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Medlemsbrev 1 - januar 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 
 

 
Godt nytår i en coronatid 
Allerførst ønskes du et rigtig godt nytår, som vi håber, du er kommet godt i gang med. Vi siger samtidig 
farvel til et år, der har stået i coronaens tegn, og som har vendt op og ned på alles hverdag. Det har været 
et skelsættende år for lærernes arbejdsvilkår, som den ene dag bestod af undervisning med fysisk 
tilstedeværelse og den næste fjernundervisning.  
Det er efterhånden blevet hverdag, og derfor ser det også ud til, at vi alle steder er kommet godt i gang 
med det nye år, uanset om du er ansat som medarbejder på PPR, i UU, eller du er ansat på en skole og 
hjemmefra praktiserer fjernundervisning, eller du møder fysisk ind til nødpasning eller har helt almindelig 
undervisning i et af vores specialtilbud.  
Kredsstyrelsen følger situationen tæt, dels gennem vores TR-ere og dels gennem direkte henvendelser fra 
vores medlemmer. Vi har i øjeblikket en særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet for lærerne – både de, 
der på nuværende tidspunkt møder op til fysisk undervisning og de, der sidder hjemme, og derfor holder vi 
i morgen et møde med vores arbejdsmiljørepræsentanter. Tilbagemeldingerne sender vi til DLF-centralt, så 
de kan bruge det i deres arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø for de lærere, der hver dag står i en kritisk 
situation. Men vi bruger det også lokalt i forhold til vores forvaltninger. 
Et andet helt centralt opmærksomhedspunkt er, hvilken betydning situationen har for afholdelse af 
folkeskolens prøver til sommer. For at kunne give et fyldestgørende svar på dette, vil vi gerne have 
overbygningslærernes holdning. Vi har derfor sammen med vores tillidsrepræsentanter undersøgt det og 
givet en tilbagemelding, så vores bidrag indgår i de drøftelser som foreningen jævnligt har med 
undervisningsministeren. 
Mon ikke det de fleste savner allermest er det kollegiale fællesskab og samvær, som er så værdifuldt for 
hverdagens arbejdsglæde. Også her blomstrer den kreativitet, der kendetegner professionen. Nogle holder 
virtuelle frikvarterer, andre virtuel fredagsbar og så er der dem, der tager det hele med.  
 
TR-valg  
Ifølge kredsens vedtægter skal der inden 1. april afholdes valg af tillidsrepræsentant for de næste to år. Det 
er din nuværende tillidsrepræsentant, der skal stå for valget, og han/hun vil derfor snart indkalde dig til TR-
valg på din skole. Det er klart, at valget vanskeliggøres af situationen, men indtil videre afholdes valget som 
et fysisk møde. Hvis det viser sig, at nedlukningen fortsætter helt hen i marts måned, så finder vi en anden 
løsning til den tid.  
Det er vigtigt, at du deltager i valget, da tillidsrepræsentanten er en vigtig person i din hverdag og for din 
arbejdsplads.  
 
HS-valg 
Der er blevet én plads ledig i hovedstyrelsen, og derfor er der udskrevet suppleringsvalg. Suppleringsvalget 
gælder for resten af denne valgperiode og løber frem til 31. dec. 2023. Der vil sidst i februar i bladet 
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Folkeskolen komme valgindlæg fra de opstillede kandidater, så du har en baggrund for at stemme. 
Afstemningen foregår fra den 1. marts kl. 9 til 10. marts kl. 16. 
 
 

 
 
Udbetaling af indefrosne feriepenge kan være berørt af barselsorlov 
Har du været på barselsorlov uden løn i perioden 01.09.2019 til 31.08.2020? 
Så kan dine indefrosne feriepenge muligvis være beregnet forkert. Du har derfor brug for særlig rådgivning 
– særligt, hvis du har bedt om at få den første portion feriepenge udbetalt mellem oktober og december 
2020 (3 uger). 
 
Skriv gerne en mail til kredsen, hvis du har bedt om at få indefrosset ferie udbetalt. Når du sender en mail 
med dine kontaktoplysninger, henvender vi os til dig efterfølgende. 
 
Vores mailadresse: 150@dlf.org  
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