
 

Kære medlemmer 

 

Først og fremmest vil vi gerne takke for en god generalforsamling, tak for fremmødet, 

debatten og ikke mindst genvalget.  

 

Vi synes, at vi fik fortalt om, hvordan vi arbejder i årets løb, hvad vi bliver mødt med og 

af, og hvad der kommer til at fylde fremover. Indflydelse er og bliver en svær størrelse. 

 

Vi fik også lyttet til, at bekymringerne er mange og store: Hvordan får vi genskabt lærer-

fællesskaber på skolerne, både set i lyset af den stigende individualisering i samfundet 

og efterveerne af coronapandemien? Hvordan får vi skabt arbejdsvilkår lærerne kan og 

vil holde til et helt arbejdsliv? Hvordan får vi muligheden for at give forberedelsen den 

stjernestatus, den kræver for at undervisningen er god for eleverne?  

Alle sammen vigtige og komplekse dilemmaer, som vi alle i skolevæsnet har en interesse 

i at få sat fokus på. Det vil vi i kredsstyrelsen gøre vores ypperste for, og vi er som altid 

åbne for input og debat i løbet af året også.  

 

Vi vil gerne sende en tak til kollegerne på Herstedlund skole for igen at stå for rare omgi-

velser. 

 

Vi ses igen til fredagsbaren den  29. april.  

 

 

 

Hilsen Pia, Thomas, Christian og Maiken 

Generalforsamling afsluttet 

Nye datoer for løntjek 
 

Her kan du se de nye datoer for løntjek på skolerne.: 

 

Egelundskolen: 28/3 kl. 11.30 – 12.10 

Brøndager: 28/3 kl. 13.00 - 14.00 

Herstedlund: 4/4 kl. 13.45 - 15.30 

Herstedøster: 19/4 kl. 14.00 – 16.00 

Herstedvester: 2/5 kl. 14.30 – 15.30 
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Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 12.00 

Onsdag kl. 8.30 - 14.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 13.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   28 43 48 01 

Christian Nikolajsen, næstformand 31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Marianne Mortensen & Christian Olsen 

Herstedøster Skole, Joachim Münter Hansen & Sanne Bruhn 

Thrane 

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Lisbeth Hummelmose 

Brøndagerskolen, Sigrid Pedersen 

PPR, Birgitte Diness 

 

Kontaktpersoner for pensionister: 

Inge-Lise Nørklit, Inge-Lise@dodlnet.dk 29 28 60 07 

 

 

Din særlige feriegodtgørelse bliver udbetalt i tre rater: 

1) Den 30. april udbetales 1,15 % af din ferieberettigede løn for 2021 

2) Den 31. maj udbetales 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. september 2021 til 

31. maj 2022. 

3) Den 31. august udbetales 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. juni 2022 til 31. 

august 2022. 

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

Kom til debat om vigtigheden ved den gode lærer i forbindelse med filmen Young Plato! 

Kan den gode lærer være med til at påvirke udsatte børns trivsel og fremtidsmuligheder? 

Det spørgsmål stiller vi, når vi debatterer folkeskolen og lærerens rolle i børns liv. Har den 

danske folkeskole de rette rammer for at sikre, at alle børn får den bedst mulige skole-

gang, selvom de kommer fra socialt udsatte hjem? Hvis ikke, hvad skal der så til? Mød Lou-

ise Klinge, der forsker i relationen mellem lærer og elev, folkeskolelærer Rikke Johansen 

og Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening. Moderator: Journalist Anja Bo.  

Se mere om debatten her 

Debat: Vigtigheden ved den gode lærer 

https://cphdox.dk/da/live_event/the-importance-of-the-good-teacher-da/

