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Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune 

KREDSINFORMATION 

Februar 2022. 

Nu nærmer vinterferien sig, og I ønskes alle en rigtig god ferie. 

Langt de fleste restriktioner ophævet. Det har alle set frem til, og forhåbentlig betyder det en 

mere normal skoledag 

Jeg vil opfordre alle til at fortsætte de gode vaner, og passe godt på hinanden 

 

Materialerne til generalforsamlingen bliver udsendt i uge 9. 

 

Per Brinckmann 

Formand Lejre Lærerforening 

 

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om: 

Generalforsamling 

Evaluering af Lokalaftalen 

COVID 19 

 
Generalforsamling d. 14.marts 2022 kl. 17.00 på Hvalsø skole. 

Der indkaldes hermed til generalforsamling. 

Her har du lejlighed til sammen med medlemmerne fra øvrige skoler at drøfte alle de muligheder, 

udfordringer og problemer, som vi står overfor. 

Her har du chancen for sammen med kollegaer at give ris og ros til Lejre Lærerforening. 

Der bliver lejlighed til at drøfte, om der er budskaber, der skal videreformidles til fx 

kommunalbestyrelsen i Lejre. 

 

Det er også en valggeneralforsamling 

Du skal vælge de personer, der skal repræsentere dig og varetage dine interesser de næste to år. 

Der skal vælges formand, næstformand og kasserer og 3 kredsstyrelsesmedlemmer for perioden 

1.4.2022 til 31.3.2024 

Derudover skal der vælges: 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 

Du kan herunder læse, hvad de forskellige kandidater står for og vil arbejde for politisk de næste 2 

år. 

 

Vores næstformand Jeppe Jensen har meddelt at han stopper, så vi skal have valgt en ny. 

 

Du skal være opmærksom på nedenstående tidsfrister i forhold til generalforsamlingen: 

Du tilmelder dig til spisning hos din TR senest d. 7. marts 

D. 28. februar skal forslag til punkter til dagsordenen være modtaget på kredskontoret.  

Fra d. 28. februar vil den skriftlige beretning ligge på Lejre Lærerforenings hjemmeside, og der 

vil ligge et par eksemplarer i papirudgave på skolen/ PPR. 

 

Valgoplæg  

 

Formand 

Jeg har været formand for Lejre Lærerforening, kreds 42 i lidt over 5 år. Jeg vil ikke lægge skjul på, 

at den nuværende formandsperiode til tider har været bøvlet. Ikke så meget på grund af COVID 19, 

men mere fordi Lejre Kommune har tolket vores lokalaftale noget anderledes end jeg havde troet, i 
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forbindelse med implementeringen af lokalaftalen på skolerne. Der er forsat meget at gøre med at få 

implementeret lokalaftalen. 

Danmarks Lærerforening har opstillet 5 pejlemærker for A 20. Jeg gerne stå i spidsen for, at vi 

sammen med Lejre Kommune kommer i mål og lykkedes med at indfri målsætningen for 

pejlemærkerne. 

Derfor genopstiller jeg til formandsposten. 

 

Hvis jeg bliver valgt til formand, vil jeg primært arbejde for at vores lokalaftale med Lejre 

Kommune bliver forbedret på centrale områder. 

Det er bl.a. en fælles kommunal aftale til klasselæreropgaven, en højere forberedelsesfaktor og at 

lærernes arbejdstid bliver lagt i et registreringssystem, så lærerne kan følge med i deres arbejdstid. 

Det som lægger mig på sinde er, at lærerne oplever forbedringer i deres arbejdssituation. 

 

Udover det, vil jeg arbejde for at de ekstra økonomiske ressourcer som skolerne får til og med 2025, 

bliver brugt til flere lærerne på skolerne. 

 

Jeg ser frem til generalforsamlingen, og håber på opbakning til mig som formand. 

Per Brinckmann 

 

Næstformand 

Jeg har valgt at stille op til valget som næstformand i Lejre Lærerforening.  

Jeg blev en del af kontorgruppen i 2016, hvor jeg blev valgt som kasserer. Året før var jeg begyndt 

som lærer på Bramsnæsvigskolen, men inden da havde jeg haft nogle år som TR og 

kredsstyrelsesmedlem i Frederikssund Kommune. Jeg har, siden jeg startede i Lejre Lærerforening, 

været kredsens tovholder på det pædagogiske område og repræsenterer kredsen i pædagogisk 

forum. Det er først og fremmest på det pædagogiske område, at mit hjerteblod ligger.  

Jeg har, i alle mine år som lærer, haft et stort behov for at påvirke skolens maskinrum, og der er 

ikke blevet mindre at tage fat på med årene. Det er mit klare ståsted, at en god arbejdsplads og skole 

står på et fundament af dygtige og glade lærere med et stort professionelt råderum. Dette råderum 

har i en årrække været udfordret. Vi skal i Lejre Lærerforening arbejde for, at skolerne i Lejre 

Kommune er nogle attraktive arbejdspladser, som lærerne ønsker at søge til og blive på. Uden os er 

der ingen skole!  

