
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budget 2021. 

Der er ikke planer om større besparelser eller forbedringer på skolerne. 

Det største fokus på skoleområdet er vejen til en ny skolestrategi, som skal drøftes og ved-

tages i 2021. Frem mod vedtagelsen af strategien vil Albertslund Lærerkreds arbejde på at 

kvalificere og løfte debatten om, hvad vi skal med skolen ved blandt andet at deltage i en 

kommunalt nedsat tænketank på skoleområdet. Der er mange interessenter omkring sko-

len, så vi er i særlig grad optaget af, at det er lærerne, der skal have en fremtidig strategi 

ud at leve. Vi har talt med flere kommunalpolitikere for at påpege, at vi ikke har brug for 

nye og flere tidskrævende indsatser. Derimod kan man i en strategi favne noget af det, som 

vi allerede har. Fx lejrskolen. Der afsættes en pulje på 0,200 mio. kr i 2021 til den slags sær-

lige aktiviteter, og vi opfordrer til, at der politisk arbejdes videre med vores forslag. 

Hele budgetaftalen vedtages tirsdag d. 6. oktober på kommunalbestyrelsesmødet og kan 

derefter læses på kommunens hjemmeside.  
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KNyt 

Får du hele din løn? 

Du har ret til yderligere 25 % af din timeløn, når du arbejder efter kl. 17 på hverdage – det 

såkaldte ulempetillæg. 

Men husker du at få dine penge? Hver skole har sit system, men på alle skoler skal den en-

kelte lærer og børnehaveklasseleder gøre opmærksom på, hvilke dage og hvor mange 

timer vedkommende har arbejdet efter kl. 17. Herefter skal administrationen sørge for, at 

pengene bliver udbetalt til dig. Albertslund Lærerkreds har forsøgt at aftale et årligt beløb, 

som alle lærere kunne få udbetalt fx en gang årligt, så administrationen blev lettere, og vi 

kunne få de lønkroner, vi rent faktisk har tjent. 

MEN MEN MEN når Albertslund kommune via lønsystemet beregner, hvor mange kroner 

skolerne bruger på dette ulempetillæg, svarer det på ingen måde til hvor mange timer, vi 

arbejder efter kl. 17. ”Hvorfor er der ikke sammenhæng?”, tænker du og vi! Det eneste, vi 

kan komme i tanke om, er, at lærerne ikke får bedt om pengene. 

Den eneste måde, dette kan ændres på, er ved, at du udfylder din skoles skema og får dine 

lønkroner. Du kan i øvrigt også huske dine kolleger på det, når I har haft et forældremøde, 

skolehjemsamtaler, et socialt arrangement i klassen, pædagogisk aften osv.  

Kun sammen kan vi sørge for, at lønkronerne ender der, hvor de skal! 
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Lønkort og lønoversigt 

 

Side 2 

KNYT 

Når der sker ændringer i lønnen, laver vi ny lønoversigt. Ændringerne kan ske pga. 

overenskomsten, eller fordi vi laver en ny aftale med kommunen. Lønoversigten lig-

ger opdateret på Kreds25.dk. 

Du kan derudover ved hjælp af vores lønkort tjekke, om din løn er korrekt. Lønkorte-

ne er udarbejdet, så de er sammenlignelige med side 2 på din lønseddel, dvs. at du 

kan tage din lønseddel og lønkortet, finde din stillings– og erfaringsgruppe og tjek-

ke, om de er ens. Der kan være tilføjelser, hvis du fx får et funktionstillæg for en 

funktion på skolen, som ikke fremgår af lønkortet.  

Hele lønkortet for lærere, børnehaveklasseledere og lærere med særlige kvalifikati-

oner ligger på Kreds25.dk. Bemærk, at der er særlige lønkort for lærere på Brønd-

agerskolen. 

De nye lønkort gælder fra 1. oktober 2020  - 31. marts 2021 og indeholder en generel 

lønstigning på 0,70 %, som blev aftalt ved OK18.  

KNYT 

 

  

 

https://www.kreds25.dk/media/13824714/kommunal-loenoversigt-pr-1-oktober-2020.pdf
https://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort
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Hermed indkaldes til generalforsamling hos Feriefonden. 

Onsdag d. 14. oktober kl.15.00-16.00  Kommunalbestyrelsessalen 

Rådhuset  

Feriefonden tilbyder muligheden for at leje sommerhus for alle medar-

bejdere i Albertslund Kommune. 

 

Programmet for generalforsamlingen er: 

 

Velkomst samt præsentation af bestyrelsen v/formand Palle Andersen 

    

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 

 2.Valg af dirigent 

 3. Valg af stemmetællere 

 4. Orientering om feriefondens virke v/formanden og administra

 tionen 

 5. Fremlæggelse af regnskab 2019 

 6. Valg til bestyrelse, jf. vedtægterne. Der skal vælges to til besty

 relsen  

 

Bestyrelsesmedlem  Ulla Bektas er udtrådt af bestyrelsen 

Næstformand Niels Ulsing  fratræder sin stilling ved udgangen af 2020 

Så der skal vælges et bestyrelsesmedlem, som tiltræder med det sam-

me samt et bestyrelsesmedlem som først tiltræder 1.januar 2021. 

På grund af Corona er der begrænsninger på deltagerantal, så der er 

tilmelding til generalforsamlingen. Sidste frist er d.08.10.2020 tilmel-

ding til tenna.richter.andersen@albertslund.dk    

Vh. Bestyrelsen 

Generalforsamling hos Feriefonden for medarbej-

dere ved Albertslund Kommune 



Påmindelse om ændring i 

kontingentindbetaling 

 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 er blevet 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. 

 

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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