
 

  

 

Generalforsamling 
 

Husk vi holder generalforsamling mandag d. 14. juni kl. 16.30 på Svebølle Skole, Stations-

vej 3, 4470 Svebølle. 

 

Der er tilmelding til TR eller til Kredskontoret senest mandag d. 7. juni. 

Der er dagsorden og skriftlig beretning på: https://kreds53.org/medlem/medlemsinfo/gene-

ralforsamling 

 

 

 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen: 
 

• Mødets åbning 

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Fastsættelse af forretningsorden 

• Beretning 

• Regnskab 

• Indkomne forslag 

• Budget og fastsættelse af kredskontingent 

• Evt. 
 

 

Feriegodtgørelse 
Hidtil har vi fået udbetalt feriegodtgørelse med maj-lønnen, men fremover vil denne udbeta-

ling være delt i flere portioner over året. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 

1% af lønnen, men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15% efter ferieaf-

talerne, så feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2.15% 

I 2021 får vi feriegodtgørelse tre gange. Hvis man er bagudlønnet, bliver det udbetalt 

d.30.april, 31.maj og 31.august. Ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to 

rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaf-

talerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj. Bemærk at for forudlønnede bliver ferie-

godtgørelsen udbetalt med maj-, juni- og september-lønnen. 

 

I 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at ske på følgende måde: 

Den 30. april/1.maj 2021 udbetales der 1,15 % af den ferieberettigede løn for 2020. 

Den 31.maj/1.juni 2021 udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. septem-

ber 2020–31. maj 2021. 

Den 31. august/1.september udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni 

2021–31. august 2021 

Randi Stokholm Hansen 

kredsstyrelsesmedlem 
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Åbningstider 
Kredskontoret: 

Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-15 

Torsdag10-17 
Fredag 9-13 
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Mentorordningen 
Som bekendt var mentorordningen for nyansatte en del af lokalaftalen fra november 2018.  

Alle nyansatte skal have tilknyttet en mentor. Fra starten fik mentorer 25 timer til opgaven – 

uanset hvor mange nye lærere skolen fik. Ved lokalønsforhandlingerne sidste år blev der 

yderligere forhandlet et årligt tillæg. Trods denne anerkendelse af funktionen er det ikke alle 

steder ordningen har fungeret. Bla. fordi opgaven ikke rigtig er blevet italesat ude på sko-

lerne, – nogle mentorer har bare opdaget ordet på deres opgaveoversigt, uden at der er blevet 

talt om, hvad der forventedes. Derfor er der nu arrangeret et møde med alle skolernes men-

torer – det ligger mandag i uge 26. Her vil der blive mulighed for at udveksle ideer og stille 

spørgsmål til kommunens forventninger. 

Set fra kredsens synspunkt kan en velfungerende mentorordning være med til at fastholde 

kolleger. I en tid, hvor mange skoler har svært ved at skaffe ansøgere, synes vi det er vigtigt, 

at vi så i hvert fald formår at holde på dem, vi får. 

Lone Varming,  

kredsformand 

 

 

Rekruttering  
Måske så du på Børn- og Familieudvalgets dagsorden i denne uge, at der i kommunen arbej-

des med en rekrutteringsindsats for lærere og pædagoger. Der stod i punktet, at de faglige or-

ganisationer vil blive inddraget i arbejdet med rekruttering af kvalificerede pædagoger og læ-

rere. Inddragelsen bestod i, at de to FTR’er fra BUPL og DLF blev inviteret til en times 

møde med to af konsulenterne i BLU, så vi kunne fremkomme med vores synspunkter.  

 

Nogle af de pointer jeg havde med var: Fastholdelse er mindst lige så vigtig som rekrutte-

ring, – man er nødt til også at arbejde på, at lærerne kan holde til deres job – også når de er 

sidst i 60’erne ++. Teach First kan sagtens være godt i de 2 år, de er her, men vores optæl-

ling siger, at under en håndfuld af de 35-40 TeachFirstere, vi har haft ansat, bliver her efter 

endt uddannelse. Vi skal have mentorordningen til at virke – en del af de nyansatte medlem-

mer, som vi har kontakt med på kredskontoret, har ikke oplevet at få hjælp fra en mentor. 

Først og sidst, så ville Kalundborg Kommune uden tvivl have lettere ved at rekruttere, hvis 

lærerne ikke underviste så meget. Forleden søgte en nabokommune nye lærere, som tilbydes 

24-25 lektioner pr uge – hos os planlægger de fleste skoler med 27-28 lektioner.  

Lone Varming,  

kredsformand 

 

 

PPR flyttes tilbage til BLU 
Med virkning fra 1/8 flyttes PPR til Børn, Læring og Uddannelse (BLU) – efter i nogle år at 

have hørt til i Børn- og Familieafdelingen. Det er en beslutning, som er blevet taget lidt hur-

tigt og som er kommet noget bag på medarbejderne i PPR, - der ovenikøbet i samme omgang 

skal have ny leder. Som vi hører det på Nytorv, giver selve beslutningen heldigvis god me-

ning for de fleste – skoler og dagtilbud er PPRs mest nærliggende samarbejdspartnere. Vi 

håber, at det bliver en god proces både for medarbejderne i BLU, som  nu får en række nye 

kolleger, - og for PPR-folket, som skal finde deres fødder i en ny enhed. 

Lone Varming,  

kredsformand 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

LÆRERNES 
PENSION 

TLF: 
70 21 61 31 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Hoved 

foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 
 

 
 

 

 
 

 
FRAKTION 4 

LÆSEKRED-

SEN HAR 
FUNDET NYE 

DATOER FOR 
KOMMENDE 

SKOLEÅR – 
LÆS MERE 

HER 

https://www.
kreds53.org/

me-
dia/14447790

/fraktion-4-

laesekreds-
21-22.pdf 

 
 

http://www.dlf.org/

