
Lærerkredsen Faxe Vordingborg 23.  Juni 2016 

KREDS 60 NYT 
Gode råd til inklusion? 
Af formand Lene Høiriis Nielsen 

Inklusion er stadig et begreb, som fylder. I maj måned udkom ”Afrapportering af 
inklusionseftersynet” fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I rapporten ses der på, 
hvordan det efterfølgende er gået med inklusionen, siden det ved lovændring tilbage i 2012 blev 
besluttet, at 96 % af eleverne i folkeskolen skulle gå i den almindelige skole.


På Undervisningsministeriets hjemmeside er begrebet inklusion defineret på følgende måde:


”Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige 
fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har brug 
for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge. 
Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles.” 
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Når regeringen har ønsket en undersøgelse af, hvordan det er gået med inklusionen, skyldes det, 
at der blandt andet i medierne har været historier om børn, der ikke har fået den nødvendige 
støtte. Ligeledes har det både fra faggrupper og forældre været udtrykt, at inklusion er en 
udfordring.


Hvad er det så, eksperterne er nået frem til? Jeg vil ikke gennemgå alle punkter, men nok så 
vigtigt er det, at der er enighed i ekspertgruppen om, at folkeskolen er det rette sted til at 
arbejde med inkluderende læringsmiljøer, bredere fællesskaber og faglig udvikling og trivsel for 
eleverne. Det var heldigt, når det nu er besluttet, at det er det, der skal til.


Et par ting, der er værd at fremhæve fra rapporten, er, at det fra eksperternes side påpeges, at 
det er vigtigt, at kommunerne prioriterer en tidlig indsats. Til det vil jeg sige, at jeg i mange år har 
hørt både lærere og pædagoger under kommunerens budgetbehandling netop pointere 
vigtigheden af muligheden for tidlig indsats, så det kommer ikke som en overraskelse, men 
dejligt, at eksperterne er enige med os menige. Eksperterne påpeger også vigtigheden af, at der 
skal være hurtig adgang til kvalificeret hjælp og viden, og at den praksisnære 
kompetenceudvikling skal styrkes. Et væsentligt område, der også berøres, er 
forældresamarbejdet. Forældrene skal kunne se værdien af, at deres barn indgår i et fællesskab, 
og fra forældrene skal der ikke alene være fokus på eget barns behov, men på fællesskabet.


Generelt vil jeg sige, at rapporten ikke fremkommer med de store nyheder, og der er ingen 
konkrete anbefalinger. Det er altid rart, at man som fagperson får bekræftet, at det, man mener 
vil hjælpe, også er det, eksperterne kommer frem til. Dejligt, hvis den foreliggende rapport fra 
ministeriets side vil medføre, at kommunerne dels vil rette ind efter de fremkommende forslag og 
dels vil få økonomi til at gennemføre forandringerne.


Nu til noget helt andet. Ja, jeg ville jo nødigt skulle skrive dette, men I har sikkert allerede 
opdaget det. DLF fik ikke medhold i Arbejdsretten i forhold til, at lærerne skal have et tal på 
deres forberedelsestid. Det er rigtig øv. Til trods for det indgås der stadig aftaler rundt om i 
landet, hvor lærerne får tal på deres forberedelsestid. Helt sikkert er det, at vi som kreds også vil 
blive ved med at fremføre ønsket over for Vordingborg Kommune og fastholde det, vi har i Faxe.


I begge kommuner er der fuld gang i budgetlægningen for 2017. Det kan der læses mere om 
under nyt fra kommunerne. Et af de emner, der er på dagsordenen, er flere pædagoger ind i den 
understøttende undervisning. Forslag om at op til 100 % af tiden skal varetages af pædagoger 
er fremkommet. Samtidig med det skal man også lægge ører til, hvor godt det er med de 
frivilliges indtog i skolen. Man kunne næsten få følelsen af, at de eneste, der snart ikke passer 
ind i opgaven i folkeskolen, er de læreruddannede. Det værste er, at der ikke er tænkt over 
hvorfor, men kun er tænkt i økonomi.  


Nu vil jeg ønske alle en god og velfortjent ferie.
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Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup 

Faxe 

Som I sikkert allerede er bekendt med, gik det meget hurtigt med at få ansat en ny centerchef i 
stedet for Jens Zachariasen. Fra 1. juni er det Erik Østerby, der sidder på posten. Når I får dette 
nyt, har Erik vist allerede været rundt på skolerne. Velkommen til Erik, vi ser frem til samarbejdet.


