
 INFORMATION 
Furesø Lærerkreds 

 
 
Kære medlemmer i Furesø Lærerkreds.  
 
Åbent Kursus 
 
Tak til alle jer, der valgte at bruge en lørdag og søndag formiddag på Frederiksdal i november. Det 
er af stor betydning, at der var så stor opbakning og engagement.  
 
Løntjek 
 
Der har igen i år været mulighed for løntjek på alle skoler. På flere skoler er der blevet fundet fejl, 
både hos enkelte lærere, men også hos flere lærergrupper. Til alle jer, der ikke har nået at tjekke 
jeres lønseddel endnu, er der her en opfordring til at gøre det. Hold særligt øje med, om I får 
udbetalt UV-tillæg og om der bliver indbetalt pension af jeres løn. Er I i tvivl om jeres lønseddel er 
korrekt, kan I rette henvendelse til jeres tillidsrepræsentant eller leder.  
 
Kalender 
 
Igen i år vil der være mulighed for at bestille lærerkalenderen. Din tillidsrepræsentant har lagt en 
tilmelding ud på intra, hvor du kan afgive svar om du ønsker kalenderen eller ej. Det er vigtigt, at 
du skriver dit fulde navn på tilbagemeldingen.  
 
 
Medlemsgrupper 
 
Som vi tidligere har skrevet er der øget fokus på de mindre medlemsgrupper. For medlemmerne på 
PLC/ LIT er der stor fokus på opgaveoversigterne og mulighed for at nå opgaverne inden for de 35 
timers tilstedeværelse. På dette område har vi allerede forvaltningen med i dialog om løsning af 
disse problemer. 
For børnehaveklasselederne er der ligeledes udfordringer og vi har derfor valgt at holde et møde, 
hvor vi får drøftet de forskellige problemstillinger og måske finder gode løsninger hos hinanden.  
Mødet finder sted mandag d.6.februar, og vi håber, at så mange bh.kl.ledere får mulighed for at 
deltage. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Kredskontorets i juleferien 
Kredskontoret har vagtordning hele ferien. 
Såfremt du har akut brug for hjælp, kan du få fat i os 
enten på mail 028@dlf.org eller på telefon 44 95 76 66, hvor du vil få et svar/opkald senest 
næstfølgende arbejdsdag. 
Kredsstyrelsen ønsker alle vores medlemmer en god jul og et godt nytår. 
 
 
 

 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
Generalforsamling 

Onsdag d. 15. marts 2017 
 
Venlig hilsen 
Louise Brandt 
Kredsformand 
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