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I dette nummer: 

Kredsen kommer til løntjek på skolerne i januar. Her kan du se tiderne:  

Herstedvester den 10/1 kl. 14.00-16.00 

Egelundskolen den 13/1 kl. 11.30-12.10 

Herstedøster den 17/1 kl. 14.00-16.00 

Herstedlund den 18/1 kl. 14.00-16.00 

Brøndagerskolen den 19/1 kl. 11.00-13.00 

Vi glæder os til at se jer! 

Sæt kryds i kalenderen! 

Generalforsamling vil fredag den 

18. marts blive afholdt på Hersted-

lund Skole til et brag af et arrange-

ment med lækker mad og valg på 

programmet. Sæt allerede nu kryds 

i kalenderen. Mere info vil blandt 

andet komme her i KNyt, når vi 

nærmer os. Vi glæder os til at se 

jer.  



 

Kredskontoret 

 

Åbningstider: 

Mandag kl. 08.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 08.30 - 15.00 

Onsdag kl. 08.30 - 15.00 

Torsdag kl. 12.00 - 14.00 

Fredag kl. 08.30 - 13.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

uden for disse tider efter 

aftale 

 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   28 43 48 01 

Christian Holm, næstformand  28 29 05 59 

Thomas Dagnoli, kasserer   28 40 18 61 

Pia Henriksen, KS-medlem   28 29 05 62 
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Kreds 25 ønsker alle et godt nytår 
Vi har taget fat på et nyt år, som atter starter i skyggen af Corona. 

Statsministeren pegede i sin nytårstale på, at der igen er restriktio-

ner, hvor mange mennesker mødes, og så sendte hun en tak til 

sundhedsvæsenet.  

I kreds 25 mener vi, at det er på sin plads at udvide denne tak til 

de mange lærere, der før juleferien var den branche, der har væ-

ret hårdest ramt af smitte under hele perioden med Corona. Der-

udover vil vi på det kraftigste opfordre til, at lærernes bekymrin-

ger tages alvorligt, når de dagligt færdes, hvor mange mennesker 

mødes.  

Der er brug for grundig rengøring. Både mens smitten raser, men 

også i fremtiden, da ordentlig hygiejne og rene lokaler altid har 

en stor betydning for vores sundhed. Lad os bruge denne tid til at 

få kvaliteten på dette område helt i top.   

Hvis du går med særlige bekymringer om din helbredsmæssige 

situation, så kontakt din AMR, TR eller kredskontoret. 

Godt Nytår!  

 

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

