
 
  

Kære medlemmer 

 

”Det er godt nok længe siden, man har hørt noget til, hvad kredsen går og laver”, tænker du 

måske? Eller – måske har du faktisk hænderne mere end fulde af virtuel undervisning og 

møder på teams – og måske egne børn, der også lige skal undervises osv osv.  

 

På kredskontoret prøver vi at dele os lidt, så der kun er 2-3 på arbejde på kontoret ad gangen. 

Randi har været i corona-isolation indtil denne uge, Henriette har kunnet arbejde en del 

hjemme fra Amager. Anita, Søren og Heidi har fordelt dagene imellem sig. Jeg har været 

væk de første uger af året pga. sygdom i min familie, – nu er jeg corona-isoleret i et lille hus 

i Ubby – og har god tid til at sende dig en lille up-date. 

 

Vi er der stadig for vores sygemedlemmer – eller folk, der har brug for os til beregninger, 

regler eller andet. 

I må endelig ringe eller skrive til 053@dlf.org – så vi kan hjælpe. 

 

Anita og jeg er stadig under vejs med forhandlingerne om A-20 og vores lokalaftale. Vi er 

kommet et stykke vej. Nogle møder har måttet aflyses, - men vi arbejder på sagen, og vi tror 

på, at vi nok skal få et resultat i hus.  

 

Vi har udsat vores TR-møde et par gange, – og det kan mærkes i vores ende af linjen, at vi 

mangler TR’ernes fortælling til os om, hvordan det står til ude på skolerne. Alle de der virtu-

elle møder ER bare ikke det samme. Jeg vil tro, at det også er jeres oplevelse, – at det er 

svært at holde den nære kontakt til kollegerne. Forhåbentlig finder I på måder, hvor I får talt 

sammen og holdt lidt snor i, at I alle kommer igennem med skindet på næsen. 

 

Fra lærerkredsens side har vi opfodret til, at ”Cirkulæret for sund fornuft” får lov at virke 

ude på skolerne – mht. hvilke fag og hvor mange lektioner, der skal gennemføres. Og hvor 

lærerne skal opholde sig, mens de underviser. Forhåbentlig lykkes det for lederne at lave 

gode løsninger sammen med jer. 

 

På vores kalender står et møde for kommende seniorer – det såkaldte 55++ møde - hvor vi 

plejer at mødes på kredskontoret og tale om seniorordning, pension, efterløn mv. Det var sat 

til torsdag den 28/1 – men må selvfølgelig aflyses i denne omgang. Som altid kan medlem-

mer til enhver tid henvende sig, hvis de gerne vil have kigget på pension sammen med en af 

os fra kredsen. 

 

Pas godt på hinanden og jeres både fysiske og mentale helbred. 

 

 

Mange hilsner 

Lone V. 
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Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-15 

Torsdag10-17 

Fredag 9-13 
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