg har møder med Lejre Kommune to gange om ugen om corona. Derfor er det vigtig at i skriver
eller ringer til mig, hvis der er noget I mener Kommunen skal vide eller være opmærksomme på
Løntjek
Løntjekskampagnen er slut. Vi har ikke fået så mange henvendelser ang. løntjek i år, men det
bunder muligvis I, at vi grundet Corona ikke har været ude på skolerne. I skal huske på, at I altid
kan få foretaget løntjek
Generalforsamling 2021
Kredsstyrelsen har besluttet at forsætte forberedelserne til generalforsamlingen d. 15. marts 2021.
Generalforsamlingen vil blive med fysisk fremmøde, som det ser ud pt. Den vil blive afholdt med

de restriktioner og forholdsregler som bliver meldt ud fra sundhedsmyndighederne og Danmarks
Lærerforening.
I vil blive holdt løbende orienteret om generalforsamlingen i de kommende måneder.
Kongres i DLF
Den 8.december har Danmarks Lærerforening indkaldt til ekstra ordinær kongres, hvor vi bl.a. skal
drøfte foreningens indsatsområde ”gearet til fremtiden”, den grønne omstilling og foreningens
økonomi. Kongressen bliver afholdt virtuelt.
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. 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.

2

Dato for møde og sted

Mødets/ aktivitetens tema

11. januar 2021 16:00-17:30
Kredskontoret
UDSKUDT
29.30. januar 2022
Metalskolen i Jørlunde
15. marts 2021 17-??
Hvalsø skole

Møde for nye medlemmer
Møde for børnehaveklasseleder
Medlemskursus
Generalforsamling

