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Kære medlem af Lejre Lærerforening
Skoleåret er ved at være slut. Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde med jer.
Dette skoleår har været lidt forvirrende, med nedlukning i kortere perioder, og restriktioner.
Coronavirus er stadig blandt og vi ser stigende smittetal. Så husk de gode vaner, også i ferien.
Nedlukning og restriktioner er forhåbentlig en saga blot.
Jeg er sikker på vi får en fantastisk sommer i år. Husk at få slappet og koblet af.
Jeg ønsker alle en god sommerferie
Per Brinckmann
Kredsformand

Denne kredsinformation vil primært dreje sig om:
− Skoleårets afslutning
− Mødeplan og tilstedeværelse
− Evaluerings og bedømmelsessystem
− Kredsen i sommerferien
Skoleårets afslutning
Du skal være opmærksom på, at du ved skoleårets afslutning, det vil sige inden du går på ferie, skal
have gjort din arbejdstid op. Hvis du har overtid, skal du have timerne udbetalt med tillæg på 50 %.
Du skal også have udlevet den endelige opgaveoversigt 4 uger inden afslutning af skoleåret. Igen
inden du går på ferie.
Det er vigtigt at du får en dialog om opgaveoversigten med din leder. Der skal være sammenhæng
mellem mængden af opgaver og den, der er til rådighed til at løse opgaver i.
Hvis du bliver syg i sommerferien, skal du hurtigst muligt kontakte din skoleleder eller Lejre
Kommunes personaleafdeling på 4646 4448 eller på mail 4448@lejre.dk
Hvis du bliver syg i ferie, vil de 5 først sygedage være omfattet af karens. Det vil sige du ikke får
erstatning for dem. Det er kun uge 27, 28 og 29 der er ferie. Øvrige fridage er 0-dage, og her gives
der ikke erstatningsferie.

Mødeplan og tilstedeværelse
Jeg vil endnu engang opfordre jer til at få lagt jeres arbejdstid ind i registreringssystemet. Det
betyder ikke, at du minutiøst skal registrere din arbejdstid. Formålet er, at du kan holde øje med
hvor meget tid, du bruger på dit 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. Typisk vil der altid være overtid, hvis man fx går før juleferien. Spørg
tillidsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.
Evaluerings og bedømmelsessystem

Den 9. juni vedtog Folketinget loven og det nye evaluering og bedømmelsessystem. Det omhandler
en lang række ændringer og forenklinger inden for skoleområdet.
Nationale og frivillige test, elektronisk meddelelsesbog, UPV og mm.
Kommuner og skoler er blevet bedt af de centrale parter om at afvente vejledninger og
bekendtgørelser, før de begynder at implementere de nye ændringer.
Vi har aftalt i Centerudvalget, at vi på først kommende møde skal drøfte de nye ændringer of
forenklinger, så det bliver gjort nogenlunde ens i kommunen.
Din tillidsrepræsentant kan informere dig nærmere om det nye
Kredsen i sommerferien
Kredskontoret er lukket fra d. 1. juli 2022 til og med 2. august 2022. Du kan komme i kontakt med
kredsen på alle hverdage mellem 10-13 på 4635 3454 eller skrive til os på 042@dlf.org
Vi er tilbage på kontoret onsdag d. 3. august
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. 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.
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