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Hverdagen, som vi kend-

te den, er helt anderle-

des, og I har igen vist, 
hvor gode I er til at om-

stille jer til nye situatio-

ner. Tak for den store 

indsats I gør - uanset om 

det er hjemmefra med 

fjernundervisning eller 

ude på skolerne med 

nødundervisning. Der er 

stor ros til jeres indsats 

alle steder fra. 

Jeg ved, at der har været 

frustrationer over den 

tidlige åbning af skoler-

ne, og at I havde travlt 

tirsdag efter påske, og at 

alle ikke følte sig helt 

klar til at modtage elever 
onsdag morgen. Jeg hav-

de hen over påske møder 

med den konstituerede 

Børne- og ungechef,  

Annette Hein, hvor jeg 

også tilkendegav min 

bekymring for den tidlige 

åbning, og hvilken be-

tydning det ville, hvis vi 

havde ventet bare en en-

kelt dag. Jeg har fortsat 

opfølgende møder med 

hende, hvor jeg dels bli-

ver orienteret omkring de 
seneste tiltag og dels har 

mulighed for at komme 

med bekymringer og 

spørgsmål. 

Strukturen for skoleda-

gen er grebet forskelligt 

an på de tre skoler, hvor 

Egholmskolen og Pileha-

veskolen har formiddags- 

og eftermiddagsundervis-
ning, mens Vallensbæk 

skole har valgt at have 

alt undervisning fra 8-

13. Det virker som om, 

det har givet færre udfor-

dringer, når undervis-

ningen kun har været fra 

8-13. F.eks. har der ikke 

været de samme udfor-

dringer omkring pauser, 

som nogle medlemmer 

har oplevet ved de lange 

dage med undervisning 

fra 8-15.  

Samtidigt er det også 

rigtig vigtigt, at jer der 

underviser hjemmefra på 
7. uge, får opbakning til 

den kæmpe indsats I 

laver, og at det lykkes jer 

at sparre med hinanden, 

så I ikke føler jer helt 

isoleret fra skolen og kol-

legerne. 

Nu venter vi alle spændt 

på, hvad den næste del 

af genåbningen byder på. 

Kommer de ældste klas-

ser tilbage i skole? Æn-

dre retningslinjerne sig 

for antallet af elever, der 

må være i klasserne? 

Bliver der løsnet op for 
restriktionerne? Hvad 

regeringen beslutter, kan 

vi kunne gisne om, men 

jeg er sikker på, at I også 

er klart til at tage den 

udfordring op.  

Pas rigtig godt på jer selv 

og hinanden. 

Merete 

Formanden har ordet 

 



Generelforsamling 

Vores generalforsamling 

som skulle være blevet holdt 
fredag d. 13. marts, er jo 
blevet udskudt, men vi vil 

rigtige gerne holde den så 
hurtigt som muligt. Vi vil 
derfor indkalde til en ny ge-

neralforsamling lige så 
snart, der bliver givet mulig-

hed for det.  

Ifølge vores vedtægter skal 

den indkaldes med 3 ugers 
varsel, hvilket vi naturligvis 

vil følge.  

Den vil blive holdt uden ef-

terfølgende middag og hyg-

geligt samvær, hvilket vi vil 

afholde på et senere tids-

punkt, når vi igen har mu-

lighed for at være tættere 

sammen.  

  

Der kan søges om nedsat kontin-

gent ved barsel på dagpenge, ud-

dannelsesorlov, ledighed m.m. Nor-

malt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives 

der normalt 100 % kontingentfrita-

gelse. 

Husk at søge i god tid inden.  

Der bevilges ikke nedsættelser med 

tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommu-

ne er det vigtigt, at du giver kreds-

kontoret besked hurtigst muligt. Så 

sørger vi for, at du bliver overflyttet 

til den pågældende lokalkreds eller 

udmeldt, hvis du får job uden for 

Danmarks Lærerforenings aftale-

område. 
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Udskudte periodeforhandlinger 

På grund af Coronakrisen 

har KL og Lærernes Central-

organisation rykket deadline 

for forhandlingerne om en 

ny arbejdstidsaftale. 

KL og LC har aftalt at rykke 

deadline for forhandlingerne 

om en ny arbejdstidsaftale 

til 24. maj. Forhandlingerne 

begyndte 5. marts og var be-

rammet til at vare til senest 

27. april. Men mange nye og 

store opgaver i forbindelse 

med Coronakrisen hos beg-

ge parter har gjort det van-

skeligt at nå deadline. 

Du kan læse mere 

på https://www.dlf.org/

nyheder/2020/april/kl-og-

lc-rykker-deadline-for-

forhandlinger.  

DLF har den 28. april sendt 

en medlemsmail ud, hvor 

Anders Bondo Christensen 

giver en orientering om bl.a. 

processen forud for for-

handlingerne, en ny tilgang 

til forhandlingerne og per-

spektiverne i en aftale. 

 

Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, 
orlov og ledighed 
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