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Nyhedsbrev oktober 2019 
 
I sidste uge deltog kredsstyrelsen i Danmarks Lærerforenings kongres i København. 
 
En spændende kongres med mange gode og givtige diskussioner og vedtagelser samt valg af 
formand/næstformand for de næste 4 år. 
Kongressen har været godt dækket ind af pressen og ”Folkeskolen” så jeg vil ikke gå i detaljer her, men blot 
konstatere, at vi alle går en spændende fremtid i møde m.h.t. arbejdsbetingelserne i folkeskolen. 
 
En ting vil jeg dog fremhæve, nemlig at vi efter 3 års intenst arbejde, fik vedtaget et folkeskoleideal. 
Et ideal, som vi håber, kan give et godt afsæt til de kommende 3-partsdrøftelser om folkeskolens fremtid! 
I kan finde ordlyden i folkeskoleidealet på følgende link: 
 
https://www.dlf.org/media/12698424/danmarks_laererforening_folkeskoleideal_2019.pdf 
  
Lokalt arbejder vi videre på at få opgaveoversigterne tilrettet, så de passer med de aftaler der er indgået 
mellem kreds og forvaltning - et større arbejde end forventet!! 
 
Da vi om få dage står overfor skoleårets første ferie, skal I være opmærksom på nedenstående: 
 
 
Syg i ferien!   

Skulle du blive ramt af sygdom før efterårsferien, er det vigtigt at meddele dette til skolelederen, da der så 

er mulighed for at få erstatningsferie efterfølgende! Er skoleledere ikke til at træffe, skal du kontakte 

skoleforvaltningen/kommunen på tlf. 74 92 92 92   

Ikke optjent ferie!   
Har du ikke optjent ret til ferie, har du mulighed for at få dagpenge i ferieperioden! Du skal blot melde dig 

ledig senest på første feriedag.  Har du optjent delvis ferie, foregår det på samme måde, at du melder dig 

ledig, når du har brugt de optjente feriedage!  Se DLF/A’s hjemmeside!   

God efterårsferie! 

På vegne af kredsstyrelsen 

Ulrik Nielsen/næstformand          
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