I denne søde sommertid beskæftiger kommunerne sig altid med økonomi. Her er der dog ikke 
tale om nogen form for sødme. Kommunerne er presset økonomisk, til trods for, at KL og 
regeringen i sidste øjeblik er blevet enige om at fjerne omprioriteringsbidraget på 1 %. Hvis ikke 
det var blevet fjernet, ville Faxe Kommune ud over de almindelige besparelser have skullet spare 
yderligere 14-15 millioner på servicerammen.


I år har vi prøvet noget nyt i forhold til at finde steder, hvor der kan spares. MED-systemet har 
nemlig været en aktiv del af at se på områder, hvor der kunne spares. Det har været en 
udfordring i forhold til, at vi som medarbejdere kunne blive taget til indtægt for noget, vi ikke 
mente var en god ide. Det er i hvert fald en metode, der skal revideres inden næste gang. 
Egentlig kunne man arbejde med besparelsesforslag hele året, således at det ikke skete under 
tidspres, men så der blev større mulighed for at tænke tingene ordentligt igennem.


I forhold til at finde besparelser har vi fra Hovedudvalget igen bedt politikerne overveje ting, der 
muligvis godt kan give uro i dele af vælgerskaren, men med den økonomi, vi har, er det 
nødvendigt at tage de upopulære beslutninger.


I kan se alle besparelsesforslag på Faxe Kommunes hjemmeside.


Ejendomsstrategi fylder forskelligt rundt om i kommunen, i forhold til hvor man er ansat. 
Administrationen vil blive flyttet rundt. En af vores samarbejdspartnere, PPR, vil sikkert ende i 
Faxe på Sundhedscenteret. Men ellers lader det til, at mest muligt bliver anbragt i Haslev på de 
eksisterende matrikler og så Seminariet. Campus vil fremover være at finde på Seminariet. Af 
skolerne er det Midtskolen, der har en del uafklarede ting. Blandt andet vides det stadig ikke i 
skrivende stund, hvor eleverne fra Skolen ved Skoven skal være.


Indskolingen og tovoksenordning næste år. Der er afsat penge til, at der i en del af timerne kan 
være to voksne næste år. For der er ikke tale om en tolærerordning, idet den anden kan være en 
pædagogmedhjælper eller en pædagog. Det lyder jo sådan nogenlunde, men når man ser efter 
på tilbuddet, så er det da vigtigt at henlede opmærksomheden på, at det ligner et forsøg på at 
have faste vikarer ansat, idet der ikke kommer vikar på, hvis den ene voksne er væk. Det står så 
ikke beskrevet, om det også gælder ved længerevarende fravær. Gyseligt er det at tænke på, at 
ved langtidsfravær af en lærer vil der altså være tale om, at der ikke erstattes med en fagfaglig 
person. Det er bekymrende, at der bliver talt om øget faglighed, at eleverne skal opnå højere 
gennemsnit for at komme videre, men at man ikke mener, at det er vigtigt, at det er 
læreruddannet personale, der underviser. Hvor blev fagligheden af?
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Nå, men lige om lidt ringer klokken ud, støvet på uglen kan få lov at lægge sig, og I kan forlade 
skolen med god samvittighed og oplade jer selv til næste skoleår, med forhåbentligt dejligt vejr 
og gode ferieoplevelser. I ønskes alle en dejlig sommer.


Vordingborg 

I sidste Kredsnyt præsenterede jeg vores nye skolechef Søren Kokholm med følgende ord: Det 
er min klare fornemmelse og forventning, at Søren har både indsigten og ambitionerne, men 
også viljen og hjertet til at skabe motivation gennem involvering og tydelighed. Nu har Søren 
været i gang i snart to måneder, og mange af jer har sikkert fået lov at møde ham. 
Jeg synes, at vi har fået en absolut kompetent sparringspartner, der vil skolerne og som ser 
medarbejderne som værdifulde medspillere. 
Jeg tør godt sige sige, at fornemmelse og forventning, indtil nu, til fulde er blevet indfriet. 
Han har netop inviteret alle skoleledere og STR'ere til et døgnmøde i starten af november, hvor 
der skal arbejdes med professionel kapital og laves en indsats på trivslen for medarbejderne. Jeg 
er sikker på, det vil gøre en forskel ude på skolerne, det er målet!

