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Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune
KREDSINFORMATION

Marts 2022.
Tak til alle som kom til generalforsamlingen. Dejligt med debat og engagement. Jeg takker for
genvalget som formand. Jeg vil gøre mit bedste for, at lærere og børnehaveklasseledere får gode
arbejdsforhold.
Ude på skolerne er skoleleder og TR i gang med at drøfte kommende skoleår, herunder
skoleplanen. Der vil igen i år blive afholdt faglige klubmøder og samarbejdsmøder, hvor
skoleplanen skal drøftes.
Krigen i Ukraine er inde i sin 4. uge, og vi ser forfærdelige billeder af ud- og sønderbombede
byer, med endeløse strømme af flygtninge, som forsøger at komme ud af Ukraine. Hvordan kan
vi hjælpe?
Der er medlemskursus d. 22-23 april på Metalskolen i Jørlunde. Hvis du ikke har tilmeldt dig, så
kan du nå det endnu. Der er ledige pladser.
Jeppe stopper som næstformand pr. 1. april, og den nyvalgte næstformand tiltræder samme dag.
Det gør den nyvalgte kredskasserer også. Dog vil kredskontoret være lidt underdrejet, pga.
manglende arbejdskraft
Per Brinckmann
Formand Lejre Lærerforening
Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
Generalforsamling
Evaluering af Lokalaftalen
Ukrainske flygtninge
Lønforhandling
Medlemskursus
Kredskontoret frem til sommerferien
Generalforsamling
Generalforsamlingen 14. marts blev måske ikke et tilløbsstykke, men den gik rigtig fint. Der var en
god og livlig debat om udtalelse, vedtagelse og forslaget til lønpolitikken.
Primært udtalelsen om mellemformer blev debatteret. Inklusionsopgaven er en stor opgave, som
kræver ressourcer og kompetencer.
Der var genvalg til formand, og de 3 kredsstyrelsesmedlemmer, og nyvalg til Anne Jensen som
næstformand, og nyvalg til Helle Brinch Larsen som kredskasserer. Tillykke til de valgte.
Alle materialer fra generalforsamlingen kan findes via linket
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Arbejdstid – Lokalaftale.
Skoleledelserne er begyndt at arbejde med næste skoleårs fag-opgavefordeling. Herunder
udarbejdelsen af skoleplan og fordelingen af ressourcer. Det er meget vigtigt, at lærerne og
børnehaveklasselederne aktiv tager del i arbejdet. I har en fantastik mulighed for at komme med
jeres input og synspunkter på, hvad der skal prioriteres, og hvor meget tid de forskellige opgaver
skal have. Men det fordrer at I møder op til faglig klub, og klæder TR godt på, til de samtaler de
skal have med skolelederne. TR skal og vil indkalde til faglig klub, inden de skal til møde med

ledelsen og inden samarbejdsmødet om skoleplanen. At lave en god skoleplan kan kun gøres i
fællesskab og samarbejde, så bak jeres TR op i arbejdet og deltag i de kommende klubmøder.
Ukrainske flygtninge
En forfærdelig krig raser pt. i Ukraine. Det har medført mange flygtning, primært kvinder, børn og
ældre mennesker. Det er uvist og usikkert, hvor mange der kommer til Danmark og til Lejre. De er i
en meget ulykkelig situation. Derfor skal vi hjælpe på mange måder.
En af måderne er at skolebørnene kommer i skole. Særloven for ukrainske flygtninge er vedtaget i
Folketinget, og børnene har retskrav på at komme i skole.
Det vil blive en meget stor udfordring for alle skoler. Der er ikke længere modtageklasser i Lejre
Kommune, derfor vil disse børn forventeligt komme ud i almen-klasserne.
Lejre Kommune gør alt for at skaffe tolke, som kan ukrainsk eller russisk.
Jeg vil følge dette meget tæt, og være i dialog med Morten Mygind, om hvordan denne
opgave/udfordring løses i kommunen.
Medlemskursus
Lejre Lærerforening holder medlemskursus d. 22.-23. april. Kurset blev udskudt fra januar pga. af
COVID 19. Der er tilmeldingsfrist 8. april. Der er ledige pladser, så tag en kollega eller to i hånden
og meld dig til. Du tilmelder dig ved at indbetale 150 kr. på vores konto 0400 1009801304. Husk at
oplyse navn og skole.
I år kommer Regitze Flannov fra Hovedstyrelsen og siger noget om DLF’s Folkeskoleideal og den
pædagogiske debatkultur, som skal genstartes på skolerne. Vi får også besøg af Anders Petersen,
der vil komme med et oplæg om præstationssamfundet, og hvordan det påvirker lærere og elever.
Kredskontoret frem til sommerferien
Som tidligere meldt ud har Jeppe valgt at stoppe som næstformand i Lejre Lærerforening. Det
betyder, at vi er en mand færre på kredskontoret i perioden 1. april til 1. august.
Det har betydning for, hvornår I kan komme i kontakt med kredskontoret. Vores telefon og
åbningstid er uændret, men især onsdag og fredag kan blive udfordret, da jeg nogle gange er til
møder på disse dage og ikke vil kunne besvare telefonopkald.
Det bliver lidt bøvlet og besværligt for alle, men Lejre Lærerforening håber på jeres forståelse.
Per Brinckmann
Formand
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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. 117 kr. pr. måned og opkræves
helårligt.
Anne Jensen

Til din mødekalender:
Dato for møde/ aktivitet
22.-23. april 2022

Mødets/ aktivitetens tema
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.
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