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Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

Påsken 2021. 

Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Så nærmer påsken sig, og lidt ferie er altid velkomment. Efter påske begynder afstemningen om 

OK-aftalen. Det er også der arbejdet med skoleplanen ude på skolerne intensiveres. 

I løbet af april vil Lejre Kommune og skolerne gøre antallet af stillinger op i forbindelse med evt. 

rokering. 

Flere elever kommer tilbage i skole efter påske, hvilket er dejligt. Forhåbentlig er alle elever tilbage 

i skole på normale vilkår inden sommerferien. 

 

God påske til alle 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Arbejdstidsaftalen 

OK 21 

COVID-19 

Rokering 

 

 

Arbejdstidsaftale 

Skoleledelserne begynder nu at komme med forslag til skoleplanen, som de skal drøfte med TR ude 

på skolerne. TR vil efterfølgende indkalde til klubmøde, hvor udkastet vil blive drøftet med jer. 

Den drøftelse I skal have på klubmødet, skal føre hen mod fælles synspunkter fra lærergruppen 

inden lærermødet om skoleplanen. Derfor er det vigtigt, at du deltager i klubmødet på din skole, så 

du hører, hvad dine kolleger mener, og så du og dine kolleger kan klæde TR på til det videre 

samarbejde med skoleledelsen. 

Det er vigtigt, at I taler med en stemme på lærermødet, så skoleplanen forhåbentlig kommer til at 

afspejle jeres synspunkter. 

 

OK 21-afstemning 

Afstemningen om OK-resultatet løber fra d. 6. april til d. 19. april.  

 

Sådan stemmes der: 

Tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede. 

I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. 

Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej til overenskomstresultatet. Man kan ikke stemme 

blankt. 

 

En enig kredsstyrelse i Lejre Lærerforening anbefaler et ja til OK-resultatet; dels pga. 

reallønsstigningen og den forbedrede fritvalgsordning, men også fordi vores børnehaveklasseledere 

får en lønfremgang. 

 

Brug din stemme. Det er vigtigt, at vi får en høj stemmeprocent - ikke bare i Lejre Lærerforening, 

men i hele landet. 
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COVID-19 

Endelig kommer 5.-8. klasse tilbage i skole. I første omgang fra den 6. til den 20. april med 50 % 

fremmøde. Det er måske ikke den mest ønskede løsning, men hellere små skridt end ingen.  

Jeg håber og tror, lederne vil inddrage lærerne i, hvordan man bedst muligt kan arrangere dette. 

Jeg vil spørge til genåbningen på de møder, jeg har med Lejre Kommune. Jeg håber, at skolerne 

laver en genåbning, hvor man finder sine ben at stå på, uden at eleverne nødvendigvis skal have 

fuldt skema fra første dag. Arbejdsmiljøet og sikkerheden for alle parter skal være første prioritet. 

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

 

 

Generalforsamling 2021 

Efter påske vil kredskontoret sende foreløbig dagsorden ud, og i løbet af april vil materialerne til 

generalforsamlingen blive lagt på vores hjemmeside. 

Generalforsamlingen er 27. maj kl. 17.00 i kantinen på Hvalsø skole. 

 

Rokering 2021 

I begyndelsen af april gør skolelederne antallet af stillinger op, og så vil Chef for Børn og Læring 

Morten Mygind senest d. 19. april kigge på tallene,  for at se om der er lærere eller 

børnehaveklasseledere, som skal afskediges eller rokeres.  

Senest d. 23. april bliver det meldt ud, om der skal rokeres eller afskediges. 

Vi har som noget nyt for i år valgt, at der ikke er en frivillig rokeringsrunde. En evt. rokeringsrunde 

vil være mellem 26.-29. april. 

Som en del af vores Rokeringsaftale med Lejre Kommune er rokeringstillægget forhøjet fra 9.378 

kr. til 10.100 kr. i nu-kroner.  

 

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. 