Som altid, når vi nærmer os sommeren, fylder budget og økonomi i kommunerne, og det er ikke 
spor anderledes i Vordingborg. I har måske kunnet følge med i medierne om det store 
tovtrækkeri, der har været mellem regeringen og KL i arbejdet med at lande en aftale om 
økonomien. Gudskelov for os endte det således, at omprioriteringsbidraget på 1% er fjernet fra 
den endelige aftale. Vi kommer ind i juli/august, før vi mere præcist kan sige, hvad aftalen 
kommer til at betyde her i kommunen og kender detaljerne. Overordnet er aftalen trods alt mere 
positiv end vi frygtede. Men ingen tvivl om, at også vores kommune er økonomisk meget presset. 
Man har valgt at lave en del store investeringer, både med afkørsel 41, Panteren, Algade og i 
erhverv generelt, i troen på at væksten ville komme med Femern. Det tror og håber man stadig 
på. Men det betyder, at vores kassebeholdning, som I måske har kunnet læse i aviserne, er faldet 
en hel del de seneste år.

Der har for nylig været afholdt møde med organisationerne om budget 2017 og de mange 
reduktionsforslag, der ligger i kataloget. Lærerkredsen har sendt høringssvar med vores 
bemærkninger, på samme måde, som I ude på skolerne har behandlet budgettet i 
lokalMEDudvalget og sendt jeres bemærkninger afsted. 
Alt materialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og kig særligt på BUF's dagorden og 
bilag. Her kan man også læse administrationens indstillinger, det kan være interessant læsning.

Vi har påpeget nogle uhensigtsmæssigheder i placeringen af nogle af opgaverne, der tidligere 
hørte under HR-afdelingen, men nu var blevet placeret under økonomichefen hos Løn- og 
Personale. Det har man valgt at lytte til, og over sommeren flyttes alt, der vedrører MED-
organisationen, til den afdeling, der hedder Strategi og Implementering, med Ole Hampenberg 
som chef. Det handler blandt andet også om visiteringen til Falck Healthcare. Vi får besked, så 
snart de har fået tingene på plads. Det tror jeg på bliver en god ting.
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Jeg ved, at man alle steder netop nu kæmper for at få fagfordelingen og planlægningen af næste 
skoleår i hus inden sommerferien. Mit ordvalg er ikke uden grund..
 
I har sikkert alle læst eller hørt, at Søren Peter Foldberg i fredags indgik en fratrædelsesordning 
med kommunen, der gjorde han med øjeblikkelig virkning fratrådte som skoleleder. Svend 
Gønge-skolen har frem til januar fået Nils Vilsbøl konstitueret som skoleleder. Det er en trist og 
vanskelig situation, og måske på det værst tænkelige tidspunkt, her fjorten dage op til ferien, at få 
fjernet en skoleleder. Samtidig har skolen en enorm opgave med en økonomisk handleplan foran 
sig. Det bliver en hård omgang, og kræver sit personale, men I er omstillingsdygtige, er jeg sikker 
på.
Jeg er glad for Søren Kokholms udmelding om, at nu "skal vi rykke sammen i bussen" og 
involvere TR/AMR og personale i så meget som muligt. Det er en god beslutning, når nu tingene 
er, som de er. Jeg har sagt, at jeg står til rådighed og selvfølgelig vil hjælpe og bidrage med alt 
det, jeg kan. Jeg lover at kigge forbi skolen igen i løbet af uge 26.
Herfra skal der lyde et varmt farvel og tak samt alt godt fremover til Søren Peter.

Generelt har det været et hårdt forår, og på rigtig mange skoler skal man med skoleårets 
afslutning sige farvel til en masse gode kollegaer. Det er aldrig nemt at tage afsked, slet ikke når 
det er ufrivilligt, man forlader en arbejdsplads. Vi ønsker jer alle held og lykke med jeres nye 
opgaver, og alt godt fremover. De, der bliver tilbage, vil kunne mærke at I er væk til næste år.

På kredsens hjemmeside kan du finde både forståelsespapir og forhåndsaftale for næste 
skoleår. Det er altid en rigtig god ide at læse begge dele igennem, og har du nogen spørgsmål, 
så tag endelig fat i din TR.


En ting er ganske vist - og det er, at om kort tid synges feriesangen på alle skoler, og som altid 
giver det lidt gåsehud, når eleverne går til den. Tilbage er der så en uges arbejde med 
evaluering, planlægning og forberedelse, inden så I kan gå på velfortjente fire ugers 
sommerferie. Nyd den og få ladt op til en ny omgang på scenen til august.


