
        

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Birger Petersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velkommen til et nyt skoleår! 

 

Birger Petersen 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening                                                                                               

 

 nr.9. 06.08 2020 

Velkommen til nye og gamle 

Velkommen til alle jer ”gamle”- og særlig vel-

kommen til alle nyansatte kolleger på skolerne 

og nye medlemmer af Lolland-Falsters Lærer-

forening.  

TR på skolen vil tage en snak med jer om jeres 

nye job i nær fremtid. I kan altid henvende jer til 

jeres TR, AMR og skoleleder ligesom I er vel-

komne til at kontakte kredsen.  

Som nyansat/nyuddannet kan du også søge 

hjælp op inspiration på DLF´s hjemmeside her 

og på Lolland-Falsters Lærerforenings hjemme-

side http://www.kreds68.org/ 

 

 

 

 

En anderledes start på skoleåret 

At det stadig er coronatider påmindes vi med al 

tydelighed netop i øjeblikket. Som skrevet i sidste 

Kredsnyt før sommerferien:” I det nye skoleår efter 

sommerferien skal der igen undervises efter de al-

mindelige bestemmelser i lovgivningen …. Som 

under hele coronaperioden, afhænger det hele af, 

hvordan virkeligheden ser ud d. 1. august. Billedet 

kan hurtigt ændres, så vi må vente – til 1. august.” 

 

Denne virkelighed er nu. Med det nuværende co-

ronabillede har det, meget naturligt, affødt diskus-

sioner i medier og på lærerværelser om, hvordan de 

udmeldte retningslinjer og anbefalinger mm. skal 

praktiseres fra mandag, hvor eleverne igen myldrer 

ind på skolerne til et nyt skoleår. 

 

LFL har, på et møde d. 3/8 i Guldborgsund, fore-

spurgt om der, pba. af den øjeblikkelige situation, 

er nye/ændrede udmeldinger om skolestarten.  

Det er der ikke! Iht. CBL har skolerne planlagt sko-

lestarten ud fra de udmeldte retningslinjer fra UVM 

og CBL lige før ferien – se retningslinjerne her 

Jeg vil ligeledes henvise til flg. citat fra Thomas 

Gyldal d. 6/8 på folkeskolen.dk: 

”Alle folkeskoler er klar til at efterleve myndighe-

dernes retningslinjer inden skolestart, og "derfor 

bør det være trygt for medarbejdere og børn at 

komme i skole på mandag", siger formanden for 

KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas 

Gyldal Petersen (S)”. Læs hele artiklen her 

 

Myndighedernes retningslinjer er imidlertid over-

ordnede og efterlader et råderum – og et stort lokalt 

ansvar – for udmøntningen på skolerne i praksis.  

LFL anbefaler derfor, at man tager en god drøftelse 

af procedurer og eventuelle spørgsmål og betænke-

ligheder mv. på de enkelte skoler og melder klart 

ud til medarbejdere, elever og forældre om hvilke 

praksisser der er gældende fra mandag d. 10/8 

 

 

 

 

Løn, lønsedler og løntjek 

Skoleårets første lønudbetaling sker i disse dage. 

Lønændringer pr. 1/4 fra OK-18 (næste gang pr. 

1/10) og et nyt skoleår med nye opgaveoversigter 

fører erfaringsmæssigt til, at der kan være fejl i 

augustlønnen. 
 

Derfor – tjek skoleårets første lønseddel. Spørgs-

mål rettes til leder og TR. 
 

Igen i år afholder vi løntjek for alle medlemmer. 

Det finder sted i uge 46 og 47, men i ugerne inden 

afholder TR løntjek på egen skole. Flere oplys-

ninger udsendes senere. 
 

Medlemmer kan naturligvis altid få et løntjek hos 

TR året rundt. 

 

 

 

 

Generalforsamling d. 10. september 2020 

Så prøver vi igen. Som også annonceret i sidste 

Kredsnyt afholdes der ordinær generalforsam-

ling i Lolland-Falsters Lærerforening torsdag d. 

10. september 2020 kl. 16.00 i Bangs Have i 

Maribo – naturligvis med forbehold for gælden-

de forsamlingsforbud og øvrige retningslinjer. 

 

Alle forhold og procedurer vedr. afholdelse af 

den udsatte generalforsamling sker iht. vedtæg-

terne. Bl.a. gives der mulighed for at meddele sit 

kandidatur til kredsstyrelsesvalget og mulighed 

for at få et valgindlæg med i valgavisen, der 

udsendes til alle medlemmer d. 24/8. 

Læs mere herom på s. 2 i dette Kredsnyt. 

 

Indkaldelse med foreløbig dagsorden udsendes 

d.12/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny start samarbejdet 

Med OK-18 fornyelsen er det aftalt, at vi skal bruge momentum og de nye muligheder til at sørge for, at 

vi sammen med arbejdsgiverne centralt og lokalt får skabt positive forbedringer på arbejdspladserne. På 

den ekstraordinære kongres d. 7/6 blev det vedtaget, ”at alle medlemmer af DLF skal opleve forbedrin-

ger som følge af OK-18”. 

