
Bjerggade 12 4600 Køge  56 66 29 66  044@dlf.org 
www.kreds44.dk 

 

 

 Lærerkreds 44 

Køge og Stevns 
Nyt fra 44 – september 2021 

 

 

Kære medlem  
 

Kommunernes budget 2022-2025 
Alle kommuner skal have vedtaget et budget for de kommende fire år 
senest den 15. oktober. I begge vores kommuner er der indgået et 
budgetforlig, som formelt bliver vedtaget af kommunalbestyrel-
sen/byrådet den 5. oktober. Vi kan glæde os over, at der ikke er lagt 
op til de store besparelser på skoleområdet i 2022. 
 
Læs mere her: 
https://stevns.dk/nyheder/seks-partier-bag-naeste-aars-budget 

og: 

https://www.koege.dk/kommunen/Budget-og-regnskab/Budget-2022-

2025.aspx  

 
Kredsen har som vanligt udfærdiget høringssvar til kommunernes 
budget for perioden 2022-2025: 
Høringssvar til Stevns Kommune  
Høringssvar til Køge Kommune  
 

Efterårsferien er på Køges skoler tvungen ferie  
Såfremt du er eller bliver syg før ferien, der starter mandag den 18. 
oktober, er der mulighed for erstatningsferie. Bliver du syg midt i fe-
rien, vil der ikke skulle gives erstatningsferie i de første 5 dage.  
I Stevns Kommune er efterårsferien ikke ferie men 0-dage (planlagte 
dage med 0 arbejdstimer), så der kan man ikke få erstatningsferie ved 
sygdom. 
 

Vælgermøder til KV21 (i FH-regi) 
16. november er der kommunalvalg, og derfor er vi gået sammen med 
de andre faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation.  
 
Mandag den 4. oktober kl. 18-20 er der vælgermøde i Køge hos 3F, 
Køge Bugt, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.  
 
Onsdag den 6. oktober kl. 18-20 er der vælgermøde i Stevns på Store 
Heddinge Skoles hal, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge. 
 
Vi håber, at der er mange lærere, der har tid til at deltage.  
På nuværende tidspunkt arbejder kredsstyrelsen sammen med tillids-
repræsentanterne om yderligere tiltag, så vi kan få folkeskolen på 
dagsordenen i kommunalvalgkampen. 

Generalforsamling ’22 
Sæt X i kalenderen: 
Fredag den 11. marts. 
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Lønstigning oktober 2021 
Der er med overenskomsten aftalt, at lønningerne fra oktober 2021 
skal stige 1,01% + reguleringsordningen, som denne gang viste sig at 
blive på minus 0,02%: så en lønstigning på 0,99%. Det betyder, at der 
bliver mellem 300 og 400 kr. mere i lønningsposen før skat pr. måned.  
Næste stigning sker i april 2022, hvor blandt andet fritvalgstillægget 
stiger med 0,55%.  
 

Medlemsmøde før kongres 
Danmarks Lærerforening holder i år kongres den 2. – 4. november 
2021, og derfor afholder vi medlemsmøde torsdag den 14. oktober 
2021, kl. 16.30, hvor du kan komme med input til de kongresdelege-
rede.  
 
Du kan læse mere om kongressen på Danmarks Lærerforenings hjem-
meside på nedenstående link: 

Kongres november 2021 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere 
(dlf.org) 

Tilmelding til mødet skal ske til kredsens mail som er 044@dlf.org eller 
telefonisk til tlf. 5666 2966 senest mandag den 11. oktober 2021.  

 

Reklame: 

 
 
 

Fagbevægelsens skoletjeneste 

FÅ BESØG AF OS 
PÅ JERES SKOLE  

Book et gratis skolebesøg af Fagbevægelsens Skoletjeneste i 
din undervisning. Vi tilbyder undervisning af skoleelever i 7.-10. 
klasse i hele landet. Undervisningen sætter fokus på Den Dan-
ske Model. Herunder lærer vi eleverne, hvilken rolle fagforenin-
ger spiller i samfundet og for den enkelte. Og vi taler med de 
unge om, hvilke pligter og rettigheder de har i deres fritidsjob. 
Samtidig lærer vi dem forskellen på lovgivning og overenskom-
ster. 

Formålet med vores undervisning er at skabe indsigt og nysger-
righed hos eleverne. Det gør vi gennem dialog, debat og delta-
gelse.  

Læs mere her: https://xn--fagbevgelsensskoletjeneste-4ic.dk/   
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