
 

Kongres 
Mange vigtige emner er på dagsordenen, her er et udpluk: 

Folkeskoleidealet: Idealet skal bidrage til at kvalificere foreningens syn på, hvorfor 

vi holder skole. Det skal være et grundlag for, hvordan vi i for-

eningen agerer som skolepolitisk aktør. Det skal sætte retning for 

både lokale og centrale drøftelse med skolepolitiske interessenter 

om folkeskolens udvikling. 

Periodeforhandlingerne – Ny Start og kommissionsarbejdet: 

 Kommissionen afleverer sit arbejde d. 16. december kl. 13.  

 Hvad forventer vi? 

 Hvordan ser vi gerne en ny start? 

 Hvordan mon vi kommer videre? 

Gearet til fremtiden: Er vi som fagforening gearet til fremtiden? 

 Hvad er medlemmernes krav, ønsker og forventninger til forenin-

gen, både lokalt og centralt? 

 Hvilke opgaver skal løses centralt/lokalt? 

 Nærhedsprincippet – hvor nært? 

Ændringer i vedtægter: Skal vi have 4-årige valg til kongresdelegeret og kredsformand? 

 Skal vi fortsat have generalforsamling hvert år? 

 Hvor fælles skal vi være i kredsene? 

 Skal pensionisterne først være kontingentfri 12 år efter folkepen-

sionsalderen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformandsvalg  
På kongressen den 1. – 3. oktober i år skal de delegerede vælge formand og næstformand for 

DLF. Anders Bondo er eneste kandidat til formandsposten. Til næstformandsposten stiller 

Dorte Lange op til genvalg. Og tidligt i foråret meldte Morten Refskov sig også som kandi-

dat. Hans kandidatur kom overraskende for nogen – nok ikke mindst i foreningens forret-

ningsudvalg, - så der er en del debat fx på Folkeskolen.dk.  

For at give de delegerede den bedst mulige baggrund for at tage stilling, har der været arran-

geret en række valgmøder, hvor Dorte og Morten har fremlagt deres synspunkter og mærke-

sager – og selvfølgelig svaret på spørgsmål. De har begge lavet en hjemmeside, hvor man 

kan orientere sig.  

Kig selv på www.dortelange.dk og www.mortenrefskov.dk 

 

Fra Kalundborg Lærerkreds har vi to delegerede til kongressen.  Karen har været til valgmø-

de i Hillerød den 17/9, og undertegnede var i Vordingborg for et par uger siden. Kredsstyrel-

sen har derfor udsat snakken om, hvordan vi melder ud til kredsstyrelsesmødet den 25/9. 

Lone Varming, næstformand 
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HUSK! 

 

AT TJEKKE 
DLF.INSITE 

FOR  

INFO. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 
 

 
 
 

Alle medlemmer indbydes til Før-kongres møde  

Onsdag d. 25. september kl. 16-17.30 

 

Hvor vi håber, at du har lyst til at deltage i drøftelserne af 

kongressens emner  

– og give dit besyv med til kredsens delegerede. 

 

http://www.dortelange.dk/
http://www.mortenrefskov.dk/
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Ferie 
Lige nu er vi i overgangsordningen til den nye ferielov, det har kun i dette ferieår betydning 

for optjeningen af feriegodtgørelse, vi afholder ferie i ferieåret fra 1.maj 2019 til 30.april 

2020 som hidtil. Det vil i vores kommune sige at vi afholder de sidste 2 ugers ferie i efterårs-

ferien (uge 42) og i vinterferie (uge 7) 

 

Dagpenge ved manglende feriegodtgørelse i efterårsferien 

Til dig der er nyuddannet eller har fået nyt arbejde.  

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme 

ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien i kommu-

nerne er fastlagt forskelligt.  

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i 

begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge ad-

skiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå 

til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden.  Det betyder bl.a., at du skal befinde dig i 

Danmark. 

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter 

du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge 

om dagpenge ved kollektiv ferie. 

Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på dagpenge ved kollektiv ferie. Her kan du følge af-

snittet ” om det skal du gøre for at få dagpenge”. 

Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen 

Syg i ferien 

Hvis du er syg inden vi går på ferie så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sy-

gemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. 

Sygdom i dine ferieperioder 

Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie. 

Dette kræver dokumentation af din sygdom så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring 

allerede fra 1. sygedag, selvom det kun er sygedage ud over fem feriedage på et år, du kan få 

erstattet. Men du kan jo reelt være så uheldig, at blive syg i uge 42 og i uge 7, og da medtæl-

les de 5 sygedage inden for samme ferieår. 

Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole. 

Niels Finne, kredsstyrelsesmedlem 

 

Skal du til at købe din første bolig?  
Du har sikkert masser af spørgsmål, om hvad der er smartest i forhold til lån. Og hvad med 

forsikringer? Kom til DLF-aftenarrangement i Kalundborg Lærerkreds og spørg et par pro-

fessionelle finansierings- og forsikringsrådgivere, der kan svare på alt det, du er i tvivl om. 

Er det klogest med en almindelig ejerbolig, eller er det bedre at finde en andel? Skal du væl-

ge lån med fast eller variabel rente? Hvad med lånets løbetid? Hvad skal du egentligt have af 

forsikringer som ny boligejer? Og hvordan forebygger du bedst skader? 

 

Tips, tricks og svar på alle dine spørgsmål. For at give DLF-medlemmer, der er første-

gangkøbere på boligmarkedet, den bedst mulige start, inviterer vi til et spændende og oply-

sende aftenarrangement med masser af tips, tricks, konkrete værktøjer, lidt godt smørebrød 

og mulighed for at få svar alt det, du er i tvivl om.  Vi har til arrangementet inviteret Kø-

bersmægler.dk, som har specialiseret sig i at hjælpe boligkøbere med at finde og købe bolig 

og er en af landets førende uafhængige køberrådgiver. 

Aftenens program er sammensat i af bolig- og forsikringsrådgivere fra Lån & Spar og Læ-

rerstandens Brandforsikring.  

 

Arrangementet finder sted i vores lokaler på Nytorv 8. 1 sal – 4400 Kalundborg  

Tidspunkt: Torsdag d. 31. oktober 2019 - kl. 16.30-19.00 

Pris: Gratis  - Arrangementet er inkl. smørebrød.    

Tilmelding hos din TR eller vores mail 053@dlf.org inden 1. oktober 2019. 

 Marianne Labuz, kredsstyrelsesmedlem 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

LÆRER- 

KALENDEREN 
19/20 

Kan stadig fås 
ved henvendelse 

til din TR 
eller 

 kredskontoret 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

PENSIONIST: 

 
LÆSE 

KLUBBEN 
Er i gang 

med en  

ny sæson i 
læsekredsen 

Ring eller 
skriv hvis 

du vil være 
med. 

59515112/ 

053@dlf.org 
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