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HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 
samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 
www.dlf.org 

Læs i dette nummer:  

Corona – Genåbning og kviktest. 

A20 – kort om de lokale forhandlinger. 

Afgangsprøver 

Generalforsamling 2021 udskydes. 

Suppleringsvalg til hovedstyrelsen i DLF. 

Kollektiv vinterferie – Har du opsparet 
tilstrækkelig ferie. 

Sygdom i ferien. 

Invitation til webinar om investering 

Corona – Genåbning 

I skrivende stund er vi alle på vej på en velfortjent 
vinterferie. Godt nok er der mange af de ting, vi plejer 
at gøre i vinterferien, som ikke kan lade sig gøre i år, 
men vores håb er, at ferien alligevel kan give et 
afbræk fra hverdagen og bringe fornyet energi. 

Det er svært at spå om, hvorvidt de resterende elever 
skal tilbage i skole 1. marts. Meget tyder på, at de 
skal, men samtidig er de regionale smittetal høje i 
vores område. Der er varslet borgmestermøde på 
mandag, så mon ikke der kommer en udmelding 
derefter.  

Et bredt politisk flertal har netop besluttet en 
økonomisk hjælpepakke til skolerne på i alt 600 
millioner for at give skolerne bedre mulighed for at 
indhente elevernes faglige efterslæb og løfte trivslen.  

Vi ved ikke, hvor mange penge, det reelt betyder for 
skolerne i Solrød, men alle penge er velkomne.  

Et element i aftalen er, at det er op til den enkelte 
skole at beslutte, hvorledes pengene bruges bedst. 
Om det skal være forkortelse af skoledagen, 
supplerende undervisning, to-lærer ordninger eller 
turbo-forløb skal altså afgøres lokalt, og kommunerne 
må ikke lave centrale regler for hvorledes pengene 

skal anvendes.  

 

Kviktest 

Det er frivilligt, om man vil lade sig teste, men det er 
værd at bemærke, at øget testning kan begrænse 
smittespredningen med op mod 50%. 

Der har i medierne været meget fokus på såkaldt 

“kollegatestning”, men i Solrød er det heldigvis 

sundhedsplejerskerne, der står for testningen. 

Lærerne skal bruge tid og energi på arbejdet med 

eleverne og ikke på at teste kollegaer. 

 

A20 – kort om de lokale forhandlinger. 
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Siden A20 blev stemt hjem, har vi forhandlet på en 

lokalaftale for at bygge bro mellem A20 og den kultur 

og tradition, der har kendetegnet det hidtidige 

samarbejde i Solrød. Vi er nået langt og er tæt på 

målstregen godt hjulpet af de tilbagemeldinger vi har 

fået på udvalgte emner fra de faglige klubber. 

Kredsstyrelsen har været med på sidelinjen i hele 

forhandlingsperioden, men skal godkende aftalen 

endeligt. Desuden skal aftalen godkendes politisk af 

formanden for overenskomstudvalget Morten 

Refskov, inden den kan offentliggøres.  

 

Afgangsprøver 

I begyndelsen af februar besluttede regeringen og 

Folketingets partier at skære ned på sommerens 

prøver som en følge af Corona-hjemsendelsen. 

Eleverne i 9. klasse skal derfor op i 4 prøver mod 

normalt 7. Alle øvrige prøver på 8. og 9. årgang 

aflyses. Dette gælder også prøverne i valgfagene, der 

har været årsag til mange grå hår, da prøverne er nye 

og eleverne på ingen måde har modtaget nok 

undervisning.  

Samtidig skal undervisningen fortsætte helt frem til 

prøverne. På den måde sikres det, at eleverne får 

eksamenstræning samtidig med, at der frigives tid til 

undervisning.  

 

Generalforsamling 2021 udskydes 

En enig kredsstyrelse har besluttet, at udskyde 

generalforsamlingen som skulle have været afholdt i 

midten af marts. Beslutning er truffet på baggrund af 

udfordringerne i forbindelse med 

forsamlingsforbudet. Kredsstyrelsen drøftede 

muligheden for at holde generalforsamlingen virtuelt, 

men har vurderet at de tekniske udfordringer i 

forbindelse med afholdelse og overholdelse af 

GDPR-regler og kredsens egne vedtægter, ville blive 

for stor en opgave og for dyr at betale sig fra. Vi 

forventer at kunne afholde generalforsamlingen i 

vanlig stil i slutningen af maj. Nærmere dato og 

tidspunkt vil blive varslet og meldt ud senest 5 uger 

før. 

