
 

Som vi skrev i sidste nummer af dette medlemsbrev, er det dit ansvar at tjekke din lønseddel. 

Det vil vi—som din OK-fagforening– naturligvis gerne hjælpe dig med. Derfor kommer vi igen i 

år på rundtur på skolerne, du kan se hvornår nedenfor. Vi glæder os til at se dig og regner selv-

følgelig med, at din lønseddel er helt korrekt :)  

   HL: 15/11 kl.13.30-15.00  

   HØ: 23/11 kl.13.30-15.00 

   HV: 21/11 kl.13.30-15.00 

   EG: 21/11 kl.11.30-12.30 

   BR:   2/11 kl.14.30-16.00 
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KNyt 

For anden gang på bare fire måneder står vi overfor en udskiftning i kredsstyrelsen i Alberts-

lund Lærerkreds.  

Nu er det Thomas Dagnoli, som har fået nyt arbejde. DLF på Vandkunsten har endnu engang fun-

det den bedst egnede til en ledig stilling her hos os, Thomas skal nemlig være økonomikonsu-

lent i DLF. Stort tillykke med jobbet og tillykke til DLF. 

Thomas har været kasserer og en del af kredsstyrelsen i 14 år, så det er meget viden og historik, 

der går ud ad døren. Thomas har i al den tid haft mange forskellige opgaver og altid vogtet 

grundigt over vores økonomi. Tusind tak for indsatsen og samarbejdet, vi kommer til at savne 

dig! 

Men, men vi - lærerne i Albertslund - er så heldige, at der på sidste års generalforsamling blev 

valgt to suppleanter til kredsstyrelsen, og derfor træder Sanne Østergaard Thrane som anden-

suppleant nu ind i kredsstyrelsen. Den kommende kredsstyrelse har afholdt konstitueringsmøde 

og Sanne overtager posten som kasserer.  

NY KS igen igen  

Lønstigning pr. 1. oktober 2022 
De nye lønkort gælder fra 1. oktober 2022  til og med 31. marts 2023 og indeholder en lønstig-

ning på 2,55 %, som skyldes OK-21 samt reguleringsordningen.   

Når der sker ændringer i lønnen, laver vi ny lønoversigt. Ændringerne kan ske pga. overens-

komst og reguleringsordning, eller fordi vi laver en ny aftale med kommunen. Lønoversigten 

ligger opdateret på www.kreds25.dk, hvor du kan finde vores lønkort for lærere, børnehave-

klasseledere og lærere med særlige kvalifikationer. For lærerne på Brøndagerskolen er der 

særlige lønkort.  

Lønkortene er udarbejdet, så de er sammenlignelige med side 2 på din lønseddel, dvs. du kan 

tage din lønseddel og lønkortet, finde din stillings– og erfaringsgruppe og tjekke, om de er ens. 

Der kan være andre beløb på din lønseddel, hvis du fx får et funktionstillæg for en funktion på 

skolen, som ikke fremgår af lønkortet, da lønkortet kun viser de faste løndele 

Løntjek 

https://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort


 

Vi glæder os til at se dig—tag din kollega med! 

Afholdes tirsdag d.  7. marts kl. 16 på Egelundskolen 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, dørene åbner fra kl. 15, og der er også mulighed for at 

spise sammen bagefter. Indhold og alt det praktiske får I mere info om senere. Lige nu er 

det vigtigste, at du får sat et stort og flot kryds i din kalender og minder dine kolleger om at 

gøre det samme.  

 

Kredskontoret 

 

Åbningstider: 
Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 15.00 

Onsdag kl. 8.30 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 15.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   28 43 48 01 

Christian Holm, næstformand  28 29 05 59 

Marianne Fabricius Mortensen,  

KS-medlem     28 29 05 62 

Sanne Østergaard Thrane, kasserer 28 40 10 85 

 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Christian Olsen 

Herstedøster Skole, Sanne Østergaard Thrane og Joachim 

Münther Hansen  

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Louise Haarh 

Brøndagerskolen, Mette Thomsen 

PPR, Anneline Holm-Kjar 

 

Kontaktperson for pensionister: 

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

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 


