
Den sidste del af dette skoleår blev meget anderledes, end 

vi er vant til. Vi lærte, hvad det vil sige at fjernundervise og 

nødundervise. Mange lærere erfarede, at de korte skoleda-

ge og de små hold gav nogle helt andre muligheder for at se 

det enkelte barn, end det lader sig gøre i en ofte alt for travl 

hverdag. Situationen krævede stor omstillingsparathed af 

lærerne, der som altid greb bolden og gjorde det rigtig godt, selvom intet af det var 

skrevet ned i årsplanen. Nu står en velfortjent sommerferien for døren, og vi håber, 

at alle vil nyde den i fulde drag.  

Vi vil gerne høre om dine erfaringer og derfor har vi sendt et spørgeskema ud. Hvis 

du allerede har besvaret det, siger vi tak og hvis ikke er linket her: XXXX 

Kredskontoret er lukket fra torsdag d. 2. juli. Vi er tilbage igen mandag d. 3.august. 

Har du brug for at få fat i os i sommerferien, kan du altid skrive til os på kredsens mail 

025@dlf.org.  

Du kan også kontakte os telefonisk. I ugerne 28 og 29 kan du kontakte Christian på 

31234719 og i ugerne 30 og 31 kan du kontakte Thomas på 26741085 .  

Vi ønsker alle en rigtig god ferie! 

 

Hilsen kredsstyrelsen 

Sommerferie 

Mulighed for dagpenge i kollektive ferier 

Vi skal gøre medlemmer, der ikke har optjent ferie i perio-

den 1. januar 2019 - 31. august 2019, opmærksom på, at den 

kollektive ferie i Albertslund Kommune ligger fra og med 

mandag d. 6. juli til og med fredag d. 24. juli. 

Læs mere her: http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-

holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 

Bemærk, at hvis du skal modtage dagpenge, skal du melde 

dig ledig første feriedag. 
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Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

TR-valget er overstået. Stort tillykke til de valgte og velkommen til de to nye, som 

er Nicklas på Herstedøster skole og Jørgen på Brøndagerskolen. Vi glæder os til 

samarbejdet.  

Tillykke med TR-valget 
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Sygdom i ferien 

Hvis du bliver syg i ferien, skal du kontakte 

Susanne Stock Larsen i Albertslund Kommu-

ne på tlf. 43683303.  

Læs i øvrigt alt om sygdom i ferien på hjem-

mesiden om både sygdom ved feriens påbe-

gyndelse og sygdom efter ferien er påbe-

gyndt.  

 

Generalforsamling 
Kreds 25 fik gennemført sin første virtuelle generalforsamling nogensinde. Det fandt 

sted i god ro og orden, og vi takker alle, der deltog. Der blev vedtaget to resolutio-

ner, og de siddende medlemmer af styrelsen blev genvalgt. Vi byder velkommen til 

to nye suppleanter samt en ny revisorsuppleant. Vi glæder os til at arbejde videre.  

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.facebook.com/kreds25/

