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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Vi har været tilbage længe efter nytår, men jeg vil alligevel ønske alle et godt nytår 

Vi er desværre stadig ramt af coronapandemien, og der er lange udsigter til at alle elever kommer 

tilbage i skole. Der er mange udfordringer ved hjemmeundervisning, og jeg vil prøve at tage fat på 

nogle af dem i denne kredsinformation. 

Gordon Madsen, vores foreningsformand, har sendt flere medlemsbreve ud til jer, og de har mange 

gode og nyttige informationer. Jeg vil opfordre jer til at læse dem. 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

COVID-19 

Arbejdstidsaftalen 

OK 21 

Generalforsamling 2021 

 

COVID-19 

Selvom det går den rigtige vej med smittetallene, så er situationen omkring coronavirus stadig 

bekymrende, virusset er desværre ikke bekæmpet. 

På de møder jeg har med Lejre kommune, gør man alt hvad man kan, for at få sat gang i lyntest 

gennem mobile enheder, og kommunen tager de forholdsregler, som er angivet fra 

sundhedsmyndighederne. 

Elever og lærere har været hjemsendt siden juleferien, og det er lang tid. Nogle har kontaktet 

kredsen om arbejdsmiljø, indeklima mm. 

Jeg kan godt forstå, hvis nogle er ved at få problemer med ryg, skuldre mm, pga. jeres arbejdsplads 

hjemme ikke er optimal. I har mulighed for at hente kontorstol mm, som I har på skolen, og tage det 

med hjem. I kan også møde op på skolen og arbejde derfra. 

Danmarks Lærerforening har fokus på lærernes psykiske arbejdsmiljø. Foreningen får flere 

henvendelser om, at forældre kikker med på skærmen, når eleverne har undervisning, og at 

forældrene efterfølgende retter henvendelse til kommune eller skoleledelsen om undervisningen. 

Hvis I oplever det, bedes I hurtigst muligt tage kontakt til TR eller kredskontoret. Virtuel 

undervisning betyder ikke, at klasselokalet er åbent eller et offentligt arbejdsrum. 

 

Den 8. februar kommer de yngste elever tilbage, hvilket er rigtig godt. Nogle af jer vil være utrygge 

og nervøse pga. smitterisiko. I skal tale med jeres leder om jeres evt. utryghed og prøve at finde 

løsninger, som er til alles bedste. 

 

Arbejdstidsaftale 

I efteråret 2020 begyndte Lejre Lærerforening at forhandle en ny arbejdstidsaftale med Lejre 

Kommune. Det har været gode og konstruktive forhandlinger, og vi er nu kommet i mål. Vi har en 

aftale som gælder fra 1. august 2021 og 2 år frem. 

Vi fortsætter med maksimalt UV-timetal på 780 timer og selvstyrende team. Det nye i aftalen er, at 

der kommer tid på forberedelsen, individuel og fælles. Vi har aftalt en forberedelsesfaktor på 0,5 på 

al undervisning, altså også på det udvidede undervisningsbegreb som lejrskoler, skolefester og 

andre arrangementer. 

Der er ikke længere fuld tilstedeværelsestid, og fix og flex gælder heller ikke mere. 
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Vi har aftalt, at ulempetillægget (arbejde efter kl. 17) konverteres til et fast kronetillæg på ca. 1700 

kr. årligt. Det betyder ikke at mængden af møder eller andet arbejde skal øges efter kl. 17. 

Vi drøfter pt. om vi kan lave en aftale på klasselæreropgaven. 

Efter vinterferien vil vi begynde at forhandle aftale om praktik, prøveafvikling, aftale ved evt. 

afsked og rokering, samt aftaler for TR og AMR. 

Jeres tillidsrepræsentant har fået aftalen, og den kan I få der, hvis I ikke allerede har fået den. Der 

vil i løbet af foråret blive holdt klubmøder, hvor aftalen udfoldes. 

 

Generalforsamling 

Kredsstyrelsen har beslutte at udskyde kredsens ordinære generalforsamling d. 15. marts, da vi 

vurderer, at det ikke vil være muligt fysisk på dette tidspunkt, bl.a. pga. forsamlingsforbud. 

Generalforsamlingen forventer vi at kunne afholde i slutningen af maj måned. 

Materialerne til generalforsamlingen vil blive udsendt med de varsler, som er i vedtægterne. 

 

OK 21 

Overenskomstforhandlingerne går ind i sin sidste fase. Udmeldingen er, at rammen til forhandling 

ikke er stor, og hovedformålet er at bevare reallønnen og reguleringsordningen. 

Forhandlingerne mellem parterne afsluttes med udgangen af februar. Hvis der ikke er et resultat, så 

overgår forhandlingerne til forligsinstitutionen. 

 

 

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. 106 kr. pr. måned og opkræves 

helårligt.  

Anne Jensen  

 

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. 


