
 

 

 

Nyt fra kredsen: 

Hovedstyrelsesvalget er nu veloverstået og endnu engang fik Lars Busk Hansen, vores nordjyske kandidat, 

et flot valg. Flest stemmer af alle opstillede kandidater! 

Midtvendsyssels Lærerkreds opnåede, takket være en stor indsats fra vores tillidsrepræsentanter, en 

stemmeprocent på 46,7 % mod landsgennemsnittet på 40,4 %. Lars fik 85,8 % af stemmerne i 

Midtvendsyssels Lærerkreds.  Jeg sender en hilsen fra Lars med tak for opbakningen. Også vores nordjyske 

kandidat for børnehaveklasselederne Ulla Koch Sørensen fik et rigtig flot valg. 

Vedr. aldersreduktion for skoleåret 2016/2017 (gælder hvis du bliver 60 år i 2016 eller er ældre) 

Der eksisterer to ordninger for aldersreduktion:  

1. En ordning for lærere/bhkl., der er født senest 31. juli 1956. Dette er den ’gamle’, almindelige ordning, 

hvor arbejdstiden nedsættes med 175 timer årligt for fuldtidsansatte fra og med det skoleår, hvori man 

fylder 60 år. Denne ordning fortsætter, så længe man er ansat.  

2. En ordning for lærere/bhkl, der er født tidligst den 1. august 1956 og senest den 31. juli 1963. I denne 

ordning har man ret til at få nedsat arbejdstiden med op til 175 timer for fuldtidsansatte fra og med det 

skoleår, hvori man fylder 60 år. Denne ordning fortsætter, så længe man er ansat. Man går tilsvarende ned i 

løn. Medarbejdere, der vælger denne aldersreduktion har ret til det fulde pensionsbidrag.  

Øvrige lærere/bhkl. har ikke ret til aldersreduktion.  

Fælles for begge ordninger er det, at den enkelte medarbejder selv skal anmode om at få arbejdstiden 

nedsat. I ordning nr. 2 skal man også angive, hvor meget arbejdstiden skal nedsættes. Dette gøres mest 

hensigtsmæssigt i forbindelse med skoleårets planlægning.  

Lærere med aldersreduktion kan ikke få betaling for overarbejde. Hvis arbejdsnormen overskrides, skal der 

i følgende normperiode afspadseres i forholdet 1:1. 

Ny kredsstyrelse 

Kredsen afholder generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 på Hotel Søparken i Aabybro. 

Ifølge kredsens vedtægter skal der afholdes valg i lige år.  Ønsker du at stille op til valget af kredsformand 

eller kredsstyrelsesmedlem har du mulighed for at få et indlæg i kredsens valgoplæg, som udsendes inden 

generalforsamlingen. Indlægget må maksimalt være på 2000 tegn. Indlæg og et digitalt billede sendes 

senest den 29. februar 2016 til gran@dlf.org     

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2015. 

  