I ønskes alle en dejlig sommer!


Nyt fra Kursusforum  
Af Stine Baad Clausen 

I kursusforum har vi hele tiden fokus på, hvordan vi bedst støtter op om TRs efter- og 
videreuddannelse. I april sendte vi et spørgeskema ud til alle TR for at høre, hvilke behov I har i 
forhold til netop det. Af de besvarelser vi fik retur, kunne vi se, at mange fortsat ønsker 
uddannelse i forhold til forhandling, indflydelse samt regler og rettigheder.


På den baggrund kan vi allerede nu annoncere to kurser for TR i kommende skoleår:
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4. november 2016: Øg din indflydelse - styrk dit samarbejde. Kurset afholdes på 
Kredskontoret i Vordingborg.


Februar/marts 2017: Hverdagens problemer - regler og rettigheder - mere info kommer i 
starten af det nye skoleår.


Derudover vil DLF fra centralt hold også udbyde flere kurser til TR i kommende år. I dette år har 
de brugt mest tid på at revidere organisationsuddannelsen til glæde for alle vores nye TR.


Medlemsarrangement 

Verdens bedste danske folkeskole - kom og få ros og anerkendelse! -Og hør hvor gode de 
danske lærere er til at undervise, inkludere og danne livsduelige børn og unge mennesker. Kom 
til medlemsarrangement torsdag den 17. november 2016.


 


Nyt fra Pædagogisk Udvalg  
Af Kenneth Falck Hansen 

§16b skoledagens længde 

Med folkeskolereformen har skoleleverne i Danmark fået verdensrekord i skoletimer. Og eleverne 
var - og er - frustrerede. Den lange skoledag har negative konsekvenser på en række områder. 
Dermed er eleverne på linje med 81 procent af landets lærere, der i en ny undersøgelse i 
fagbladet Folkeskolen fortæller, at skoledagens nye længde er værre eller meget værre end før 
reformen blev indført. (Folkeskolen.dk 13. juni 2016) 

Er lange skoledage lig med kvalitet i undervisningen? Rigtig mange lærere og elever vil svare nej 
til det spørgsmål. På landsplan går meldingerne på trætte elever, flere konflikter og elever der må 
opgive deres fritidsinteresser. DLF har hele tiden sagt at kvantitet ikke er lig med kvalitet.


§16b i folkeskolereformen handler om den mulighed der er for at erstatte det meste af den 
understøttende undervisning med en tounderviserordning, og derved gøre skoledagen kortere 
og gøre anden undervisning mere kvalitativ. Muligheden for at benytte § 16b blev kommunerne 
mindet om af undervisningsministeren i det såkaldte ”hyrdebrev”. Muligheden for at 
imødekomme ansøgninger blev fra ministerets side udlagt til kommunalbestyrelser, forvaltninger, 
skoleledere eller skolebestyrelser. I Faxe blev beslutningen udlagt til undervisningschefen.


I Vordingborg er spørgsmålet blevet rejst flere gange og på flere niveauer, men hver gang blevet 
afvist og ikke ønsket behandlet.


I Faxe blev der lavet en fælles ansøgning fra de tre skole – Vest, Midt og Østskolen, om at 
forkorte skoleugen med en klokketime. Begrundelsen gik på muligheden for at lave 
tounderviserordning og på den baggrund bedre kvalitet og mulighed for at leve op til målene. 
Ansøgningen blev afvist og begrundet i, at ansøgningen var for generel. En eventuel 
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imødekommelse skulle gå på en specifik klasse med specifikke udfordringer. Efterfølgende er 
der imødekommet en ansøgning fra centerklassen på Østskolen.


Læringsplatforme 

Det er nu besluttet i begge kommuner, hvilken læringsplatform der skal arbejdes med og i både 
Faxe og Vordingborg er valget faldet på ”Min Uddannelse”.


Men hvad er egentlig den store ”masterplan” med de læringsplatforme, som nu er vedtaget og 
med udgangen af 2017 skal fuldt ud implementeres i kommunerne? Er det registrering af 
lærernes arbejde eller er det et forsøg på at videndele gode undervisningsforløb?


På de netop afsluttede kursusforum om pædagogiske forhold i DLF regi, blev det livligt 
debatteret og lærernes manglende svar fra arbejdsgiveren på bl.a. ovenstående spørgsmål, gav 
anledning til en del frustration hos kollegerne.


