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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Så fik vi afholdt generalforsamlingen. Desværre var der ikke så mange deltagere i år, primært pga. 

coronasituationen. Det har jeg fuld forståelse for. Men dejligt at opleve den debatlyst, som var på 

generalforsamlingen. Jeg håber, at der ved næste års generalforsamlingen vil komme lidt flere. 

 

Skoleåret er ved at være forbi, og sommerferien nærmer sig. Der er nogle ting, I skal være 

opmærksomme på ved skoleårets afslutning. Det kan I læse mere om i denne kredsinformation. 

I HU har vi drøftet problemstillingen omkring optagelse af samtaler mellem borgere og ansatte i 

kommunen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte forslag til retningslinje og guide til, 

hvordan arbejdspladserne kan gribe den situation an, hvis den opstår. 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamlingen 

Skoleårets afslutning 

Mødeplan og tilstedeværelse 

COVID-19 

 

Generalforsamling 

Tak til alle som deltog i dette års generalforsamling. Grundet COVID19, og det stigende smittetal 

ikke så mange med i år. Der var en god og livlig pædagogisk debat om bl.a. undervisning og trivsel 

i folkeskolen. Hvor meget skal det vægtes i forhold hinanden. 

Undervisning og elevernes trivsel er ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger. 

Referatet fra generalforsamlingen kan I få af jeres tillidsrepræsentant. 

Sæt X i din kalender ved den 14. marts 2022, hvor næste års generalforsamling afholdes. 

 

Skoleårets afslutning 

Nu er skoleåret ved at være slut, og I skal være opmærksomme på nogle ting i den forbindelse. TR 

får i næste uge en huskefolder i forbindelse med skoleårets afslutning, som vil blive videreformidlet 

til jer. Noget af det I skal være opmærksomme på, er jeres arbejdstid. Den skal gøres op, og hvis I 

pt. har plus på jeres fix/flexkonto, skal I spørge jeres leder, hvordan I skal forholde jer. 

Hvis I har merarbejde, når I går på sommerferie, så skal tiden udbetales eller afspadseres med tillæg 

af 50%. Det er jeres leder som afgør om det sker ved udbetaling eller afspadsering. 

 

Mødeplan og tilstedeværelse 

Kredsen har haft en længere drøftelse med Lejre Kommune om nettoarbejdstiden, 1680 timer, skal 

placeres i jeres mødeplan for næste skoleår, eller om kun noget af det skal placeres.  Vi har ikke 

kunnet blive enige om dette spørgsmål, men er enige om følgende. 

Udgangspunktet er, at det kun er undervisningstimer, kendte og planlagte møder, kurser mm, som 

bliver placeret i mødeplanen. Hvis du ønsker at få alt arbejdstid fastlagt i mødeplanen, så skal du gå 

til din leder og bede om det, og så har du ret til at få arbejdstiden fastlagt. Ikke fordi du skal følge 

den mødeplan til punkt og prikke, men fordi du så kan tage udgangspunkt i den og justere den i 

Fix/Flex, efterhånden som året skrider frem, og du løser dine arbejdsopgaver.  
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COVID-19 

Smittetallet er på vej ned i Lejre kommune, flere og flere bliver vaccineret. Det går den rigtige vej, 

men der gælder stadig en række restriktioner og retningslinjer. Forhåbentlig vil der efter 

sommerferien være mere ”normale” tilstande. 

 

Ny aftale 

Et bred flertal i Folketinget har 1. juni indgået en ny aftale om ”håndtering af faglige udfordringer i 

folkeskolen”. 

Det betyder blandt andet, at det fra kommende skoleår vil være muligt for skolerne at konvertere 

understøttende undervisning til 2-læretimer, aflyse elevplaner og andre initiativer. 

Hvordan det bliver udmøntet i Lejre Kommune vides pt. ikke, men jeg vil kontakte centerchefen for 

at forhøre mig, om hvilke tiltag man vil bruge i kommunen. 

 

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. 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. 


