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Glædelig Jul og Godt Nytår 
Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer og jeres familier en rigtig Glæde-

lig Jul og et Godt Nyt År. 

Alle samarbejdspartnere ønskes ligeledes en Glædelig Jul og Godt Nytår.  

Med venlig hilsen       

Birger Petersen 

Formand  

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 

 nr.14. 13.12 2018 

Løntjek 2018 

Løntjekkampagnen er nu overstået, og selv om vi har 

fundet rigtig mange lønkroner i denne omgang – ca. 

270.000 kr., så er langt de fleste af pengene fundet på 

få sager. Resten er forholdsvis små beløb ligeledes på 

få sager. 

Så overordnet kan det konstateres, at lønudbetalin-

gerne generelt set er i orden i begge kommuner.  
 

Det er en god og glædelig nyhed i disse tider. 
 

Husk, man kan altid få tjekket sin løn hele året rundt. 

Henvend dig til din leder, TR eller fagforening. 

 
Medlemsarrangementer 2019 

Kredsens tre udvalg har foreløbig planlagt to med-

lemsmøder i 2019 – og flere er på vej. 
 

17. januar kommer Torben Rif med et debatoplæg 

om ”Giv slip og vær fokuseret”. Læs nærmere i 

invitationen, der er udsendt til alle medlemmer.  

Tilmelding senest 9/1-19 
 

11. april kommer Jeanette Sjøberg, formand for 

Undervisningsudvalget i DLF. Her gælder det debat 

og medlemsinput til udformningen af foreningens 

”Folkeskoleideal” (se naboboks). 

Invitation udsendes senere. Men sæt X i kalenderen 

allerede nu. 

 
 

Folkeskoleideal 

Alle har en mening om folkeskolen. Alle har jo selv 

gået der – engang! MEN; hvilken folkeskole skal vi 

have? Hvad er kernen i folkeskolen set med professi-

onens øjne? Hvad er undervisningens rolle i dannel-

sen af eleverne? 
 

DLF arbejder med at formulere vores bud på et ideal 

for folkeskolen.  Det skal være lærernes folkeskole-

ideal. Vi vil derfor meget gerne høre medlemmerne 

bud på, hvordan vi skaber den bedste skole. 
 

Det kan du på regionale medlemsmøder, der afholdes 

i januar og februar 2019 – se DLF Nyhedsbrev ud-

sendt til alle medlemmer d. 3/12-18.  

Tilmeldingsfrist 17/12-18. Det kan nås endnu! 
 

Og, det kan du også på kredsens medlemsarrange-

ment d. 11/4-19. 

 

Undervisningstid 2018/19 

TR og LFL har i efteråret registreret lærernes under-

visningstid ud fra opgaveoversigterne i begge kom-

muner.  

Med forbehold for nøjagtigheden pt., så ligger de to 

kommuner meget ens i gennemsnitligt undervis-

ningstimetal på ca. 760 klokketimer årligt svarende 

til 25,3 lektioner pr. uge og 1013 lektioner på et 

skoleår (40 uger). 

Højeste gennemsnitlige unv.-timetal er på 808 klok-

ketimer i Lolland og på 796 klokketimer i Guld-

borgsund.  

Det gennemsnitlige maksudsving skolerne imellem 

ligger på hhv. 100 klokketimer og 80 klokketimer i 

de to kommuner. 
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