En kollega fra en anden kreds, som havde deltaget i en præsentation fra en læringsportal 
udbyder, havde stillet et spørgsmål om, hvorledes læringsportalen ville understøtte 
progressionen i elevens læring. Svaret fra udbyderen var, at det ikke er portalernes opgave at 
understøtte elevernes læring, men mere handler om at registrere lærernes undervisningsforløb!


Et andet spørgsmål handlede om lærernes ophavsret til egne undervisningsforløb. Skal læreren 
lægge alle sine undervisningsforløb i portalen? Nogle lærere har gennem en årrække udarbejdet 
egne forløb, og nogle har ligefrem udgivet dem. Hvem ejer disse forløb? KL mener, at 
ledelsesretten ”overruler” ophavsretten. Det er DLF ikke enige i og derfor undersøger 
foreningens jurister det spørgsmål.


Hvis din leder siger du skal lægge dine undervisningsforløb i portalen, skal du indtil videre gøre 
det i og med at lederen har førstefortolkningsretten. Du kan svare:”… jeg er ikke enig, men hvis 
du siger det…”


Et tredje spørgsmål, som igen meldte sig handlede om hvordan vi forener det professions 
didaktiske lærersyn – hvordan forener vi de forskellige lærersyn? Nogle vil opfatte 
læringsportalen som et godt arbejdsredskab og andre vil opfatte læringsportaler som noget der 
”forstyrrer” min undervisning og min måde at udføre min lærergerning.  


Det er afgørende, at vi får taget den debat på vores faglig klub møder, ikke kun i forbindelse med 
læringsportaler, men i det hele taget i forhold til lov409, reformen og andre forandringer i jobbet. 
Det handler om, hvordan vi passer på hinanden og fællesskabet.


Vi skal insistere på at få taget diskussionerne ude på skolerne, også på lærermøder!


Hvad er forventningerne fra ledelsen? Hvordan giver det mening på vores skole? Hvordan giver 
det mening for den enkelte lærer? Hvad har lærerne brug for, for at nå de faglige mål? Hvorfor er 
det vigtigt med lærere i undervisningen(… og ikke pædagoger)?
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Skolelederne skal vide, at vi ønsker at levere kvalitetsundervisning og vi ønsker at løfte opgaven 
bedst muligt, men samtidig skal de vide at ting, som ikke giver mening eller ting, som ikke bliver 
diskuteret og debatteret med lærerne er svære eller næsten umulige at løfte fornuftigt.  


Kredssamarbejde Sjælland Syd (KSS) 

I samarbejdet mellem kredsene(Slagelse, Ringsted/Sorø, Næstved, Lolland-Falster og Faxe/
Vordingborg), sidder jeg i den kommende periode i pædagogisk udvalg. Vi har indtil videre aftalt 
fem møder i kommende skoleår, og jeg vil løbende informere jer om hvordan arbejdet udvikler 
sig. I er velkomne til at kontakte mig om pædagogiske forhold eller udfordringer, som kredsen 
eller kredssamarbejdet kan/skal behandle.  


God sommer!


Nyt fra konsulenten  
Af Susanne Refnov 

Lidt info om erstatningsferie ved sygdom og udbetaling af feriepenge 
Erstatningsferie ved sygdom under ferie ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017 

Nu nærmer sommerferien sig, og skulle du være så uheldig at blive syg i ferien, har du muligvis 
ret til erstatningsferie.


Reglerne kan du finde i Ferielovens §13 stk. 3-6, men kort fortalt handler de om følgende:


Hvis du har været syg i mere end 5 arbejdsdage i et ferieår, har du mulighed for at få 
erstatningsferie. 

Det er vigtigt, at du husker at sygemelde dig til arbejdsgiver på 1. sygedag, samt indhenter 
lægelig dokumentation for sygdommen. Du skal selv betale den lægelige dokumentation, og 
dokumentationen skal gælde fra 1. sygedag. Den lægelige dokumentation kan være en friattest, 
journaludskrift eller andet tilsvarende.  Er du på ferie i udlandet, vil du kunne få den lægelige 
dokumentation der.


De 5 første arbejdsdage du er syg betragtes som karensdage, men karensdagene tæller først fra 
det tidspunkt, hvor du sygemelder dig til din arbejdsgiver. 

