
 

 

Hovedstyrelsesvalg 

 

STEM PÅ BJØRN! 
 

 

 

Hvert 4. år afholdes der valg til Danmarks Lærerforenings 

hovedstyrelse, så det sker NU!  

Valget har virkning fra 1.1.20. 

Du skal stemme i perioden 21. november – 3. december.  

Du stemmer via mail, som sendes til den mailadresse, du har opgivet i medlemssystemet – 

dette kan du tjekke på DLF’s hjemmeside under MIN SIDE i højre spalte. 

Det er vigtigt at du stemmer – det er en del af demokratiet i DLF! 

 

Hvem skal du så stemme på? 

Du kan læse om kandidaterne i det nummer af folkeskolen, som udkommer 21. november. 

Desuden kan du på vores hjemmeside finde materiale fra de hovedstyrelseskandidater, som 

har sendt noget til os. 

 

Kredsstyrelsen i Kalundborg anbefaler dig på det kraftigste at stemme 

– og at stemme på Bjørn Hansen! 

 

Bjørn sidder også i hovedstyrelsen nu, han er lokal (Holbæk) og han kan sikre vores indfly-

delse direkte ind i hovedstyrelsen – dér hvor lærerforeningens beslutninger tages mellem 

kongresserne! 

Vi har gennem flere år haft et meget tæt samarbejde med Bjørn. De kongresdelegerede (i 

Kalundborg Lærerkreds Lone og Karen) – mødes hver måned med Bjørn og de øvrige kon-

gresdelegerede fra vort kredssamarbejde, hvor vi sammen med Bjørn gennemgår og drøfter 

dagsordenen til det månedlige hovedstyrelsesmøde. Vi fortæller Bjørn, hvad vi mener er 

vigtigt i forhold til det daglige arbejde i kredsene og på skolerne – Bjørn tager det med og 

orienterer os efterfølgende. Det er den direkte vej ind til beslutningerne i DLF! 

Hvis vi ikke har en lokal i hovedstyrelsen, så mister vi denne indflydelse og tætte orientering 

- derfor skal vi have genvalgt Bjørn til hovedstyrelsen – og det kan DU være med til at sikre! 

 Bjørn er lyttende og handlende. 

 Bjørn er vores stemme i hovedstyrelsen og i DLF 

 Bjørn tager medlemsdemokratiet alvorligt 

 Bjørn har stor viden om både arbejdsmiljø og pædagogik 

 Bjørn er medlemmernes mand 

 Bjørn arbejder for medlemmernes vilkår i en mangfoldig hverdag 

STEM – OG STEM PÅ BJØRN! 

 

Du kan læse Bjørns valgoplæg her – 

 http://www.kreds53.org/media/12829086/bjoern-folder-2019.pdf 

 

Og som vanligt har vi præmier til den lille og store skole med højeste stemmeprocent – kun-

ne være julegodter! 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

  NYHEDSBREV 
Nr. 16 

28. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
21. november 2019 

 

 
 

 
 

 

 
MØDE FOR 

BØRNEHAVE 
KLASSE 

LEDERNE: 

26.nov. 
17.30 – 19. 30 

Fik du ikke 
tilmeldt dig? – 

Så ring eller 
skriv straks til 

kredskontoret 

 
 

 
 

 

 
HUSKELISTE: 

Se side 2 i 
nyhedsbrevet! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kalundborg 

Lærerkreds 
Nytorv 8,1 

Kalundborg 
Tlf:  

5951 5112 

Mail: 
053@dlf.org 

Hjemmeside: 
www.kreds53

.org 
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Så er det sidste mulighed for tilmelding 

til nedenstående! 
 

 

 

 

Fyraftensmøde  

28. nov. Kl. 16-19 i Gørlevhallen. 

Fastholdelse og rekruttering 

Oplæg ved Helle Hein: ”Hvad motiverer lærerne” 

Dialog mellem lærere, politikere,  

skoleledere og direktør/chef. 

Kom og fortæl, hvad du mener, der skal ske! –  

se udsendte invitation 
http://www.kreds53.org/media/12741914/fastholdelseplusogplusrekrutteringplusfyraftensmo

edeplus281119.pdf 

 

 

 

 

 

 

AULA 
 

Efter nogen dialog og drøftelser frem og tilbage, så er der nu udsendt besked til skolerne om 

forskellige muligheder for logon. 

Det står klart, at ingen medarbejder kan kræves at skulle anvende eget NemId eller egen tele-

fon, for at kunne udføre sit arbejde. 

Derfor indeholder beskrivelsen anvisninger på, hvordan man logger sig på via forskellige 

metoder, både via privat NemId og uden brug af privat NemId. 

Kredsen anbefaler, at arbejdsgiver anskaffer medarbejdersignatur til alle medarbejderne i 

form af et papkort, som det kendes fra NemId. 

Skulle det give problemer, skal du kontakte din TR eller kredsen. 

 

 

Huskeliste 

Der er for tiden rigtig mange områder, hvor vi gerne vil have din medvirken og hvor du kan 

gøre din indflydelse gældende – alt sammen med det formål, at sikre gode rammer og vilkår 

for vort professionelle arbejde. Jeg prøver at liste op, så brug gerne nogle minutter på besva-

relse – det er med til at gøre os stærke: 

 

 

Sidste frist! 

21. nov.: tilmelding til fyraftensmøde om fastholdelse og rekruttering – se ovenstående. 

25.nov.: deadline for DLF’s medlemsundersøgelse             Udsendt til din mailadresse. 

3. dec.: stem til hovedstyrelsesvalg.                Udsendt til din mailadresse. 

10. dec.: besvarelse til professionel kapital.                Udsendt på KK-mail. 

20. dec.: juleferie!                  Nyd det. 

 

Karen Sørensen, 

Kredsformand 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 

 
 

 
 

 
 

HUSK! 
 

AT TJEKKE 

DLF INSITE 
FOR  

INFO 
 

 
 

 

 
 

Hoved 
foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 

 
 

 
 

 
 

PENSIONIST-
GRUPPEN AF-

HOLDER JULE-

FROKOST I 
KREDSENS 

LOKALER 
ONSDAG 

D. 4.12. KL. 10 
Indbydelse 

sendt til jeres 
mail. 

Få ledige 

Pladser 
Ring 59515112 

http://www.kreds53.org/media/12741914/fastholdelseplusogplusrekrutteringplusfyraftensmoedeplus281119.pdf
http://www.kreds53.org/media/12741914/fastholdelseplusogplusrekrutteringplusfyraftensmoedeplus281119.pdf
http://www.dlf.org/