 

Suppleringsvalg til hovedstyrelsen i DLF 

DLF skal ud i et suppleringsvalg til en ledig plads i 

hovedstyrelsen med tilknytning til Sønderjylland, da 

det hidtidige medlem Marianne Holler Kanstrup, 

Haderslev, af private årsager ønskede at træde ud.  

Der er 4 opstillede kandidater, og du kan læse deres 

valgindlæg på Folkeskolen.dk 

Da valget vedrører en post med tilknytning til 

Sønderjylland, vil vi som kredsstyrelse ikke pege på 

nogen kandidat. 

Suppleringsvalget finder sted fra 1. marts 2021 

klokken 9 og slutter 10. marts klokken 16. Valget er 

elektronisk, og du vil modtage link til afstemning via 

mail. 

Kollektiv ferie i uge 8 – Har du optjent 
tilstrækkelig ferie? 

Der varslet kollektiv ferie i uge 8.  

Kort udgave: er du ansat senest 1. september - alt er 
ok, du behøver ikke læse videre. 

Længere udgave:  

I forbindelse med overgang til den nye ferielov 

ændrede vi placeringen af den kollektive ferie i Solrød, 

så alle der er ansat senest 1. september 2020 løbende 

optjener ferie og ikke tvinges ud i afholdelse af 

forskudsferie. Den kollektive ferie er nu fast placeret 

med de to første hverdage efter 2. juledag, uge 8, de 

tre hverdage inden påske og endelig ugerne 28, 29 og 

30 i sommerferien.  

Det betyder konkret i forhold til den kommende 

vinterferie, at mandag til fredag er kollektive 
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feriedage. Har du ikke optjent ferie, kan du søge om 

feriedagpenge hos din A-kasse. Optjente feriedage i 

Solrød Kommune fremgår af din lønseddel under 

“Ferietimer (01.09.2020-31.12.2021)” - “Optjent”. 

Er du ansat fx 1. januar, skal du tjekke om du har 

feriedage med fra tidligere arbejdsgiver.  

 

Bliver du syg i ferien, gælder følgende 
regler: 

Du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i 

ferien. 

Du har dog først ret til erstatningsferie fra den 6. 

sygedag under ferie. Sygdommen skal dokumenteres 

ved en lægeerklæring, og udgiften til fremskaffelse af 

lægeerklæringen skal den ansatte selv betale. 

Det er vigtigt, at du melder sig syg med det samme. 

Melder du dig fx først syg på den 3. sygedag, tæller de 

første 2 sygedage som udgangspunkt ikke med. 

 Er du syg før tidspunktet for den aftalte feries 

begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, 

vil du være berettiget til at få ferien i 

sygdomsperioden suspenderet og udskudt til senere 

afholdelse. 

Invitation til webinar om investering 

Lokalrådet i Lån & Spar Køge, hvor DLF er 

repræsenteret, vil gerne invitere til et spændende 

webinar om investering for nybegyndere. I kan læse 

mere om arrangementet i nedenstående. 

Man behøver ikke være kunde i Lån & Spar for at 

deltage. 

 

Investering! Tør og vil jeg investere mine 
penge? 

Er du forholdsvis ny på aktiemarkedet, eller overvejer du 
at investere og behøver gode råd? Brug 1 time i selskab 
med Lån & Spar Køge som inviterer til 
investerings-webinar for begyndere den 9. marts kl. 
16.30.  

Arrangementet afholdes af Lån & Spar Køge, samt 
filialens lokalråd, som Danmarks Lærerforening er en del 
af. Lån & Spar fortæller om aktiemarkedet og generelt 
om dine investeringsmuligheder. Webinaret er et gratis 
tilbud til dig - og der vil blive plads til alle slags 
spørgsmål. Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar for at 
deltage 

Hvad er forskellen på aktier og obligationer. Hvad er en 
risikoprofil og hvad skal man være opmærksom på, 
inden man begiver sig ud på investeringsmarkedet?Bliv 
klogere og bedre forberedt på mødet med 
investeringsuniverset. 

Tilmeld dig på: https://lsb.nemtilmeld.dk/519 
  
 
 

 
 
 

God vinterferie og godt helbred 

Vi håber, i alle vil få en god og velfortjent 

vinterferie og ikke mindst holder jer sunde og 

raske. 

Kredskontoret er lukket fra mandag 22/2 til og 

med søndag 28/2, men vi kan stadig fanges på 

mail 045@dlf.org eller kredsmobil 93944330. 
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