
Med ønske om en rigtig glædelig jul sender vi hermed årets sidste KNyt. Det er med stor beundring, at vi 

har fulgt lærerne gennem 2020, der har været et år uden sammenligning. Som altid har lærerne påtaget 

sig mange forskelligartede opgaver med stor omstillingsparathed på et bagtæppe af Covid-19 med alt, 

hvad der knytter sig til en sundhedskrise af usikkerheder og ubekendte. Vi krydser fingre for, at julefre-

den får lov at sænke sig, og at 2021 bliver et år med mere forudsigelig tryghed. 

Mange har stået som tilskuere til lærernes store stykke arbejde og begynder at forstå, at der ligger me-

get guld begravet på lærerværelserne. Det håber vi naturligvis vil få en stor betydning i forbindelse med 

det lokale samarbejde både i forbindelse med ny arbejdstidsaftale og skolestrategi. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår.  

Julehilsen til medlemmerne af kreds 25 

DECEMBER 2020 ÅRGANG 7 NUMMER 5 

KNyt 

 

 

Nogle af vores kolleger oplever desværre, at de er nødt til at forlade arbejdspladsen, da de har hjemsendte børn, 

der skal testes for COVID-19. Derfor er der pr. 29. september indført en midlertidig ret til dagpenge efter barselslo-

ven til forældre til børn, der hjemsendes på grund af COVID-19 smitte på skolen eller institutionen selv om børnene 

ikke udviser symptomer på COVID-19. Samme mulighed gives til forældre, hvis børn er smittet med COVID-19. Ord-

ningen gælder indtil videre frem til 31. december 2020.  

Den midlertidige ordning:  

• omfatter forældre til børn fra 0 til og med 13 år.  

• Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, ordningen gælder.  

• Der gives kun støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.  

For at kunne få del den midlertidige ret til dagpenge efter barselsloven skal følgende krav være opfyldt:  

• De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.  

• Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.  

• Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulig-

hed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.  

• Der må ikke udbetales løn for eller holdes ferie på de dage, hvortil der søges barselsdagpenge.  

Ordningen ændrer ikke på de gældende regler eller aftale om ret til fravær eller ret til løn under fravær, som allere-

de findes. Barselsdagpengene udbetales direkte til forældrene og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, 

idet der ikke er ret til barselsdagpenge, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.  

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion.  

Forældrene anmoder via Udbetaling Danmark om barselsdagpenge og skal her medsende dokumentation for, at 

forælderen er hjemsendt og i tilfælde af smitte hos barnet skal der fremlægges dokumentation for positiv test.  

Desuden skal der vedlægges en arbejdsgivererklæring om, at a) hjemmearbejde ikke er muligt, b) at der ikke udbe-

tales løn under fraværet, c) at der ikke er uforbrugte omsorgsdage, d) ikke er uforbrugte 1. og 2. barns sygedage og 

e) ikke er afspadseringsmulighed.  

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte 

børn som følge af COVID-19  
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1) Hvad hed årets TV-julekalender på TV2 i 2019 om en popu-

lær nissepige og hendes menneskeven, der senere blev 

nydanser i Vild med dans? 

2) Uanset om man ser på lærernes nye arbejdstidsaftale som 

en julegave eller en julelyseslukker, så kan man måske sva-

re på, hvornår den formelt træder i kraft? 

3) Får medlemmerne i Albertslund Lærerkreds mulighed for 

at komme på en dejlig kredsweekend i 2021, hvis Corona 

tillader det? 

4) Hvilket kredsstyrelsesmedlem i Albertslund Lærerkreds 

har fødselsdag juleaften? 

5) Fortsæt denne julesang:  

 ”Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne 

 Men det' da klart at en såd'n sag må komme bag på DSB 

 Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikre på 

 ……………………………………………………………………” 

6)  Hvad hedder DLF’s nye julemand eller rettere formand? 

7)  Hvilken slags julepynt blev særlig populær efter De Sles-

 vigske Krige i 1848, og særligt efter slaget ved Dybbøl i 

 1864 ? 

8)  Hvad skal man altid huske at sige til sin kollegaer, inden 

 man  går på juleferie? 

Julequiz (kan du slå en kollega)?  

Se svarene på side 3 

 



 

Ekstraordinær kongres 

 

Side 3 

KNYT 

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres tilbage i september måned blev kortet ned fra to 

til en dag grundet COVID-19. Det blev her besluttet, at de punkter, der ikke kunne udskydes, 

blev taget.  

Vi er nu nået til december måned og kongressen gennemføres med de punkter, der blev ud-

skudt. Derfor kaldes denne kongres for en ekstraordinær kongres, og den afholdes i år virtu-

elt  

Tirsdag d. 8. december 2020  

Det bliver nyt for os alle at skulle gennemføre en kongres uden at være til stede fysisk.   

Dagsorden til den ekstraordinære kongres er: 

1.  Mødets åbning og valg af dirigent 

2.  Forretningsorden 

5.  Er vi gearet til fremtiden 

6.  Balance i hovedkassens økonomi 

7.  Grøn omstilling  

8.  Folkeskolens udvikling 

9.  Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

11.  Evt. 

KNYT 

Svar på julequiz 
1) Tinka og kongespillet 

2) A20-aftalen træder formelt først i kraft fra næste skoleår 2021-22, selvom der 

er forberedelser i indeværende skoleår  

3) JAAAAA 

4) Grundet GDPR kan vi ikke svare, men han starter på C og slutter på N. 

5) ”Men ved den første rim på sporet, går møllen i stå”  

6) Gordon Ørskov Madsen 

7) Flag, trompeter og trommer  

8) God ferie og er du nu medlem af en OK-mærket fagforening? 



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  
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God jul og godt nytår 

ønskes du af kredssty-

relsen i Albertslund 

Lærerkreds 

 
 

 

 

Kredskontoret er lukket i juleferi-

en. Vi kan som altid kontaktes på 

025@dlf.org 

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

