
Kom og vær med til dette herlige arrangement for medlemmer af Albertslund Lærerkreds. 

Vi tager forskud på Lærerens dag og forkæler de fremmødte. 

Fredag den 2. oktober kl. 15.30 afholder vi en medlemsfredag både for de kræsne og de 

festlige på Egelundskolen.  

Kl. 16.00 vil der være foredrag af Lars Trier Mogensen. Efterfølgende vil der være mad og 

fest.   

Tilmelding via denne mail: tnch@dlf.dk 

Pris: 50 kr. for maden indbetales på mobilepay: 26741085 –navn og skole (hvis man alle-

rede har betalt til generalforsamlingen, skal man blot tilmelde sig uden yderligere beta-

ling). 

Vi håber at se rigtig mange af jer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Trier Mogensen (født 1975 i Nuuk) er radiovært på det politiske debatprogram ‘Det Rø-

de Felt’ på Radio24syv, fast politisk kommentator i bl.a. tv-programmet ‘Jersild minus Spin’ 

på DR2, samt redaktør på mobilmagasinet Føljeton. Tidligere redaktør af lederkollegiet på 

Politiken og udenlandsredaktør på Information. Han er kandidat i statskundskab fra Køben-

havns Universitet. Nu med en vinkel for lærerne i Albertslund . 
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Arbejdstidsaftalen—det blev et ja—på landsplan 

 

 

Side 2 

KNYT 

Lærerne har stemt om den arbejdstidsaftale, som KL og LC har indgået, og det blev 

som bekendt et ja. På landsplan stemte 77,76% af lærerne og i Albertslund nåede vi 

op på 69,9%. 

Vi skiller os mere ud på ja/nej procenten, som på landsplan var 67,2% for et ja og 

32,8% for et nej. I Kreds 25 stemte 43,1% for et ja og 56,9% for et nej. Først og frem-

mest er vi i kredsstyrelsen glade for at repræsentere lærere, som har engageret sig i 

debatterne på skolerne med en god tone, højt til loftet og respekt for uenigheder. 

Kredsstyrelsen er også ret tilfreds med, at vi repræsenterer jer forholdsvist godt i 

dette spørgsmål, 50% af os har stemt nej og 50% har stemt ja. Det ændrer ikke ved, 

at vi accepterer det samlede resultat og er klar til at tage arbejdshandskerne på.  

At et flertal af lærerne i Albertslund har stemt nej er et udtryk for flere ting. Som vi 

hører det, kan de dog kategoriseres under to overskrifter: 1) Solidaritet i form at et 

ønske om fælles vilkår for folkeskolelærere landet over og 2) En bekymring for en 

mulig fortsættelse af forringede vilkår, som de seneste syv år har bragt. Og begge 

dele dækker over en generel mistillid til, at viljen og økonomien er der – både i Al-

bertslund kommune, men også på landsplan – til at kunne og ville lave den gode fol-

keskole. Den folkeskole, som lærerne har uddannet sig til, som skaber livsduelige 

mennesker, og som vi ved er en mulighed.  

Pæne ord og gode intentioner er ikke nok! Et statement, som vi i kredsstyrelsen og 

mon ikke i hele medlemsskaren er 100% enige i. 

Vi vil i hvert fald fortsat arbejde helhjertet og intensivt for, at lærerne i Albertslund 

som den vigtigste faktor for elevernes undervisning, får bedre mulighed for at lyk-

kes med opgaven også i lyset af A20. 

KNYT 



 

Side 3 

ÅRGANG 7 NUMMER 2 ÅRGANG 7 NUMMER 2 

OK21 
I foråret 2021 skal der forhandles ny overenskomst for de offentlige an-

satte og dermed også lærerne. Forhandlingerne kommer naturligvis til 

at foregå i lyset af covid19 og derfor må den økonomiske ramme forven-

tes mere begrænset end ellers. 

 

DLF’s overenskomstkrav skal vedtages allerede på kongressen d. 22. og 

23. september. 

 

Har du input/ønsker/ideer til overenskomstkrav er du meget velkom-

men til at give dem til os enten via din tillidsrepræsentant eller direkte 

på mail 025@dlf.org eller telefon 43643707.  



Ændring i kontingentindbetaling 

OBS! Vigtig info 

Fremover bliver kontingentet til DLF Kreds 25 opkrævet hver 3. 

måned, som det blev vedtaget på generalforsamlingen før som-

merferien. 

Det betyder, at du d. 1.10.2020 vil blive opkrævet 1.821,- for 

månederne oktober, november og december. Beløbet er altså 

fortsat 607 kr. pr. måned.  

Begrundelsen for ændringen er, at vi som kreds årligt sparer 

14.800,- til PBS på at opkræve pengene kvartalsvis fremfor må-

nedsvis. 

Vi anbefaler at tilmelde betalingen til betalingsservice. 

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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