
Kreds 42 
Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

November 2021. 

Kære medlem af Lejre Lærerforening 

 

Der sker mange ting på skoleområdet lige nu, men noget af det mest interessante er, at der mellem 

forligspartierne er lavet en aftale om afvikling af elevplaner, UPV, test og kvalitetsrapport. 

Det virker meget lovende, og Lejre Lærerforening ser frem til den endelige udmøntning af aftalen. 

Vi vil foreslå Lejre Kommune, om vi skal lave et samarbejde om de nye tiltag, så vi får en 

ensartethed på skolerne. 

 

Lejre Lærerforening og Lejre Kommune fortsætter evalueringen af vores lokalaftale. Det sker via 

videns indsamling ude på skolerne, til brug for et fællesmøde efter jul mellem tillidsrepræsentanter 

og skoleledere. 

 

Der vil slutningen november være løntjek ude på skolerne. Vi håber I vil komme og få kikket jeres 

lønsedler igennem 

 

Per Brinckmann 

Kredsformand 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Kongres 

Løntjek 

Medlemskursus 

Dataindsamling lokalaftale 

Nyt fra Hovedudvalget 

 

 

Kongres 

Kongressen er nu vel overstået. Formanden holdt en god og flot beretning, hvor han omtalte nogle 

af de udfordringer, lærerne står i. Inklusion fyldte meget, også i den efterfølgende debat. 

Omkring inklusion fortalt formanden for skolelederforeningen Claus Hjortdal, at inklusion også 

fylder meget i skolelederkredse, og det er en problemstilling som der tages meget alvorligt. Claus 

lagde op til et samarbejde mellem folkeskolens parter om inklusion. 

Gordon udtrykte også sin store tilfredshed med den politiske aftale om elevplaner, UPV mm., som 

netop er indgået. Herunder at de andre frihedsgrader vil blive gjort permanente. Som Gordon sagde, 

så skal den understøttende undervisning ikke tilbage til folkeskolen. 

Pernille Rosenkrantz -Theil kvitterede for talen med bl.a. at sige, at ingen elever skal vurderes ikke 

uddannelsesparate. Alle elever er uddannelsesparate til forskellige uddannelser. Hun forsatte med at 

glæde sig over at folkeskolen ikke længere er en ideologisk kampplads, og parterne om skolen ikke 

længere står og råber ad hinanden 

Jacob Bundsgaard var også tilfreds med det samarbejde KL og DLF har pt, bl.a. om indsatsen 

sammen om skolen. 

Pernilles og Jacobs taler kan findes via linket 

Kongres november 2021 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 

Formandens beretning til kongressen findes her 

03 - Formandens beretning - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 

 

Efter beretning og taler var der debat om beretningen, som fyldte det meste af kongressen. Efter den 

debat diskuterede kongressen Hovedstyrelsens forslag om digitalisering og om, det skulle være en 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021
https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021/03-formandens-beretning
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del af foreningens principprogram. Der var mange synspunkter og ændringsforslag til 

Hovedstyrelsens forslag. Det endte med at kongressen nedstemte Hovedstyrelsens forslag, da 

flertallet ikke mente, at det skulle være en del af principprogrammet. 

 

Som noget af det sidste på kongressen, skulle vi drøfte forskellige forslag til vedtægtsændringer, 

bl.a. hvor lang tid, man skal have karens, hvis man melder sig ud af foreningen, for så igen at melde 

sig ind. Forslaget indebar, at nedsætte karens fra 12 måneder til 3 måneder, hvilket blev stemt 

igennem. 

Hovedstyrelsen havde fremsat forslag om kontingentstigning af det centrale kontingentbidrag på 10 

kr. pr. måned. Det centrale kontingent er ikke blevet reguleret siden 2009, og foreningen har taget 

forskellige tiltag de seneste år, for at få balance mellem indtægter og udgifter. 

Forslaget blev stemt igennem. Det betyder at det centrale kontingent stiger med 10 kr. pr. 1. januar 

2022 fra 213 kr. til 223 kr. 

I alt vil kontingentet for Lejre Lærerforening pr. 1. januar være 594 kr. pr. måned. 

 

Løntjek 

I uge 47-48 vil Lejre Lærerforening foretage løntjek.  Vi vil komme ud på skolerne efter nedstående 

plan. 

 

Skole: Dato og tid: Repræsentant fra LL 
Allerslev Skole Fredag d. 26. november 

Kl. 12.00 – 13.30 

Per Brinckmann 

Bramsnæsvigskolen Fredag d. 26. november 

Kl. 10.30 – 12.00 

Jeppe Jensen 

Firkløverskolen Onsdag d. 1. december 

Kl. 10.30 – 12.00 

Per Brinckmann 

Hvalsø Skole Tirsdag d. 23. november 

Kl. 11.00 – 12.30 

Per Brinckmann 

Kirke Hyllinge Skole Onsdag d. 1. december 

Kl. 12.30 – 14.00 

Jeppe Jensen 

Kirke Såby Skole Fredag d. 3. december 

Kl. 10.45 – 12.15 

Jeppe Jensen 

Osted Skole Torsdag d. 2. december 

Kl. 10.30 – 12.00 

Per Brinckmann 

Trællerup skolen Fredag d. 26. november 

Kl. 10.00 – 11.30 

Per Brinckmann 

 

Tillidsrepræsentanterne har fået et informationsbrev, som de skal sende videre til jer. 

Vi ser frem til at møde jer. 

 

Medlemskursus 

Der er nu åbent for tilmelding til Lejre Lærerforening medlemskursus 28.-29. januar 2022. på 

Metalskolen i Jørlunde 

Du kan tilmelde dig ved at indbetale 150 kr. på det kontonummer, som fremgår af den invitation du 

har fået af din tillidsrepræsentant. Det er efter først til mølle-princippet. 

Vi håber mange har lyst til at deltage i kurset. 

 

A20 dataindsamling 

Vi er nu nået til næste fase i evalueringen af vores lokalaftale. Det er indhentning af fælles viden fra 

skolerne om, hvordan I arbejder med kommunens overordnede målsætninger mm. 
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I den forbindelse har Lejre Kommune og Lejre Lærerforening udarbejdet nogle spørgsmål, som 

lærere og børnehaveklasseledere skal svare på. Det skal gøres på et lærermøde, og spørgsmålene 

skal været besvaret inden jul. Det betyder, at skoleleder og TR skal drøfte og blive enige om, 

hvordan det gøres på skolerne. Efterfølgende vil jeres svar blive brugt til den videre evaluering på et 

møde mellem skolelederne og tillidsrepræsentanterne til februar. Forhåbentlig kan denne evaluering 

give svar på, om og hvor vi skal præcisere vores lokalaftale. 

  

Nyt fra Hovedudvalget 

På Hovedudvalget i slutningen af oktober drøftede vi bl.a. Lejre Kommunes initiativ med at 

medarbejderne nu selv skal registrere sygefravær, kørsel mm. 

Det er besluttet, at medarbejderne skal gøre det, dog kan det besluttes på arbejdspladserne, at man 

bruger den hidtidige praksis. F.eks. at det er sekretæren som indberetter sygefravær. Det kan tages 

op i LU. 

Der er sendt en mail ud fra personale og HR-afdelingen d. 12. oktober. Afsender er Lena Mærsk. 

Jeg vil opfordre alle til at læse både mailen og den vedhæftede fil. 

 

Et andet emne som HU drøftede, er retningslinjen når borgere vil lyd, el. video-optage møder. Den 

retningslinje bliver færdig på næste HU-møde i december, og derefter vil det ligeledes være en god 

idé, at tage den op på et LU eller personalemøde. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

 

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

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 
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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. 


