
Der er som bekendt en urafstemning i gang om resultatet af overenskomstforhandlingerne, som vil gælde for en treårig 

periode. Afstemningen lukker mandag d. 19. kl. 9.00, så HUSK NU AT FÅ STEMT! 

Alle fire i kredsstyrelsen har stemt ja til resultatet, ikke fordi det er et prangende resultat, men på baggrund af bl.a. føl-

gende overvejelser: 

• Løn – forligets primære indhold er løn, og det indeholder en reallønsstigning, hvilket set i lyset af den aktuelle 

samfundssituation er positivt.  

• Arbejdstid er ikke en del af den nuværende afstemning 

• Vi tror ikke på, at en konflikt i den nuværende situation vil give et bedre resultat eller kan bruges til noget fremad-

rettet eller positivt. 

I skrivende stund (13.4.2021 kl. 11.33) ser afstemningsprocenterne sådan ud på arbejdspladserne (de skal gerne helt i 

top, så gå ind og stem og mind også din kollega om det samme: 

APRIL 2021 ÅRGANG 7, NUMMER 7 

KNyt 

I dette nummer: 

Stem til OK21 1 

Skolestrategi 1 

Nye lønkort 2 

OK21—HUSK at stemme! 

Skolestrategi på vej 

I Albertslund Kommune er arbejdet med en ny skolestrategi i fuld gang. 

Det har været vigtigt for lærerkredsen at få gjort lærernes stemme tyde-

lig i en ny strategi, hvilket blev præciseret i en resolution fra generalfor-

samlingen i 2020. Efterfølgende har man kommunalt etableret en tænke-

tank, hvor repræsentanter fra lærerkredsen har siddet med. Vi har i den 

sammenhæng forsøgt at henlede opmærksomheden på ejerskab, realisti-

ske målsætninger, professionel dømmekraft samt et fælles sprog med 

udgangspunkt i lærernes forståelse af det sprog, der knytter sig til sko-

lens tradition, didaktik og pædagogik.  

Vi har i den forbindelse indkøbt bogen ”Hvad vi taler om når vi taler om 

at lære,” af Keld Skovmand og Lene Tangaard og omdelt som boggave til 

lokalpolitikerne. Derudover foreslog vi læreren Mette Frederiksen til at 

komme og holde oplæg om dialoger, hvilket heldigvis lod sig gøre med 

kort varsel. Møderækken er endnu ikke afsluttet, og det er i skrivende 

stund svært at svare på, hvor strategien ender, men Kreds 25 har tilbudt 

sig helt ind i skrivefasen, så vi, lærerne, forhåbentlig kan ende med at 

genkende vores hverdag og forståelse af skolen i en lokal strategi.   

Bemærk: Der er mulighed for at låne et eksemplar af bogen på kreds-
kontoret, hvis man ønsker at læse i den.  



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 LBERSLUND  L ÆRERKREDS ,  

KREDS  25  

Så er der kommet nyt lønkort, som du finder i dette link. Det kan hjælpe dig med at se, 

om du får den løn, du skal have. Hvis der er uoverensstemmelser eller spørgsmål til din 

lønseddel, kan du henvende dig til din TR på skolen eller til os i kredsen.  

Nyt lønkort 

 

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
https://kreds25.dk/media/14337252/kommunal-loenoversigt-pr-1-april-2021.pdf