Bliver du f.eks. syg tirsdag d. 5. juli 2016 er det vigtigt, at det er samme dag, du sygemelder dig 
hos din arbejdsgiver. 1. karensdag er så d. 5. juli, og dagene fra d. 6. juli til og med d. 11. juli 
2016 er karensdage (i alt 5 arbejdsdage). Sygemelder du dig først onsdag d. 6. juli 2016, selvom 
du har været syg fra om tirsdagen, vil dine karensdage løbe frem til og med tirsdag d. 12. juli 
2016.


De 5 karensdage behøver ikke at ligge inden for den samme ferieperiode. 

Har du f.eks. 3 karensdage i sommerferien og bliver syg igen i efterårsferien, vil du efter 
yderligere 2 karensdage være berettiget til erstatningsferie.

Har du ikke optjent ret til fuld løn under ferie, vil karensdagene blive beregnet forholdsmæssigt. 
Er du f.eks. ansat pr. 1. august 2015, har du optjent ferie med løn til 10,4 dage (5 mdr. x 2,08 
dage). Antallet af karensdage vil i så fald være 10,4 x 1/5= 2 dage, hvorefter du vil være 
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berettiget til erstatningsferie for det antal dage, du har optjent med løn, såfremt du er syg i hele 
perioden.


Hvis du ikke kan nå at holde dine erstatningsferiedage i indeværende ferieår, vil dagene blive 
overført til det næste ferieår.


HUSK: Hvis du bliver syg i weekenden op til du skal starte ferie mandag morgen, vil du kunne nå 
at sygemelde dig, inden du påbegynder ferie – og der vil derfor ikke være karensdage. Du vil 
således få erstatningsferie for de dage, du ikke har kunnet afholde på grund af sygdom.


Raskmelding: Når du bliver rask igen, skal du som udgangspunkt på arbejde. Hvis du ønsker at 
genindtræde i ferien, meddeler du dette til arbejdsgiver.


Der gøres opmærksom på, at 6. ferieuge ikke er omfattet af reglerne for erstatningsferie.


Husk, at du kan have feriepengene stående på borger.dk, hvis du har skiftet job eller andet. 

Er du f.eks. ansat d. 1. august  2015 på en skole i Vordingborg Kommune og du kommer fra en 
lærerstilling i Faxe Kommune, vil du blive trukket i løn for den periode, du ikke har optjent i 
ansættelseskommunen. 

Har du feriepenge til gode, kan du via borger.dk  https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-
ferie.aspx anmode om at få udbetalt tilgodehavende feriepenge.


Har du ikke optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, kan det være, at du har feriepenge tilgode i A-
kassen. Feriedagpenge fra A-kassen optjener du, hvis du får dagpenge, sygedagpenge eller 
barselsdagpenge i optjeningsåret (jan – dec 15). For nærmere info se https://www.dlfa.dk/Din-
situation/Jeg-skal-holde-ferie/Feriedagpenge-nar-du-er-i-job/


Tvungen ferie 
Hvis du er nyuddannet eller har fået nyt arbejde og der afholdes kollektiv ferie på 
arbejdspladsen, kan du være tvunget til at afholde ferie. Der kan i nogle tilfælde være mulighed 
for at søge dagpenge. Kontakt A-kassen for nærmere information på 70 10 00 18.
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X i kalenderen! ✏🗓  

Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 
afholder Kredsen generalforsamling på 
seminariet i Vordingborg. 

Vi er allerede i gang med at finde det gode oplæg, 
det underholdende indslag, der også giver os 
noget med hjem. Som altid bliver der lækker mad 
fra UCSJs kantine.

OPSLAGSTAVLEN: Læs grundigt siden her :-)

Hvis du ikke fik bestilt en 
lærerkalender, har vi stadig 
enkelte tilbage på kontoret. 

Skriv til os: 060@dlf.org

mailto:060@dlf.org
mailto:060@dlf.org
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KREDSKONTORET ER LUKKET I SOMMERFERIEN 

Sidste åbningsdag er onsdag den 6. Juli.  

Akutte henvendelser kan stadig ske via e-mail til 060@dlf.org 

I særlige tilfælde kan kredsen kontaktes på vagttelefonerne: 

Formand Lene Høiriis Nielsen på tlf. 21 14 01 48. 

Næstformand Mette Brendstrup på tlf. 23 35 40 80 

   - Vi er tilbage på kontoret mandag d. 1. August! 


