
Med ønske om en rigtig glædelig julemåned og en god juleferie sender vi hermed årets sidste KNyt. Der 

har været fart på i den første halvdel af skoleåret, og nu er det snart på tide at trække stikket lidt og lade 

julefreden sænke sig.  

I Albertslund Kommune har vi fået en ny sammensætning i kommunalbestyrelsen. Vi ønsker alle tillykke 

og håber på et stærkt samarbejde om skolen, som trænger hårdt til kærlighed.  

På kredsweekenden i august måned udtrykte lærerne, at en lokalaftale er det helt store juleønske i år. 

Ønsket er videresendt til  julemanden og lever stadig, da der fortsat er forhandlinger i gang.  

Vi håber, at alle kommer godt ind i det nye år, hvor vi som altid står klar i arbejdstøjet.  
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Hele kredsstyrelsen deltog igen i år i Danmarks Lærerforenings kongres, som blev indledt med en ekstra dag, hvor 

også vores tillidsrepræsentant fra Herstedlund Skole deltog. Formålet var at skabe rammer for involvering og delta-

gelse i relevante foreningstemaer under mindre formelle rammer, end selve kongressen lægger op til. Følgende ni 

temaer blev behandlet:  

1. Hvordan skaber foreningen medlemsengagement gennem involvering af medlemmer?  

2. Hvordan kan foreningen rekruttere og fastholde unde medlemmer?  

3. Kollektiv lønsikring – et supplement til dagpengene for medlemmer i DLF? 

4. Danmarks Lærerforenings rolle i den grønne omstilling—ny måde at være fagforening på?  

5. Hvordan styrker vi den pædagogiske debatkultur på skolen? 

6. Lærermangel – hvad gør vi?  

7. Mellemformer—ideal eller katastrofe?  

8. Seniorområdet – hvilke muligheder og udfordringer ser vi frem mod OK24 

9. Hvordan skal lærernes kompetenceudvikling og efter– og videreuddannelse se ud i fremtiden?  

Under selve kongressen blev det tydeligt, at inklusion er det helt store tema blandt lærere i hele landet. Beretninger-

ne strømmede fra talerstolen. Kort efter blusede debatten op igen, da TV2 sendte programmet Smertensbørn, som 

belyser inklusionsudfordringerne i folkeskolen. En debat som vi vil følge tæt i Albertslund Lærerkreds, da det ikke 

længere er en politisk mulighed at lukke øjnene for skolebørnenes hverdag.  
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Løntjek på skolerne 
I januar måned rykker kredsen sammen med TR ud på skolerne til det årlige løn-

tjek. Du kan også selv undersøge, om du får den rigtige løn. På kredsens hjemme-

side kan du under Lønkort i menuen til højre klikke dig ind på det lønkort, der pas-

ser til dig, og herefter finde den løn, der passer til din erfaring. Hvis tallene på løn-

kortet og din lønseddel ikke passer, anbefaler vi, at du kontakter enten TR eller 

kreds, så vi sammen kan sikre, at du får den løn, vi har aftalt centralt og decentralt. 

Se mere om lønkort på side 3. 



 

Side 2 

ÅRGANG 8 NUMMER 3 ÅRGANG 8 NUMMER 3 

1. Hvad hedder drengen, der bliver efterladt alene hjemme i den 

populære julefilm "Alene hjemme" som sendes hver eneste år til 

jul? 

2. Hvornår blev "The Julekalender" sendt første gang?  

3. Hvad står øverst på lærernes ønskeliste i Albertslund? (Hint: se 

hjemmesiden). 

4. Hvad blev der afholdt på kredskontoret i anledning af lærerens 

dag? 

5. Hvem skrev julesalmen ”Dejlig er den himmel blå?” 

6. Hvad vedrører det seneste høringssvar kreds 25 har sendt til 

kommunen? 

7. Hvad var det altoverskyggende tema på årets kongres i DLF? 

8. Hvad kalder vi i dag de små julesmåkager, der tidligere hed pe-

berkager? 

9. Vi fik tidligere på året præsenteret den nye meddelelsesbog af 

ministeren. Hvad skal den erstatte? 

10. I hvilken måned vil der i dette skoleår være løntjek på skoler-

ne? 

11. Hvilken dag går lærerne i Albertslund Kommune på juleferie? 

12. Skal man altid være medlem af en OK-mærket fagforening? 

13. Kan man vinde en dejlig præmie, hvis man sender svarene fra 

denne julequiz til kredskontoret? 
 

Send dine svar til 025@dlf.org senest tirsdag den 14/12 

2021 og deltag i lodtrækningen om årets dejlige ju-

lekurv fra din OK-mærkede fagforening!  

 

Medlemmer af kredsstyrelsen og deres husstande 

kan ikke deltage! 

Julequiz - tip 13 



 

Nyt lønkort 
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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 
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L ÆRERKREDS ,  KREDS  25  

God jul og godt nytår ønskes du af kreds-

styrelsen i Albertslund Lærerkreds 

Kredskontoret er lukket i juleferien. Vi kan som altid  

kontaktes på 025@dlf.org 

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