Jeg er ikke i tvivl om, at vi her har mange fælles interesser med både forvaltning og skoleledere. I 

Lejre Lærerforening skal vi hele tiden være aktive for at få plads ved det politiske bord, hos 

forvaltningen og hos skolelederne.  Vi skal formå at blive set som en professionel og aktiv 

medspiller på skoleområdet. Jeg er først og fremmest en lærer, der brænder for mit fag, og derfor 

mener jeg, at jeg har noget at bidrage med.  

Anne Jensen 

 

Kasserer 

Jeg hedder Helle Brinch Larsen og har været ansat på Kirke Såby skole siden 2015. Siden 2018 har 

jeg været TR på skolen, hvilket jeg synes er utroligt spændende, da jeg gerne vil være med til at 

skabe så gunstige arbejdsvilkår som muligt for lærere.   

Jeg vil gerne være den del af kontorgruppen i Lejre Lærerforening, der har fokus på budget og 

udgifter, så medlemmernes penge bliver forvaltet bedst muligt. Jeg finder det interessant at være en 

daglig del af kontorgruppen og være med til at træffe beslutninger for lærere i hele Lejre kommune. 

Desuden vil jeg arbejde fokuseret på at gøre foreningen så robust som muligt.  

Derfor har jeg valgt at stille op som kasserer i Lejre Lærerforening.  

Helle Brinch Larsen 
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Opstilling til kredsstyrelse 

Jeg har været TR på Firkløverskolen i 7 år, hvor jeg samtidig har siddet i Kredsstyrelsen. Jeg ønsker 

fortsat at være en del af det vigtige arbejde, som kredsstyrelsen i Lejre udfører. Kredsen er en vigtig 

stemme, medspiller og aktør i forhold til såvel skoleledere, som forvaltning og det politiske niveau. 

Som ansat på kommunens specialskole ønsker jeg at bidrage med den særlige stemme ind i den 

samlede kredsstyrelse. Min indgangsvinkel, på såvel skole som i kredsstyrelse, er at indflydelse 

bedst foregår via samarbejde og forståelse af andres perspektiv - samtidig med at medlemmernes 

interesser fastholdes. 

Anders Frøhlke, lærer på Firkløverskolen  

 

Jeg hedder Hanne List og genopstiller til Kredsstyrelsen. Jeg har været medlem af Kredsstyrelsen 

siden 2007 - først som medlem af den daværende TR-kredsstyrelse og siden 2018 som valgt 

medlem af Kredsstyrelsen.   

Herigennem har jeg ydet fagpolitisk indflydelse på flere planer. Jeg var med i den 

forhandlingsgruppe, der fik forhandlet den første lokalaftale i hus i 2015 og har siden foråret 2017 

været medlem af Centerudvalget for Børn og Læring.  

Derudover har jeg siden 2007 været tillidsrepræsentant på Trællerupskolen. 

Jeg er resultatorienteret og ikke bange for at sige tingene, som de er. Samtidig tror jeg på dialog, og 

at man ad forhandlingens vej kommer længst. Vi skal kontinuerligt have fokus på lærernes 

arbejdsvilkår og som Kredsstyrelse gøre vores indflydelse gældende i de fagpolitiske fora, hvor vi i 

øvrigt er repræsenteret. 

Jeg vil bestræbe mig på at være en stemme i Kredsstyrelsen for alle lærere i Lejre Kommune.  

Hanne List Trællerupskolen 

 

 

Arbejdstid – Lokalaftale. 

I december måned evaluerede I ude på skolerne opstarten af vores lokalaftale på nogle lærermøder. 

Den evaluering har skoleleder og TR samlet op og præsenteret på et fælles møde mellem TR, 

skoleleder, Lejre Kommune og Lejre Lærerforening. I er kommet med nogle rigtig gode input, og 

på flere af skolerne er problemstillingerne ens. Proces og udarbejdelse af skoleplanen, tiden til 

forberedelsen er utilstrækkelig, mængden af opgaver i forhold til den samlede arbejdstid er for stor. 

Skoleleder og TR skal sammen kigge på og præsentere en tidsplan for arbejdet med skoleplanen. 

Lejre Kommune og kredsen vil fra april begynde at drøfte eventuelle justeringer i aftalen. 

Vi håber meget på, at vi kan få en højere forberedelsesfaktor, en fælles aftale om klasselærer mm. 

 

COVID 19 

Nu er samtlige restriktioner vedrørende COVID 19 ophørt. Det har vi alle ventet på. Lejre 

kommune lægger sig op ad udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne og regeringen. Det betyder, 

at skolerne ikke selv kan lave egne restriktioner. F.eks. at eleverne skal være adskilt klassevis i 

timer og i frikvartererne, eller at forældrene ikke må komme ind på skolen. 

Coronavirus er ikke væk, og der er stadig en del som bliver smittet. Hold fast i de gode vaner. 

 

Hold afstand, vask hænder, vær opmærksom på rengøring og sprit af. 

 

Per Brinckmann 

Formand 

 

 



4 

 

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  

 

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

28.2.2022 Sidste frist for at få punkter på dagsordenen til 

generalforsamlingen 

7.3.2022 Tilmelding til spisning til generalforsamling 

14.3.2022 Generalforsamling på Hvalsø skole 

22.-23. april 2022 Medlemskursus 

Metalskolen i Jørlunde 

 

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. 


