
Kreds 42 
Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

August 2021. 

Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Jeg håber, alle har haft en god sommerferie, og fået nydt det til tider gode vejr. Langt de fleste af os 

er blevet vaccineret. Og det hjælper forhåbentlig på, at vi snart får Corona situationen under kontrol, 

så vi undgår flere hjemsendelser af elever og lærere. 

Der har været elever, som er blevet smittet og blevet hjemsendt både som smittebærer og nær 

kontakt. Lad os håbe, det kun er en kortvarig periode. 

 

Jeg vil byde særlige velkommen til de nyansatte i Lejre Kommune. I har forhåbentlig fået en god 

opstart med en god velkomst fra alle sider. I vil om kort tid få en invitation til et møde her på 

kredskontoret, hvor kredsen vil præsentere sig lidt nærmere. Mødet afholdes mandag d. 20. 

september. 

Jeg håber, I vil tage imod invitationen og komme til møde hos os. 

 

Jeg ønsker alle velkommen tilbage efter sommerferien, og håber alle får et godt skoleår. 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Opgaveoversigter 

Ulempetillæg 

Budget 2022 

Øgede frihedsgrader 

Mødeplan og tilstedeværelse 

Kommunalvalget 

COVID-19 

 

 

Opgaveoversigter 

I har alle før I gik på sommerferie fået en opgaveoversigt, som angiver de arbejdsopgaver i 

forventes at løse i løbet af dette skoleår. 

Opgaveroversigterne ser anderledes ud end de tidligere bl.a. pga. af, at ikke al arbejdstid er placeret 

i tidsregistreringssystemet. Det kan betyde, at der på din opgaveoversigt er et felt, hvor der står 

resttid. Du skal spørge din skoleleder, hvad dette betyder, og hvordan den tid skal gøres op. 

 

Hvis du i løbet af skoleåret får ændret i dine opgaver, så skal du have en samtale med din leder om, 

hvad det har af betydning for løsningen af de andre opgaver, og din leder skal skriftligt orientere dig 

om konsekvenserne af ændringerne. Du kan læse mere om det i lokalaftalens §9. 

 

Ulempetillæg 

Da Lejre Lærerforening og Lejre Kommune indgik lokalaftalen, aftalte vi bl.a. en ændring af 

tillægget for at arbejde efter kl. 17, fra at lærerne skulle indberette alle arbejdstimer efter kl. 17 til et 

fast kronetillæg. Tillægget er på 1200 kr. i 00-niveau, hvilket svarer til ca. 144 kr. om måneden. 

Hvis du ikke får tillægget med den kommende løn, så er det sandsynligvis fordi din skole ikke har 

indberettet det til lønkontoret. Du vil så få beløbet med tilbagevirkende kraft med din løn for 

september. 
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Hvis du er i tvivl, så spørg TR eller din leder. 

 

Budget 2022 

Lige før sommerferien så det ud til at kommunens budget for 2022 gik lige op. Desværre har det 

vist sig, efter nogle gennemregninger, at der mangler ca. 35. mio. kr. Den alvorlige situation blev 

drøftet politisk på budgetseminariet efter sommerferien. 

Nu går processen med at lave et budget for 2022 i gang, og jeg forventer at der ligger et politisk 

udspil, inden høringsperioden begynder d. 10. september. 

Vi har desværre oplevet det før, at der skal findes penge i kommunen. Jeg er bekymret for i hvilket 

omfang det evt. vil ramme skolerne. 

Lejre Lærerforening vil følge det tæt, og vi laver naturligvis et høringssvar til budgetforslaget. 

 

Øgede frihedsgrader 

Lige før sommerferien indgik forligskredsen om folkeskolen en aftale om øgede frihedsgrader til 

folkeskolerne gældende for skoleåret 2021-22. 

De muligheder der er i frihedsgraderne er: 

 

• Om konvertering af understøttende undervisning til 2-lærerordning 

• Aflysning/ændring af udarbejdelsen af elevplaner 

• Der ikke skal udarbejdes kvalitetsrapport 

• Opblødning af kompetencedækning i folkeskolen 

Det er indstillet til kommunalbestyrelsen, at skolerne selv kan bestemme over punkt 1 og 2, men at 

der skal udarbejdes kvalitetsrapporter, og at målsætningen om kompetencedækning i folkeskolen 

fastholdes. 

Jeg forventer, at skolerne som minimum drøfter brug af elevplaner og om konvertering i LU, men 

allerhelst inddrager alle lærere, for at høre deres synspunkter. 

TR vil få til opgave at forsøge at få alle inddraget. 

 

Mødeplan og tilstedeværelse 

I kredsinformation for juni måned beskrev jeg, hvordan nettoarbejdstiden skulle placeres i den 

mødeplan, som I skal have. Det har kredsen efterfølgende haft et møde med Lejre Kommune om, 

og vi er fortsat ikke helt enige om det. 

Det er sådan, at undervisning og faste møder vil blive placeret i jeres outlook-kalender og intet 

andet, med mindre at du har bedt din leder om at al arbejdstid skal placeres. 

Hvis du ikke har bedt om at få arbejdstiden placeret i tidsregistreringssystemet, så er der ikke 

placeret noget arbejdstid, og det skal du så selv gøre. 

Jeg vil opfordre dig til at registrere din arbejdstid, så du ved skoleårets afslutning evt. kan 

dokumentere, hvis du har overtid. 

Lejre Lærerforening vil ved den kommende evaluering med Lejre Kommune påpege, at vi oplever 

det som uigennemskueligt for lærere og børnehaveklasseledere at se, hvor meget de skal arbejde. 

 

Kommunalvalget 2021 

Som I ved afholdes der valg til kommuner og regioner tirsdag d. 16. november. Kredsstyrelsen har i 

løbet af forår og sommer drøftet vores indsats i den forbindelse. 

Vi har besluttet at afholde et vælgermøde om folkeskolerne i Lejre Kommune. Det arrangerer vi 

sammen med BUPL og skolebestyrelserne. 

Mødet finder sted mandag d. 11. oktober kl..17:30-21:00 i kantinen på Hvalsø skole. Det er 

vigtigt, at der kommer mange lærere til dette møde, så sæt kryds i kalenderen for denne dato. 
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Der bliver også afholdt et vælgermøde om dagtilbud i Lejre Kommune som kredsen også er 

medarrangør af. Det afholdes mandag d. 25. oktober kl..17:30-21:00 i kantinen på Hvalsø skole. 

Det synes jeg også du skal bakke op om, især hvis du har børn som er i daginstitution i Lejre 

Kommune. 

 

COVID-19 

Smittetallet i Lejre Kommune er svagt stigende, og der har også været hjemsendte elever og lærere i 

begyndelsen af skoleåret. Langt de fleste restriktioner er ophævet, og kravene om nærkontakt er 

også ændret. Virus er stadig blandt os., så vi skal holde fast i de gode vaner fra tidligere. Vask 

hænder, sprit af og blev testet, hvis du er i tvivl om du er smittet. 

Vi kan kun sammen bekæmpe virus. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

 

Til din mødekalender: 
Dato for møde/ aktivitet Mødets/ aktivitetens tema 

20. september 2021 Møde for nyansatte – kredskontoret 

27. september Jubilæumsarrangement for jubilarer 

11. oktober 2021 Skolepolitisk debatmøde KV21 – Hvalsø skole 

15. november 2021 Møde for børnehaveklasseledere - 

Kredskontoret 

28.-29. januar Medlemskursus 

14. marts.2022 Generalforsamling på Hvalsø skole 

 

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. 


