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Velkommen til et nyt skoleår! 

 Rene´ Rygaard 

       Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening  
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Velkommen til nye og gamle 
Et nyt skoleår er allerede godt i gang, og jeg håber, 

at I også oplever at være kommet godt i gang! 

Velkommen til nye kolleger på skolerne og nye med-

lemmer i Lolland-Falsters Lærerforening. 

 

TR på skolen vil tage en snak med jer om jeres 

nye job i nær fremtid. I kan desuden altid hen-

vende jer til jeres TR, AMR og skoleleder, lige-

som I er velkomne til at kontakte kredsen. 
 

Som nyansat/nyuddannet lærer kan du søge 

hjælp og inspiration på DLF´s hjemmeside her 

og på LFL´s hjemmeside http://www.kreds68.org   

Du kan også læse Anders P. Nielsens 10 (gode) 

råd til den nyuddannede lærer her   

 

 

 

 

Lønstigning 1. oktober 2022 

I henhold til overenskomstens bestemmelser sker 

der følgende lønstigning 1. oktober 2022: 

General lønstigning udgør 1,90% 

Reguleringsordning udgør 0,67% 

I alt 2,57% 

som kan ses på oktober lønsedlen.  

Næste lønstigning er 1. april 2023, hvor der ud-

møntes 0,30% 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Løntjek 

I forbindelse med den nationale OK løntjek kam-

pagne til efteråret, vil kredsstyrelsen i samarbejde 

med din TR arrangere løntjek på din skole. For de 

mindre medlemsgrupper, der ikke arbejder i folke-

skolen, vil der blive afholdt særskilte arrangemen-

ter, hvor I vil kunne få tjekket jeres løn.  

Der bliver hver år fundet fejl på en del lønsedler, så 

det er en rigtig god ide at få tjekket. 

Husk at du hele året kan få din TR til at tjekke din 

lønseddel. 

 
 

Åbent kredskontor 

Fredag den 30/9 klokken 14.00 til 17.00 holder 

vi åbent kredskontor. Her kan I medlemmer 

komme og få en snak med kredsstyrelsen og jeres 

kollegaer om dagligdagen på din arbejdsplads. 

Det er samtidig også muligt at se vores fine hus. 

Hvis du har en kollega, som ikke er medlem, kan 

du tage vedkommende med, så vi kan få en snak 

om alle fordelene ved et medlemskab af DLF. 

Sæt kryds i kalenderen og kom forbi, og få en øl, 

vin eller en sodavand, og der vil også være en 

pølse på grillen. 

Invitation til arrangementet vil også komme til at 

ligge på kredsens Facebookside, hvor man også 

kan tilmelde sig. https://www.facebook.com/Lolland-

Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927 

Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail 

til kreds068@dlf.org. Tilmelding er dog ikke et 

krav.  
 

Medlemsmøder 

Kredsstyrelsen er meget interesseret i at lave nogle 

spændende medlemsarrangementer og kan derfor 

godt tænke os jeres input. KIik jer ind på kredsens 

Facebookside og skriv i kommentarfeltet under op-

slaget. Spændende oplægsholdere eller emner I kan 

tænke jer vi tager op. https://www.facebook.com/Lol-

land-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927 
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