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Tak for et rigtig godt medlemskursus. Det er dejligt at opleve engagerede medlemmer, som gerne
vil diskutere foreningens strategi i forhold til samarbejde og indflydelse om folkeskolen.
Der er lavet en ny politisk aftale om undervisning af ukrainske elever. Pt er der ikke kommet så
mange ukrainske elever, så om aftalen får betydning i Lejre Kommune er pt. uvist
Lejre Lærerforening har fået en lille sejr hjem, i form af lidt mere i lokalløn
Per Brinckmann
Formand Lejre Lærerforening
Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
Fag-opgavefordeling til næste skoleår
Arbejdstidsregistrering
Ukrainske flygtninge
Lønforhandling
Kredskontoret frem til sommerferien
Arbejdstid – Lokalaftale.
I er i fuld gang med fagopgave fordelingen til kommende skoleår. Der er nogle ting I skal være
opmærksomme på.
I skal have et samarbejdsmøde om skoleplanen, som jeres leder og tillidsrepræsentant har drøftet,
og som ledelsen vil præsentere for jer på mødet. Det er meget vigtigt at I deltager aktivt i den
drøftelse der skal være på mødet. I har ret til at komme med jeres input og forslag eventuelle
ændringer til skoleplanen. Brug jeres viden om skolen daglige liv, til at kvalificere skoleplanen.
Jeg vil opfordre jer til at få lagt jeres arbejdstid ind i registreringssystemet. Det betyder ikke du
minutiøst skal registrere din arbejdstid, men der for at du kan holde øje med hvor meget tid du
bruger på arbejde. Det har også betydning, hvis du stopper i løbet af skoleåret. Så skal din arbejdstid
gøres op, og hvis det viser sig, at du har overtid, så skal det udbetales. Spørg tillidsrepræsentanten,
hvis du er i tvivl.
Senest 4 uger inden begyndelsen af næste skoleår skal du have modtaget en opgaveoversigt. Det er
vigtigt at du kikker den igennem, for at vurdere om der er sammenhæng mellem mængden af
arbejdsopgaver og den tid du har til at løse opgaverne. Du har ret til at få en samtale med din leder
om oversigten. Brug den ret. Tal med TR om opgaveoversigten om antallet af opgaver, og
sammenhæng mellem tid og opgaver.
Ukrainske flygtninge
Det er stadig usikkert og uvist, hvor mange ukrainske flygtninge som kommer til Lejre Kommune.
Pt. er der alt i alt kommet 14 flygtninge, og de er primært bosat i Kirke Hyllinge. Der er tre elever
som er begyndt i skole, på Kirke Hyllinge skole. Hvis der kommer et stort antal, er det planen at der
i første omgang skal etableres en modtageklasse på Hvalsø skole.
Med den nye politisk aftale, som giver kommunerne nogle andre muligheder er det uvist, om Lejre
Kommune vil fastholde deres køreplan. Jeg vil drøfte dette med Morten Mygind, og det er også et
fast punkt på møderne i centerudvalget.

Forhandling lokalløn
Medio marts var Lejre Lærerforening til forhandlinger om lokalløn. Vi havde stillet tre forslag til
forbedringer af lokallønnen.
Forhøjelse af Lejretillægget
Funktionslønstillæg til læringsvejledere og LKT-vejledere
Et lokalt lønforløb for tale-hørekonsulenterne
Vi er enige om at forhøje lejretillægget med 1000 kr. årligt 00-niveau ca. 1500 kr. i nu-kroner
Et lokalt lønforløb for tale-høre konsulenterne
3500 kr. årligt efter 4 års ansættelse
6500 kr. årligt efter 8 års ansættelse
10.000 kr. årligt efter 12 års ansættelse
Alle beløb er i 00-niveau. (ganges med 1,45)
Desværre kunne vi ikke blive enige om et funktionslønstillæg til læringsvejledere og LKTvejledere. Vi vil forsat arbejde på, at disse vejledere vil få et løntillæg.
Det er første gang i 8 år, at Lejre Kommune har ville være med til at give noget mere i lokalløn, så
det en lille sejr for Lejre Lærerforening.
Vi vil de kommende år stadig presse på for, at der kommer mere i lokallønsposen.
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
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
Fratræder din stilling i løbet af skoleåret
Hvis du fratræder din stilling i løbet af skoleåret, skal du have gjort din arbejdstid op. Det er vigtigt
at du taler med din tillidsrepræsentant eller kontakter kredskontoret i den forbindelse.
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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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