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Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Nu er vi knap et par måneder inde i det nye skoleår, og jeg håber alle har fået en god begyndelse. 

Det vi desværre for ofte hører fra både tillidsrepræsentanter og jer lærere, er at mange ikke oplever, 

at vores nye lokalaftale har givet bedre arbejdsforhold. Mange oplever, at I har den samme mængde 

undervisning og opgaver som sidste skoleår, og så lidt til. 

Det skal vi evaluere på sammen med Lejre Kommune, for det har absolut ikke været vores intention 

med A20- aftalen. 

I løbet af efteråret vil tillidsrepræsentanter blive bedt om at holde klubmøder, med bl.a. andet dette 

emne på dagsorden. Jeg håber, I vil deltage i klubmøderne, for vi har brug for mange input om 

lokalaftalen og jeres arbejdssituation, if. med vores evaluering. 

I begyndelsen af november holder Danmarks Lærerforening kongres. Her kommer der gæster fra 

både regering, KL, andre faglige organisationer og internationale gæster. Det er Gordons første 

beretning til kongressen, så det bliver spændende at høre, hvad han vil sige noget om. Der er nok at 

tage fat på. 

Kommunalvalget nærmer sig, og det gør vores valgmøde om folkeskolen også. Det er vigtigt, at der 

deltager lærere og børnehaveklasseledere til mødet. 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

A-20 evaluering 

Budget 2022 

Kongres 

Kommunalvalget 

 

A-20 evaluering 

Vi begynder snart at evaluere implementeringen af vores lokalaftale. Der er flere punkter, som vi i 

Lejre Lærerforening ikke er helt tilfredse med. Det er fx den måde lederne har valgt at tolke og 

placere arbejdstiden på. Vi havde den forståelse, at al arbejdstid skulle placeres i et 

tidsregistreringssystem, og så kunne lærere og børnehaveklasseledere selv vælge om de ville ændre 

i deres mødetider. Det er ikke det som er sket, og det skal vi have talt med kommunen om. Vi har 

også opdaget flere fejl i opgaveoversigterne. På flere skoler fremgår bl.a. tiden til fælles 

forberedelse ikke, selvom det er en opgave over 60 timer. Det skal vi også have talt om. 

Jeg vil kraftigt opfordre dig til at kikke på din opgaveoversigt og se om alle de opgaver, du 

forventes at løse i løbet af året, står på oversigten. Hvis det er en opgave, som du forventes at bruge 

mindst 60 timer på, skal den angives med tid. 

Hvis du mener der er fejl i din opgaveoversigt, så kontakt TR, og tal med ham/hende. 

I øjeblikket er TR ved at indtaste alle opgaveoversigter i en database til DLF, så foreningen kan få 

et overblik over omfanget af undervisning lærerne præsterer, hvor mange andre opgaver lærerne 

har, og hvor mange opgaver der er estimeret til at være over 60 timer. 

Vi er i kredsen også meget spændte på, hvad indtastningen i Lejre Kommune vil vise. Om lærere og 

børnehaveklasseledere underviser mere i dette skoleår end sidste, som vi har på fornemmelsen, 

bliver interessant at finde ud af. Hvis vi har ret i vores fornemmelse, så er det absolut noget vi skal 

have talt med Lejre Kommune om. 
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Budget 2022 

Lige før økonomiudvalget havde 1. behandling af budgettet, fremlagde borgmesteren et forslag til 

budget 2022. Her kan man se, at der lægges op til at folkeskolerne tilføres 5 mio. kr. i 2022 og i 

overslagsårene. Det er vi naturligvis tilfredse med i Lejre Lærerforening. Hvis det bliver vedtaget, 

håber vi politikerne signalerer, at de flere penge skal gå til flere hænder i folkeskolen. 

Ud over de 5 mio. kr. lægges der også op til, at de penge, som kommer fra Staten til flere hænder i 

folkeskolen, også bliver tilført skolerne. Det er 2,5 mio. kr. så alt i alt vil der blive tilført 7,5 mio. 

kr. til folkeskolerne. 

Lejre Lærerforening har lavet et høringssvar til budgettet. Det kan du få af din TR, eller finde det på 

vores hjemmeside. 

 

Kongres 

Fra d. 2. til 4. november er der kongres i Danmarks Lærerforening. Det er igen i år i Tivolis 

kongrescenter. Kongressen er åben for alle medlemmer. 

Det er en ”stor” kongres, hvor der kommer diverse gæster. Bl.a. Børne- og undervisningsministeren 

samt formanden for KL. Hovedpunktet på kongressen er formandens beretning, hvor jeg forventer 

Gordon kommer ind på OK21 med blik frem mod OK 24. Vores nye arbejdstidsaftale vil nok også 

indgå i beretningen. Et tredje punkt bliver foreningens principper for digitalisering, som skal skrives 

ind i principprogrammet. 

Der arbejdes pt. med et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem fra regeringens side. Det kommer 

vi nok også til at høre noget om 

Mandag inden kongressen begynder, er der indkaldt til udviklingsforum, hvor vi skal diskutere 

forskellige emner. Det er bl.a. fastholdelse og rekruttering, styrkelse af den pædagogisk debatkultur, 

den grønne omstilling og involvering af medlemmerne. 

Jeg tror, vi får en god kongres, som jeg ser frem til. 

 

Kommunalvalget 2021 

Vores vælgermøde med alle partierne i Lejre er ved at være på skinner, og jeg håber meget, at du 

kommer til arrangementet. Vi har brug for, at der møder mange lærere og børnehaveklasseledere op 

og viser vores politikere, hvor vigtig folkeskolen er for os. Tag en kollega i hånden og mød op. Det 

foregår i kantinen på Hvalsø skole, mandag d. 11. oktober kl. 17.30. 

 

I begyndelsen af skoleåret fik kredsen en henvendelse fra Venstre, om vi ville være med i deres 

valgavis, som vil blive husstandsomdelt. 

Vi sagde nej til at være med i et interview, men har sagt ja til at besvare nogle skriftlige spørgsmål 

om folkeskolerne i Lejre Kommune og om skolevisionen. 

Vi gjorde os mange overvejelser, inden vi sagde ja til Venstre, da det ligger Lejre Lærerforening 

meget på sinde at fastholde, vi er en upolitisk fagforening. Vi har efterfølgende givet de øvrige 

politiske partier samme mulighed som Venstre. 

 

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 
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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. 


