
 

Kære medlem 

Så er skoleåret 22/23 kommet i gang, og vi håber, at du har kunnet bruge sommeren til at få koblet 

helt af. 

I kredsstyrelsen har vi lagt ud med en udskiftning, og da det er første gang i de fire år, vi har været 

kredsstyrelsen, synes vi, det er en stor ting. 

Pia Henriksen har fået nyt arbejde. Pia skal fremover arbejde i uddannelsespolitisk afdeling hos DLF 

på Vandkunsten. Stort tillykke med det og pøj pøj med de nye udfordringer. Pia har været en vigtig 

del af at bygge vores kredsstyrelse op efter formands- og næstformandsskiftet i 2018, og hun har sat 

sine aftryk på mange vigtige dagsordener. Tusind tak for indsatsen, energien, iveren og sparring hele 

vejen igennem. Vi kommer til at savne dig! 

Men, men vi - lærerne i Albertslund - er så heldige, at Marianne Mortensen fra Herstedvester Skole 

som førstesuppleant træder ind i kredsstyrelsen. Marianne har mange års erfaring som tillidsrepræ-

sentant, og vi glæder os til at byde Marianne velkommen og i fortsat samarbejde udvikle og fortsætte 

arbejdet for medlemmernes mulighed for at kunne lykkes med arbejdet på skolerne mm.  

Den nye kredsstyrelse holdt vores første møde i tirsdags og vi har lavet en—synes vi selv—god forde-

ling af opgaverne her i kredsen. Den kan du læse på vores hjemmeside.  

På posterne som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på skolerne er der også sket store 

udskiftninger. I forhold til for et år siden er der ændringer på alle skoler—undtagen Herstedlund—og 

på PPR. Velkommen til alle nye og erfarne tillidsvalgte, tillykke med posten og tak fordi du vil påtage 

dig det ansvar.  

Og til alle de tillidsvalgtes kolleger:  

1) Tjek dig selv og din kollega, har I styr på det, hvem er din TR, og hvem er din AMR?  

2) Husk at bruge dem og klæde dem på, deltag i faglig klub, inddrag dem i jeres overvejelser, glæ-

der og bekymringer, så de kan løse deres opgaver til perfektion.  

På skolerne betyder et nyt skoleår for mange nye klasser, nye fag og nye teamkolleger. Der er også 

nye kolleger i mange teams rundt omkring—velkommen til jer! 

Vi ønsker at I alle får et helt forrygende skoleår, som jo er nyt for alt og alle. 

Vi ses rundt omkring i det albertslundske. 

 

 

Et nyt skoleår med meget nyt 
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KNyt 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   28 43 48 01 

Christian Holm, næstformand  28 29 05 59 

Thomas Dagnoli, kasserer   28 40 18 61 

Marianne Mortensen, KS-medlem  28 29 05 62 
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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 

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


 

Telefon: 31 32 33 34 

Fax: 31 32 33 35 

Mail: nogen@example.com 

 

Copenhagen Pride 

 


