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I dette nummer af Kredsnyt kan du læse om: 
o Kongressen 
o OK-24 
o Professionel kapital 
o Kollektiv ferie i julen 
o Tur til Davids samling med fraktion 4 
o Hvordan du deltager i en julekonkurrence 

 
For at gøre Kredsnyt mere mobilvenligt har vi ændret lidt på layoutet. 
 
DLF-kongres 2023 
Til foreningens kongres først i november var de to hovedtemaer på dagsordenen: inklusion og 

rammer og vilkår for det gode arbejdsliv. Begge temaer afstedkom en vedtagelse på kongressen, 

som sætter rammerne for, hvordan foreningen forpligter sig til at arbejde med de to meget vigtige 

områder. Du kan læse mere om vedtagelserne på foreningens hjemmeside her: dlf.org/om-

dlf/kongres -2022  

Desuden vedtog kongressen en resolution, som er et budskab til det nyvalgte folketing om at leve 

op til ansvaret for, at intensionerne i den 10 år gamle inklusionslov kan indfries. Se resolutionen 

her: dlf.org/media/15541800/ resolution.pdf 

 

OK-24 

Hovedforeningen i DLF er allerede på nuværende tidspunkt i gang med forberedelserne til over-
enskomstforhandlingerne i 2024. Derfor har man bedt de lokale kredse om at indsamle inspiration 
til de områder foreningen bør have fokus på. 
Dette har vi Solrød gjort gennem faglig klub på skolerne, hvor kredsen har deltaget og indsamlet 
alle jeres gode forslag og pointer. De er nu sendt videre til hovedforeningen. Tak for jeres delta-
gelse og engagement. 
 

Professionel kapital 
Det er ved at være lang tid siden vi startede professionel kapital op i Solrød, og meget er sket 
siden da. Nogle skoler har arbejdet med emnet, mens det har ligget mere stille andre steder. Vi 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2022
https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2022
https://www.dlf.org/media/15541800/resolution.pdf
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har derfor haft en brush-up dag for Trioerne (tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentan-
terne og skoleledelserne). Planen er at gennemføre målinger på alle skolerne i februar, hvorefter 
Trioerne mødes en hel dag for at arbejde med indholdet og lægge en plan for det fremtidige 
arbejde.  
 
 

Kollektive feriedage i Juleferien 
Kort udgave: er du ansat senest 1. november - 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 juleferie, at tirsdag den 27. 
december og onsdag den 28. december er kollektive 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 (01.09.2021-31.12.2022)” - “Optjent”. Er du ansat fx 12. november, 
skal du tjekke om du har feriedage med fra tidligere arbejdsgiver. 
 

Konkurrence 

 
Vi vil gerne lave lidt reklame for bogserien Pædagogisk rækkevidde, der ligger tilgængelig for alle 
medlemmer i digital udgave på min side på dlf.org.  
 
Vi har derfor sammensat en præmie, der består af en flaske vin, en DLF-nøglering i læder og et 
valgfrit fysisk eksemplar fra bogserien. Se udvalget af titler her: https://unipress.dk/p%C3%A6da-
gogisk-r%C3%A6kkevidde/ 
 
For at deltage skal du skrive en mail til 045@dlf.org med dit navn samt titlen på den bog, du helst 
vil vinde inden den 15. januar, hvorefter vinderen kåres via lodtrækning. Skriv konkurrence i 
emnefeltet. 
 
 
 
 

Fraktion 4 
Fraktion 4 har planlagt en tur til København for at besøge Davids samling. Der er bestilt en om-

visning med titlen ”Hvad er islamisk kunst?” Udgangspunktet for omvisningen er kunstværkerne i 

https://unipress.dk/p%C3%A6dagogisk-r%C3%A6kkevidde/
https://unipress.dk/p%C3%A6dagogisk-r%C3%A6kkevidde/
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museets islamiske samling https://www.davidmus.dk/samlingerne/islamisk, og der vil også blive 

fortalt lidt om museets stifter C.L. David.  

Turen er tirsdag den 24. januar, 2023. Medlemmer af Fraktion 4 vil snarest modtage en mail 

med yderligere information og oplysninger om tilmelding. 

Kredskontoret i juleferien 

Kredskontoret holder ferielukket i juleferien (22.12 – 2.1). Vi er dog klar ved telefonen alle 
hverdage på 56144330 mellem klokken 12 og 13. 

 

I ønskes alle en rigtig god jul samt et godt nytår 

Venlig hilsen Kredsstyrelsen 

 

 

 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1p54FD-000577-3O&d=4%7Cmail%2F90%2F1670933400%2F1p54FD-000577-3O%7Cin12k%7C57e1b682%7C25250767%7C13859437%7C63986DA7C0CD7CE7AAB2E13061F44803&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsmaw.sidudvl%2F.dnamikssngea%2Filreksim&s=twejFIxTbAt6qoaFPtbn2rOlun4

