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KALUNDBORG LÆRERKREDS  

byder dig velkommen som medlem og håber, at du må føle dig godt til rette i dit 
arbejdet på en skole/arbejdsplads i kredsens område og som medlem af Kalund-
borg Lærerkreds. 
 
Kredsen har i dag 614 medlemmer, hvoraf de 447 er aktive. De øvrige er 
pensionister, har orlov el.lign. 
 
Kredsen dækker kommunale skoler/arbejdspladser inden for Kalundborg Kom-
munes område samt Regionskolen Synscenter Refsnæs. 
 
Medlemskontingentet udgør 544 kr. pr. måned.  
Til kredsen 331 kr. og til Danmarks Lærerforening  (DLF) 213 kr. 
 
Kontingentet opkræves via Hovedforeningen. Du har mulighed for via Hovedfor-
eningens hjemmeside at tilmelde dig betalingsservice samt ansøge om kontin-
gentnedsættelse, hvis du er ledig eller på orlov med dagpenge.  
Klik dig ind på www.dlf.org og få mere at vide. 
 

KREDSKONTORET: 
 

Kredskontoret er placeret i Kalundborg (se vores adresse på bagsiden) og har 
følgende åbningstider: 
 

 Mandag, tirsdag, torsdag kl. 10.00 - 15.00 
 Onsdage kl. 10.00 - 17.00 
 Fredage kl. 9.00 - 13.00 

 
Vi træffes ofte både før og efter åbningstid, samt efter aftale.  
 
Du er altid velkommen til at ringe, maile eller komme forbi kredskontoret, hvor 
formand, næstformand og sagsbehandler ofte vil være til stede. Er vi her ikke, 
kan besked eller aftale laves med vores sekretær, Heidi.  
 

KREDSENS ARBEJDSOMRÅDER: 
 

 Rådgivning af medlemmer om løn, arbejds- og pensionsforhold 
 Aftaler om løn, ansættelsesforhold og arbejdsforhold for det enkelte 

medlem 
 Forhandling med kommune og region  
 Aftaler med kommune og region, især omkring arbejdstid, løn og ansæt-

telse; men også konkrete emner for det enkelte medlem. 
 

 Information til medlemmer/tillidsrepræsentanter 
 Uddannelse af TR 
 Deltagelse i diverse kommunale arbejdsgrupper 
 Samarbejde med andre organisationer 
 Samarbejde med skolelederne 
 Fastlæggelse af kredsens politik 
 Deltagelse i HU- og MED-udvalg i kommunen 
 Foreningstekniske opgaver 
 Arrangere kurser og møder for medlemmerne 
 Medlemmers og arbejdssteders arbejdsmiljø 
 Deltagelse i faglig klub-møder på skoler 

 
Vi støtter og vejleder medlemmer, hvis de er ledige, ramt af sygdom eller har 
problemer i forhold til arbejdet. 
 
Vi arbejder for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Har 
du spørgsmål hertil skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant, som vil hjæl-
pe dig videre. 
 
Du skal altid kontakte din tillidsrepræsentant ved ændringer i dine arbejdsforhold 
og arbejdssted samt navne- og adresseændring mv. Som nyt medlem vil din til-
lidsrepræsentant snarest indbyde dig til en snak om dine ansættelsesforhold 
 

FOR MEDLEMMER: 
 Tema-aften ”Hvad skal vi med skolen?”  - 24. august kl. 18 
 Åbent kursus (Hotel Storebælt i Nyborg)  - 4.-5. november 2017 
 Der holdes konferencer og møder om aktuelle emner. 
 Der holdes jævnligt møder for forskellige grupper af medlemmer, fx nye 

medlemmer, 55+-møder, børnehaveklasseledere osv. 
 Generalforsamling holdes næste gang d. 16. marts 2018. 

 

KREDSENS AKTIVITETER: 
 Tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelse mødes hver måned. 
 Kredsstyrelsen holder møde hver 2. uge. 
 Der holdes et årligt TR-kursus. 

 

BRUG DIN TILLIDSREPRÆSENTANT –  
BRUG DIN FAGFORENING 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Karen Sørensen, Kredsformand 
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