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Generalforsamling – med besøg af Regitze Flannov 
 
Fredag d. 24. marts 2023 afholder vi generalforsamling på Pilehaveskolen – i personalerummet. Døren 
åbnes kl. 15.30, men selve generalforsamlingen starter først 16.30. Der vil være frugt, kage, kaffe, øl og 
vand. 
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses på dette link:  
https://dlfkreds9.dk/media/15846386/foreloebig-dagsorden-til-gf-uden-valg.pdf 
 
Efter generalforsamlingen kommer Regitze Flannov for at fortælle om sit arbejde i Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse. Udover at sidde i hovedstyrelsen, så overtog Regitze også posten som 
formand for Undervisningsudvalget i 2020 efter at have siddet i overenskomstudvalget i en del år.   
At Regitze er formand for Undervisningsudvalget betyder, at hun primært arbejder med indholdet i 
folkeskolen, og et af de områder som hun især har stort fokus på, er inklusion. Hun har blandet andet 
været med til at udarbejde DLF’s vision og strategi for inklusionsarbejdet samt inklusionstjeklisten, som 
blev vedtaget på kongressen i 2021 – og det er blandt andet dette, som hun vil komme ind på i sit oplæg.  
 
Efter oplægget af Regitze vil der blive serveret mad, øl/vin og vand – og så er der masser af tid til socialt 
samvær på tværs af skolerne. Hele arrangementet slutter til midnat. 
 

Har du ikke allerede fået tilmeldt dig, så skynd dig at gøre det på tilmeldingssedlerne, som hænger i 

personalerummet på alle 4 skoler. 

Vallensbæk Kommune laver analyse af det specialiserede område 
 
Vallensbæk Kommune har besluttet at gennemføre en analyse af det specialiserede område – med 
hovedvægt på skole og dagtilbud. 
 
De har hentet konsulentfirmaet Rambøll ind til at lave selve analysen, som skal bidrage med perspektiver 
på driften og udviklingsmuligheder på det specialiserede område i samspil med almenområdet.  
Analysen skal være med til at pege på forbedringsmuligheder i forhold til viften af tilbud samt 
organiseringen af området.   
 
I forbindelse med analysen vil forskellige personer (med forskellige roller) bliver inddraget, således at 
analysen bliver så grundig som muligt. 
 
Selve analysen er organiseret af en styregruppe, hvor der både er repræsentanter fra direktionen samt 
centerledere fra CBU (Center for Børn og Unge) og CSF (Center for Sundhed of Forebyggelse). Herudover 
er der nedsat en intern følgegruppe, som blandt andet består af nogle ledere for forskellige dagtilbud og 
skoler samt ansatte hos CBU og CSF. Merete er også blevet inviteret til at være en del af denne gruppe, 
hvilket hun selvfølgelig har takket ja til.  
Man forventer at analysen er færdig i slutningen af maj-måned. 
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Sæt kryds i kalenderen 
 
Vi har flere arrangementer i støbeskeen, og det er derfor vigtigt, at I allerede nu sætter kryds i 
kalenderen på følgende datoer: 
 
Fredag d. 24. marts kl. 16.30: Generalforsamling (se ovenover) 
Tirsdag d, 25. april kl. 16.00: OK24- arrangement på kredskontoret. Der kommer mere info om dette 
snarest 
Fredag d. 8. marts – lørdag d. 9. marts 2024: Generalforsamling og kredskursus på Frederiksdal 
 
Sygemelding og vinterferie  
 
Hvis du bliver syg før eller i ferien, skal du være opmærksom på følgende:  
Melder du dig syg før ferien går i gang, har du krav på erstatningsferie fra 1. dag og har ingen 
karensperiode. Derfor er det også vigtigt, at du melder dig rask igen, når du er rask, selvom det er i ferien 
og du ikke skal vikardækkes.  
Bliver du f.eks. syg søndag aften i uge 7, skal du melde dig syg inden starten på din vinterferie, som 
sandsynligvis er mandag kl. 7.45 hvis du ikke ønsker at optjene karensdage. 
Bliver du syg efter feriens start (mandag morgen 7.45) skal du stadig melde dig syg. Nu kræver det også 
en lægeerklæring og du har 5 dages karens før du har optjent erstatningsferie. De 5 dage er samlet for 
hele ferieåret, det vil sige, at f.eks. 3 dage i efterårsferien og 2 dage i vinterferien gør, at resterende 
sygedage vil give erstatningsferiedage. Spørg din TR, hvis du er i tvivl. 
 

Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed 
 
Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. Normalt 
gives 50 % reduktion. Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 
 
Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 
 
Hvis du får job i en anden kommune, er det vigtigt, at du giver kredskontoret 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 aftaleområde. 
 
 

 
 

 

 

 


