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Kære medlem  
 

Efterårsferien er på alle skoler tvungen ferie  
Læs hvad du kan gøre, hvis du ikke har været ansat i kommunen i hele 
2018, da der vil ske løntræk i efterårsferien: 
Har du i 2018 været ansat andetsteds, kan du have et feriekort fra din 
tidligere arbejdsplads, du kan bruge. På www.borger.dk kan du se mere, 
og få feriepengene udbetalt. Har du ikke ferie til alle dagene, kan du 
melde dig arbejdsløs på den første dag, der er ”pengeløs” og modtage 
arbejdsløshedsdagpenge for dagene (medlemmer af en a-kasse).  
Læs her: 
https://laka.dk/nyheder/2019/oktober/far-du-et-okonomisk-hul-i-efterarsferien/  

 

Sygdom i efterårsferien  
Såfremt du er eller bliver syg før ferien, der starter mandag den 14. ok-
tober, er der mulighed for erstatningsferie.  
Bliver du syg midt i ferien, vil der ikke skulle gives erstatningsferie i de 
første 5 dage, så hvis du ikke også var syg i sommerferien, vil det ikke 
give noget. (Måske undtaget Asgård Skole, som også har ferie i vinterfe-
rien.)  
 

Budget 2020-23 i kommunerne 
I både Køge og Stevns kommune sker vedtagelsen af budgettet for 2020-
2023 først den 5. november. Det sene tidspunkt skyldes den nye rege-
ringsdannelse, der medførte en forsinkelse af Økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL om kommunernes økonomi. I skrivende stund er det 
umuligt at sige noget om, hvilke konsekvenser budgetterne vil få for 
skoleområdet og for medarbejdernes vilkår. Begge kommuner har dog 
efter økonomiaftens indgåelse meldt ud, at det ser lysere ud for kom-
munernes økonomi. I Køge blev det administrative budgetforslag sendt i 
høring i mandags. Som noget nyt er der i år ikke medsendt et sparekata-
log, men i budgetmaterialet kan man læse forslag om en besparelse på 
skoleudvalgets område på samlet set knap 22 mio. kr. over den 4-årige 
periode, og det på trods af at budgetforslaget samlet set giver Køge 
Kommune et overskud på 43,1 mio. kr. i gennemsnit om året i perioden.   
I Stevns Kommune var det administrative budgetforslag sendt i høring 
inden sommerferien, og altså inden Stevns Kommune kendte konse-
kvenserne af Økonomiaftalen. I begge kommuner har vi i vores hørings-
svar opfordret politikerne til ikke at spare men investere i folkeskolen. 
Vi afventer nu spændt resultatet af de politiske forhandlinger og priori-
teringer i begge kommuner.  
 

Lærerens dag 

Det er blevet en god tradition at skolebestyrelser, forældre, elever eller 
skoleledelser sørger for at lærerne i både Stevns og Køge bliver fejret på 
den internationale Lærerens Dag. Da 5. oktober i år lå på en lørdag blev 
det fejret fredag den 4. oktober. 

 
www.laka.dk 

tlf: 70 10 00 18 

 

 

Kredskontoret holder luk-
ket i efterårsferien. 
Kredsens mail 044@dlf.org 
vil blive tjekket jævnligt. 
I akutte tilfælde er kred-
sens telefonnummer:  
56 66 29 66 
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I Køge var det i år lærerne på Søndre Skole, der blev overrasket med 
besøg af borgmester Marie Stærke, som takkede lærerne for deres dag-
lige indsats og skoleudvalgsformand Mads Andersen, som talte til ele-
verne om lærernes betydning.  
I Stevns besøgte udvalgsformand Steen S. Hansen Hotherskolen og Store 
Heddinge Skole. Strøbyskolen fik besøg af centerchef Daniel Gottrup. 
 

Danmarks Lærerforenings kongres den 1.-3. oktober 
Den 1.-3. oktober blev der afholdt kongres i Danmarks Lærerforening. 
Kredsstyrelsen havde inviteret til medlemsmøde før kongres torsdag 
den 26. september hvor dagsordenen blev udfoldet og efterfølgende 
drøftet. 
På kongressen blev Danmarks Lærerforenings nye folkeskoleideal efter 
flere års arbejde endeligt vedtaget. Idealet skal bidrage til at beskrive 
DLF’s syn på, hvorfor vi holder skole, således at debatten om folkesko-
lens udvikling kvalificeres. Det kan læses her:  
https://www.dlf.org/media/12698424/danmarks_laererforening_folkeskoleideal_2019.pdf  
Lærerkommissionen fremlægger den 16. december sine anbefalinger.  
Så det blev drøftet hvordan foreningen skal agere op til og efter frem-
læggelsen af Lærerkommissionens anbefalinger med henblik på at ska-
be det bedst mulige forhandlingsklima frem mod periodeforhandlinger-
ne og sikre viden om, accept af og opbakning blandt medlemmerne til 
foreningens arbejde. Lærerkommissionen fremlægger som sagt sine 
anbefalinger for Danmarks Lærerforening og KL den 16. december. Se-
nere samme dag bliver kredsformændene orienteret. Og alle tillidsre-
præsentanter i DLF bliver indkaldt til stormøde den 17. december. 
Herudover blev det vedtaget, at ændre DLF’s vedtægter, så kredsene 
gives mulighed for kun at afholde kredsgeneralforsamlinger i lige årstal. 
Det kræver dog også en vedtægtsændring i kredsens vedtægter. Kreds-
styrelsen har ikke noget ønske om at foreslå dette på den kommende 
generalforsamling den 27. marts 2020. Men forslaget kan selvfølgelig 
stilles af medlemmerne, hvis der er et ønske herom. 
Der var i år en noget anderledes stemning under hele kongressen. Det 
skyldes kampvalget om næstformandsposten, hvor 2 kandidater på for-
hånd havde meldt sig på banen. Den siddende næstformand, Dorte Lan-
ge og Morten Refskov, formand i Ballerup og medlem af hovedstyrelsen. 
Anders Bondo Christensen havde meldt ud, at hvis et flertal af de kon-
gresdelegerede valgte Morten Refskov, ville Anders trække sig som 
formand. Anders Bondo blev valgt først uden modkandidater. Derefter 
kom valget om næstformandsposten. Der endte med at Mortens Refskov 
fik 130 stemmer og Dorte Lange 163 stemmer. Et tæt resultat, der bety-
der, at både Anders Bondo og Dorte Lange fortsætter de næste 4 år.  
 

Løntjekkampagne 
I uge 46-48 deltager kredsen i den landsdækkende årlige løntjekkam-
pagne. Vi vil igen i år prioritere at komme rundt på arbejdspladserne – 
der kommer opslag efter efterårsferien. 
Kredsen står selvfølgelig altid til rådighed for tjek af den rigtige løn - 
også uden for kampagnen, og du kan også spørge din tillidsrepræsen-
tant.  
 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god og velfortjent efterårsferie. 
 

Medlemsarrange-
ment 14. november 
2019 kl. 17:30 
for dig der ønsker 
det gode pensio-
nistliv - når den tid 
kommer  
Hvordan forbereder du dig 
bedst mulig på din pensio-
nisttilværelse, så der er råd 
til det liv, du drømmer om, 
når du en dag ikke længere 
skal arbejde? Det er vigtigt 
at træffe de rigtige valg i 
god tid for at sikre sig, at 
der er penge nok - længe 
nok.  
Efter efterårsferien kom-
mer der en invitation ud 
med flere oplysninger, men 
sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen. 
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