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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Jeg håber, alle har haft en god vinterferie. Den har som altid været velfortjent. 

 

Meget er sket de seneste uger, og Lejre Lærerforening vil i denne kredsinformation samle op på og 

beskrive indholdet af de seneste ugers begivenheder, men også omtale, hvad der ligger foran os. 

 

Rammerne for de ældste elevers tilbagevenden til skolen kendes ikke i skrivende stund. 

 

Lokalaftalen for lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid er færdig, og har været gennem den 

politiske proces. Nu skal arbejdet foregår ude skolerne og i faglig klub. 

Her kan du være med til at gøre en forskel og hjælpe tillidsrepræsentanten i dialogen med 

skoleledelsen, så vi opfordrer til, at du deltager i de kommende klubmøder på din skole. 

 

Overenskomstaftalen OK21 er på plads og vil blive sendt til urafstemning i løbet af april måned.  

 

Det er 2 år siden tillidsrepræsentanterne blev valgt eller genvalgt, så det er tid til igen at afholde 

valg til denne post. Det vil også ske i løbet af marts måned. 

 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Arbejdstidsaftalen 

OK 21 

COVID-19 

TR-valg 

Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen 

 

Arbejdstidsaftale 

Som skrevet i kredsinformation for februar, så har vi indgået en lokalaftale med Lejre Kommune. 

Nu begynder arbejdet ude på skolerne med at implementere aftalen til det kommende skoleår. 

Der vil blive indkaldt til flere klubmøder i marts og april, hvor du sammen med TR skal drøfte 

hvordan noget af arbejdstiden skal fordeles. 

F.eks. har vi aftalt en pulje til forberedelse på faktor 0,5, af al undervisningstid. Tiden bruges til 

individuel forberedelse, fælles forberedelse (team møder), fagudvalg og generel mødeforberedelse. 

På klubmødet skal du bl.a. drøfte med TR, hvor meget tid der skal være til teammøder, fagudvalg 

mm. 

Derfor er det vigtigt, at du deltager i møderne, så TR er godt klædt på til drøftelserne med 

skoleledelsen. 

 

OK 21 

Den 15. februar blev der indgået en overenskomstaftale på det kommunale område. Vi har længe 

vidst, at rammen ikke ville blive særlig stor. Især efter der på det statslige område blev lavet en 

aftale med en lønramme på 4,42 % over 3 år. 

På det kommunale område blev lønrammen lidt større. 5,02 %. 
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Lønstigningerne bliver udmøntet på følgende måde. I lønstigningerne er der ikke medregnet evt. 

stigninger jf. reguleringsordningen. 

 

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct. 

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct. 

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct. 

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct. 

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct. 

 

I uge 7 blev KL og LC enige om, hvordan organisationsmidlerne skal udmøntes. Der er ikke aftalt 

yderligere lønstigninger generelt, men lønforbedringer til børnehaveklasselærerne på 2000 kr. om 

året. Lønforbedringerne træder i kraft pr. 1. januar 2022 

Fritvalgsordningen er blevet forhøjet fra 0,83 % til 1,38 %. Forhøjelsen træder i kraft pr. 1. april 

2022 

 

Afstemningen om OK-resultatet løber fra d. 6. april til d. 15. april. Det vil vi skrive mere om, i 

kredsinformation påskeudgave 

 

En enig kredsstyrelse anbefaler et ja til OK-resultatet dels pga. reallønsstigningen og den forbedrede 

fritvalgsordning, men også fordi vores børnehaveklasseledere får en lønfremgang.  

 

COVID-19 

Det ser desværre ud til, at der kommer til at gå noget tid inden eleverne fra 5.-9. klasse kommer i 

skole. Der er svært at gisne om, hvornår de kommer tilbage i skole, og om alle elever kan begynde 

samtidig. 