 

I Lolland startede arbejdet i juni måned, hvor vi sammen med administration og distriktsledelse er i fuld 

gang med at planlægge en proces vedr. Tryghedspapiret. Kort fortalt handler det om, at TP skal udmøn-

tes efter hensigten (som skrevet i TP) og at afsøge (alle) mulige forbedringer af TP, der kan forbedre 

lærernes arbejdsmiljø, arbejdsvilkår til gavn for kerneydelsen og eleverne. I den sammenhæng spiller 

TR, AMR og ledelse (TRIO´en) en afgørende rolle. Men det er kredsen magtpåliggende, at alle lærere 

bliver involveret i processen. Enten via TR/AMR/TRIO på arbejdspladsen eller via medlemsarrange-

menter. 
 

I Guldborgsund skal vi naturligvis også have gang i Ny start samarbejdet. En ”arbejdstidsaftale” er som 

bekendt skudt til undersøgelseskommissionshjørne - foreløbig! Vi vil pt. tage afsæt i ”Partnerskabsafta-

len” samt afsøge andre muligheder for forbedringer på alle arbejdspladser sammen med CBL og Guld-

borgsund Kommune - og medlemmerne naturligvis. Udfaldet af Børn, familie og uddannelsesudvalget 

budgetønsker til budget 2019 følges med stor interesse og spænding i den forbindelse. 

 

 

Budget 2019 Lolland 

Budgettet er stærkt udfordret af bl.a. faldende 

befolknings- og elevtal sammen med budget-

ønsker om hhv. små investeringer og store 

https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte
http://www.kreds68.org/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.folkeskolen.dk/1848524/gyldal-det-boer-vaere-trygt-at-komme-i-skole-paa-mandag


 

 

 

                                                                                                
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling, kredsstyrelsen, og valg til kredsstyrelsen 

Generalforsamlingen d. 10. september 2020 er en såkaldt ”valg-generalforsamling”. Det vil sige, at der 

skal vælges i alt 6 medlemmer til kredsstyrelsen for perioden 1/4 2020 til 31/3 2022. De vælges som 

hhv. formand, næstformand, 4 kredsstyrelsesmedlemmer og én af dem som den 3. kongresdelegerede 

samt én fællestillidsrepræsentant i hver kommune. 

    

Nuværende kredsstyrelsesmedlem Karina Pedersen har valgt at stoppe i kredsstyrelsen, mens de fem 

øvrige medlemmer af kredsstyrelsen: Susanne Køhler, Birgitte Bertelsen, Rene Rygaard, Kim Christian-

sen og Birger Petersen alle vælger at genopstille d. 10/9 til en ny periode. Desuden har Kurt Jensen, 

Borgerskolen i Maribo, meddelt sit kandidatur til kredsstyrelsen i forbindelse med den oprindelige GF-

dato d. 19. marts 2020.   

 

MEN, alle medlemmer af Lolland-Falsters Lærerforening kan jo vælges til kredsstyrelsen – så: 

 

Har du overvejet at blive medlem af kredsstyrelsen i Lolland-Falsters Lærerforening?  

 

- Hvis JA, så læs nedenfor hvad du skal gøre.  

- Hvis NEJ, så genovervej det lige én gang til, for i en aktiv og levende fagforening er der hele ti-

den brug for fornyelse og ny inspiration fra fagligpolitisk interesserede lærere, som vil forsøge at 

skabe bedre vilkår for kollegerne.  

 

Hvis du ønsker at stille op, og hvis du ønsker at få et indlæg i det valgmateriale, som vi udsender d. 

24/8, skal vi modtage dit indlæg og evt. et foto af dig senest d. 17/8. 

Dit indlæg må maksimalt fylde 1500 anslag og skal sendes på mail til Heidi Johansen: hejo@dlf.org  

 

Det er ikke en betingelse for at stille op, at du meddeler det nu og/eller sender et indlæg til valgudsendel-

sen. Ifølge vedtægterne kan opstilling også ske på selve generalforsamlingen. 

Hvis du ønsker information om arbejdet i kredsstyrelsen, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte 

mig eller et andet kredsstyrelsesmedlem.   

 

Sæt i kalenderen torsdag den 10. september 2020 og deltag i 

Lolland-Falsters Lærerforenings generalforsamling 
 

 

Datoer: 

 Nu: Periodeforhandling DLF og KL (bære eller briste) 

 3/9-20: Medlemsmøde med Helle Hein om ”Arbejdspladsen med plads til forskellighed” 

 10/9-20: Generalforsamling Lolland-Falsters Lærerforening 

 22-23/9-20: Kongres DLF 

 
 

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/                                         

Fakta boks 

36,7 % af eleverne i Lolland startede i 0. klasse 

2018/19 i en privat-/friskole (TV2 Øst), landsgen-

nemsnit 16,9 % (Politiken). 

29,4 % af alle elever i Lolland går i privat-/fri-

skole (2017). 

På 10 år er antallet af lærerstillinger faldet med 137 

årsværk (26,6 %) i GBS og 168 årsværk (41,8 %) i 

Lolland. Pædagogårsværk er steget med hhv. 130 

og 71 i GBS og LL i samme periode. 

Elevtallet er faldet 6,6 % i perioden (landsplan) 

Hver 10. lærer i skolen har højst en studentereksa-

men (landsplan). 

Denne udvikling skal vendes, og folkeskolen skal 

være forældrenes naturlige førstevalg og fyldt med 

mange flere gode historier.  
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