
 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev 9 - august 2017 

God skolestart 

Sommerferien er slut, og et nyt arbejdsår er klar lige om hjørnet. Du har formentlig brugt denne uge på at 

gøre skoleåret klar, så de mange forventningsfulde elever får en god modtagelse på mandag, når det nye 

skoleår starter. Du har forhåbentlig også haft tid til at få en mere uformel snak om andet end skolen med 

såvel gamle som nye kollegaer.   

Vi håber, at det nye skoleår bliver et godt og harmonisk arbejdsår, hvor undervisningen igen fylder mere 

end forandringerne. Desuden håber vi også, at du har fundet dit ståsted i en presset hverdag, hvor gode og 

hjælpsomme kollegaer har større betydning end nogensinde tidligere.  

Held og lykke med det nye arbejdsår. 

Nyansat lærer 

Et nyt arbejdsår er også gået i gang for alle nyansatte lærere, og der er god grund til at give jer lidt ekstra 

opmærksomhed. For nogle er der blot tale en ny arbejdsplads med nye kollegaer og nye måder at arbejde 

på, mens det for andre er allerførste arbejdsplads med alt, hvad det indebærer. 

Har du fået nyt arbejde, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Har du fået et ansættelsesbrev? 

Hvor længe er du ansat? Hvor mange timer skal du arbejde om ugen? Er din løn korrekt? Hvornår er der 

ferie? Får du løn i ferien? Du har sikkert mange andre spørgsmål af mere lokal karakter, som du gerne vil 

have hjælp til. 

Din tillidsrepræsentant vil til enhver tid gerne hjælpe dig med dine mange spørgsmål, og du vil i løbet af 

den første måneds tid blive indbudt til et møde med din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at 

kontakte kredsen, som vil være dig behjælpelig. 

Medlemsseminar 

Danmarks Lærerforening afholder 11 regionale medlemsseminarer som optakt til overenskomstforhandlin-

gerne i 2018. Meld dig til, hvis du har lyst til at engagere dig, gøre en forskel og være med til at lægge pres 

på politikere og beslutningstagere lokalt såvel som nationalt - både op til kommunalvalget i november og 

de kommende OK-forhandlinger.  



 

 

Huset DeltagerDanmark står for afviklingen af seminarene, hvor 1-2 hovedstyrelsesmedlemmer også delta-

ger. DeltagerDanmark har stor erfaring med netop at bistå f.eks. lærere, der står med de konkrete proble-

mer i hverdagen, med at skabe forandring og involvere mennesker til handling i fællesskab. Medlemssemi-

narerne er en oplagt mulighed for at møde andre kolleger, der også har engagement og lyst til at gøre en 

forskel – og samtidig blive involveret i foreningens strategi op mod OK18.  

Tilmelding kan foretages her.  

 

Tilmeldingsfristen er 17. august kl. 12.00. Linket vil her i begyndelsen af august også blive lagt på forsiden af 

foreningens hjemmeside. 

 

6 af seminarerne afholdes fredag-lørdag og 5 af seminarerne afholdes på en hverdag. Se tid og sted i over-

sigten.  

 

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker rejseudgifter efter gældende regler samt tjenestefrihed i 

nødvendigt omfang. 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19103135&uid=1130098274&&&https%3A%2F%2Fmedlem.dlf.org%2Fdefault.aspx%3Fsite%3Dcourse%26func%3Dcourse.publiclist%26topmenuid%3D1%26titleid%3D618
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19103135&uid=1130098274&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF-1427913035%2Fuds053bilag2.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19103135&uid=1130098274&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF-1427913035%2Fuds053bilag2.pdf