Der bliver pt. Lagt meget vægt på test og smitteopsporing. Der er etableret testlokaler på alle skoler 

for de medarbejdere, som er kommet tilbage på arbejdet. Det er værd at bemærke, at der er tale om 

en anbefaling om at lade sig teste 2 gange om ugen. Ingen kan tvinges. 

Lejre Lærerforening skal opfordre til, at I følger anbefalingen om test 2 gange ugentligt. 

 

Folketingets partier arbejder på en aftale om en række elementer med betydning for folkeskolen. 

Bl.a. om et fagligt løft til primært 9.klasses eleverne, men også om muligheden for trivselsforløb for 

mindre grupper af elever, afkortning af skoledagen, 2-lærerordning og endelig så kan skoleledelsen 

beslutte, at der ikke skal laves elevplaner i foråret 2021. Der er afsat en sum penge, som skal være 

med til at disse initiativer føres ud i livet ude på skolerne. 

Aftalen er ved at blive vedtaget i Folketinget, og derefter vil dens elementer skulle implementeres. 

Lejre Lærerforening vil følge meget nøje med i, hvordan pengene bliver brugt i Lejre Kommune. 

 

 

TR-valg 

Der bliver udskrevet TR-valg i begyndelsen af marts måned. Det betyder, at tillidsrepræsentanterne 

skal sende valgmateriale til jer og fortælle, hvilken dag TR-valget afholdes. 

Hvis der kun er en kandidat, er personen valgt. 

Der skal også vælges suppleant. 

 

Bak op om valget og støt din tillidsrepræsentant, uanset hvem det bliver. 

 

Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen 

Danmarks Lærerforening har udskrevet suppleringsvalg til Hovedstyrelsen. Valget bliver afviklet i 

perioden fra 1. til 10 marts. 
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Der er 4 kandidater til den ledige hovedstyrelsespost. Du kan læse mere om kandidaterne via linket 

herunder: 

https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf's-hovedstyrelse/hovedstyrelsesvalg-2021/ 

 

Valgmateriale, som kredsen evt. får tilsendt fra kandidaterne, bliver lagt på vores hjemmeside. 

https://www.kreds42.dk/medlemsservice/hovedstyrelsen-i-dlf/suppleringsvalg-2021 

 

Kredsstyrelsen anbefaler, at du stemmer på Pia Jessen. 

 

Pia Jessen er formand for børnehaveklasselederforeningen og arbejder i Varde.  

Det er vigtigt, at børnehaveklasselederne får en stemme i Hovedstyrelsen. Det vil Pia kunne give 

dem. 

Sønderjylland skal også have en stemme i Hovedstyrelsen igen. Marianne Kanstrup som trådte ud 

af Hovedstyrelsen kom fra Haderslev, og Pia er en rigtigt god erstatning for Marianne i 

Sønderjylland.  

 

Valget vil forgå således: 

Som stemmeberettiget vil man modtage en mail med link til stemmesedlen. Mailen sendes til den 

mailadresse, medlemmerne har registreret i DLF’s medlemssystem. 

 

Hvis du ikke har modtaget et link inden afstemningen begynder, skal du tale med din TR eller 

kontakte kredsen. 

 

Brug din stemme, så det nye medlem får et stærkt mandat at stå på. 

 

Generalforsamling 2021 

Som skrevet i kredsinformation for februar valgte kredsstyrelsen pga. COVID 19 situationen og 

gældende restriktioner at udskyde generalforsamlingen 2021. Kredsstyrelsen har drøftet en ny dato 

for afholdelsen, og det bliver torsdag d. 27. maj kl. 17 på Hvalsø skole. 

Med det nuværende smittetryk, og vaccineprogram, mener vi det er realistisk at kunne afholde 

generalforsamlingen der. Vi følger nøje med i udviklingen, og vil leve op til de anbefalinger som 

sundhedsmyndighederne kommer med. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

  

https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf's-hovedstyrelse/hovedstyrelsesvalg-2021/
https://www.kreds42.dk/medlemsservice/hovedstyrelsen-i-dlf/suppleringsvalg-2021
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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. 


