
Aftalen om arbejdstid for undervisere i kommunerne (A20) er vedtaget og skal implementeres. I den forbindelse 

skal vi - Albertslund Lærerkreds og Albertslund kommune - drøfte indhold og udmøntning. Det vil vi gerne have 

dine input til, og da vi grundet covid-19 ikke kan afholde møder i faglig klub, håber vi, at du vil besvare spørgs-

målene her.  Du finder undersøgelsen på dette link .  Vi håber, at du vil svare tilbage til os senest den 30/11 

2020.  

Vi glæder os til at modtage dine svar. 

Spørgeskemaundersøgelse om A20 
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KNyt 

Nyhedsbrev fra Feriefonden 
Gode kollegaer så nærmer vinteren sig med hastige skridt men vores dejlige  

Sommerhuse kan stadigvæk lejes.  

Der åbnes nu for udlejning 1. halvår 2021 d. 2.november kl.10.00 

Husk at tjekke vores hjemmeside på følgende link Feriefond der er forsat mange ledige uger, som fremgår tydeligt når du 
logger på hjemmesiden – husk at du skal bruge dit medarbejder nr. som du finder på din lønseddel for at logge på hjem-
mesiden.(følg instruktion på hjemmesiden) 

HUSK BESTILLING AF SOMMERHUS BETALES MED DANKORT el. Mastercard 

Søhusvej Odden er sat til salg grundet dårlig udlejning informeret om dette på den netop afholdte Generalforsamling. 
Men kan stadigvæk lejes indtil der findes en køber ( Mægler er EDC  Odden ) 

 

Nyvalgte på Generalforsamlingen 2020 

David Brøndt Mikkelsen Jobcenter 

Mia Strøm   Materialegården ( tiltræder d.1. januar 2021 ) 

Bjarne Sørensen Materialegården  ( suppleant ) 

Niels Ulsing udtræder af Bestyrelsen og går på en velfortjent pens. Ved årsskiftet. 

Ulla Bektas  Herstedvester Skole er udtrådt af Bestyrelsen  

 
Covid-19  

Vi følger selvfølgelig sundhedsstyrelsens retnings linjer og sørger for en høj rengørings standard i vores huse. Men husk 
selv håndsprit og mundbind. 

Husk at være opmærksom på Lalandias retningslinjer som jo kan skifte med ændrede tiltag fra sundhedsmyndigheder-
ne / regeringen. 

 

Lalandia Rødby NYHEDER 

Vores nyeste hus i Lalandia er blevet rigtig populært at leje. Som noget nyt i Lalandia er der etableret en stor fiske sø 
uden for centret. Samtidig har Lalandia etableret KIDS ZONE som er et småbørnsbassin 0-30 cm og et varmtvandsbas-
sin til baby svømning 

God vinter til jer alle.  

Formand for Feriefonden 

Palle Andersen 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1Q9G57MJJJCP
https://alb.dinferiefond.dk/Default.aspx?nid=1


Løntjek og lønkort 

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 

 

 

 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

F ØLG  OS  PÅ  F ACEBOOK :  
A LBERTSLUND  

L ÆRERKREDS ,  KREDS  25  

Hvert år på denne tid plejer kredsen sammen med TR at rykke 

ud på skolerne til det årlige løntjek. Covid-19 har sat en midler-

tidig stopper for det, desværre. Men helt snydes skal I ikke. 

Jeres TR er eksperter på løn og hjælper gerne med at få tjekket 

din lønseddel.  

Du kan også selv undersøge, om du får den rigtige løn. På kred-

sens hjemmeside kan du under Lønkort i menuen til højre klik-

ke dig ind på det lønkort, der passer til dig, og herefter finde 

den løn, der passer til din erfaring. Hvis tallene på lønkortet og 

din lønseddel ikke passer, anbefaler vi, at du kontakter enten 

TR eller kreds, så vi sammen kan sikre, at du får den løn, vi har 

aftalt centralt og decentralt.  

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort

