
 

Generalforsamling 2020 

 
Coronaen satte en stopper for vores ordinære generalforsamling d. 20. marts, hvor vi bl.a. 

skulle fastsætte kontingent, behandle forskellige forslag samt have valg til kredsstyrelse og 

formand. 

Hovedforeningen har meldt ud, at kredsstyrelsen udgøres af dem, der blev valgt ved general-

forsamlingen i 2018, indtil der er afholdt ny generalforsamling. 

Det er foreningens anbefaling, at de udskudte generalforsamlinger først afholdes når forsam-

lingsforbuddet er lempet og det er muligt at afholde fysisk generalforsamling. 

Kun i det tilfælde, hvor kredsstyrelsen vurderer, at man ikke er funktionsduelig, kan der af-

holdes en digital generalforsamling – efter samme regler som en fysisk generalforsamling. 

Vi har i kredsstyrelsen vurderet, at vi er funktionsduelige, og at vi fortsætter, indtil der kan 

afholdes fysisk generalforsamling. 

Vi satser og håber på, at forsamlingsforbuddet bliver lempet så meget, at vi kan holde  

 

 

Generalforsamling torsdag d. 3. september kl. 16.30 

  

 

Nærmere information følger. Der kan godt blive travlhed i september, så sæt allerede nu X i 

kalenderen. 

 

Forhåndsaftale for anvendelse af lokale lønmidler  

er forhandlet på plads! 
 

Lokalaftalen er gældende for børnehaveklasseledere og lærere. 

 

Så lykkedes det endelig at få en forhåndsaftale på plads. Flere forskellige meldinger fra Ka-

lundborg Kommunes side i forløbet har gjort, at det har taget godt ét år! 

Fra kredsens side havde vi lagt op til, at det nu skulle være ansatte med mere end 12 års an-

ciennitet, som skulle have et løft, idet ansatte med lavere anciennitet er blevet løftet ved de 

foregående forhandlinger. Det var desværre umuligt at komme igennem med overfor Ka-

lundborg kommune, som i deres retorik vægter rekruttering højere end fastholdelse. 

Ved en forhandling vil der altid være forskellige ønsker fra parterne, som man hver især ger-

ne vil have fremmet, det var således også tilfældet i denne forhandling; men vi er især til-

fredse med, at det blev muligt at få en anerkendelse af klasselærernes store arbejde, om end 

det blev en lille beløb – men det rammer bredt, - og det må vi så arbejde med fremadret-

tet….. 

 
Resultatet er blevet som følger: 

 Alle tidligere tillæg fortsætter uændret.  

 Startlønsforbedring for lærere og børnehaveklasseledere med 0-4 års anciennitet: 

5000 kr. årligt. Gældende fra 1.4.19 

 Funktionstillæg som klasselærer: 1720 kr. årligt. Tilsagn om forhøjelse, såfremt der 

ved opgørelse af udmøntningen er midler til overs. Gældende fra 1.4 19. 

 Funktionstillæg som mentor: 5000 kr. årligt. Gældende fra 1.8.19 

 Funktionstillæg som Impact Coach: 4000 kr. årligt. Gældende fra 1.4.2017. 
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LÆRER- 
KALENDER 

2020/21 
Du kan afgive 

bestilling hos 

din TR eller 
hente på 

kredskontoret 
Pensionist: 

Kig forbi og 

afhent. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Aftale om praktikvejledning af pædagogstuderende (gælder kun for børnehaveklasseledere: 

10.000 kr. årligt. Gives i den aktuelle periode.) 

 

 

Alle tillæg er i 00-niveau og skal derfor ganges med den aktuelle omregningsfaktor på det 

udløsende tidspunkt. Pr. 1.4.20 er omregningsfaktoren 1,412411. 

 
Beløbene vil blive udmøntet med augustlønnen og med tilbagevirkende kraft for den perio-

de, man har funktionen/ancienniteten. Du kan læse den fulde forhåndsaftale på kredsens 

hjemmeside. 

 

Genåbning 
Genåbningen foregår lige nu, – men på vidt forskellig måde på skolerne.  

Det er dejligt at komme tilbage, og det er rigtig godt at se elever og kolleger igen, men vi er i 

en situation, som vi aldrig før har oplevet. Derfor skal vi passe på os selv og på hinanden, og 

vi skal være opmærksomme på, at vi skal kunne holde til det ekstra og anderledes arbejde, 

som genåbningen kræver. 

Derfor er det vigtigt, at I snakker med hinanden om, hvordan det opleves, og at I bruger jeres 

TR og AMR, når I har brug for at drøfte både den generelle situation og jeres arbejdsforhold. 

Vi skal gerne kunne holde til det og så bare håbe, at alt er normalt d. 1. august! 

 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke kan møde på arbejde?   
Som ansat kan man selv eller et familiemedlem være i særlig risikogruppe ift. coronasmitte. 

I denne situation er der åbnet for, at arbejdsgiver eller man selv kan få sygedagpenge. Der er 

dog en række krav, som skal være opfyldt, derfor bør du altid kontakte kredsen, for at få 

snakket situation og vilkår igennem, inden denne mulighed bruges. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

Sommerferie 2020 
Du har sikket hørt, at der er en ny ferielov på vej. 

Sommerferien i Kalundborg med kollektiv ferie i uge 28 – 29 – og 30 er derfor en del af mi-

niferieåret, der går fra 1. maj til 30. august 2020. 

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, så du skal især være op-

mærksom, hvis du ikke har optjent ferie fra 1. januar til 30. august 2019. På kreds 53 hjem-

meside kan du finde en folder, der beskriver ferie - med løn, med fondsferiedage og/eller 

dagpenge ved pålagt (kollektiv) ferielukning på skolen. 

 

Er du medlem af a-kassen, kan du også kontakt DLF-A (70100018) for at få mere at vide, 

hvis du mangler ferieoptjening. 

Er du i tvivl, kan du også kontakte kredskontoret for mere information. 

 

Syg i ferien 
Hvis du er syg, inden vi går på ferie, så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sy-

gemeldt dig til arbejdsgiver, inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. 

Sygdom i dine ferieperioder: 

Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie. 

Dette kræver dokumentation af din sygdom, så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring 

allerede fra 1. sygedag, det er kun sygedage ud over fem feriedage, som giver erstatningsfe-

rie. 

Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole. 

Niels Finne,  

kredsstyrelsesmedlem 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
Kalundborg 

Lærerkreds 
Nytorv 8,1 

Kalundborg 
Tlf:  

5951 5112 

Mail: 
053@dlf.org 

Hjemmeside: 
www.kreds53.
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HUSK! 
AT TJEKKE 

DLF INSITE 
FOR  
INFO 
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