
Grundet forsamlingsforbuddet er det besluttet, at kredsstyrelsen tager stil-

ling til ny dato for generalforsamlingen, når regeringen har afsløret genåb-

ningens fase 3. Kredsen er funktionsduelig, og der er ikke kendskab til 

modkandidater.  
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Generalforsamling 

TR-valg 
Da skoleåret skal planlægges, og at der på to af skolerne 

er TR-suppleanter i øjeblikket, har kredsstyrelsen beslut-

tet, at valget af tillidsrepræsentanter på skolerne i 2020 

kan foretages, selvom generalforsamlingen ikke er afholdt. 

Denne beslutning gælder kun valget af tillidsrepræsenter 

på skolerne og i 2020 og kan ikke danne præcedens for 

fremtidige valg. 

Du kan læse mere om baggrunden for beslutningen samt 

udførelse af valg digitalt her. 

Det er den eller de fungerende tillidsrepræsentanter, som 

indkalder til valg på skolerne. Kredsen bistår gerne. 

 

 

? 

http://www.kreds25.dk/media/13480757/tr-valg-2020.pdf
http://www.kreds25.dk/media/13480757/tr-valg-2020.pdf


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 
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Lærerkalender 

Er du medlem af Albertslund Lærerkreds, kan du nu af-

hente en lærerkalender enten hos din TR eller på kred-

sens kontor i Kanalens Kvt. 40. 

Det er med stor begejstring, at vi nu kan meddele, at der er fastlagt 

en ny dato for kredsweekenden, som finder sted den 7. og 8. maj 

2021. Arrangementet vil stadig finde sted på Strandhotel Marien-

lyst. Dog vil programmet blive et andet.  

Til gengæld kan man som medlem af Albertslund Lærerkreds glæ-

de sig til at høre Lars Trier Mogensen til vores næste medlemsar-

rangement, som finder sted fredag den 2. oktober 2020.  

Kredsweekend og medlemsarrangement 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK

