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Kære medlem  
 

Generalforsamling 11. marts kl. 16 i Teaterbygningen 
Fredag den 11. marts holder vi den årlige ordinære generalforsamling. Ge-
neralforsamlingen er stedet, hvor der er mulighed for at evaluere lærerkred-
sens arbejde for det seneste år, men også at drøfte, hvad der skal arbejdes 
med det kommende år.  
Da det er et lige år, betyder det, at generalforsamlingen skal vælge formand, 
kongresdelegerede og yderligere medlemmer af kredsstyrelsen samt sup-
pleanter. Endelig dagsorden udsendes med den skriftlige beretning senest 
en uge inden afholdelsen. 
Efter generalforsamlingen er der middag og underholdning ved Michael 
Schøt, som er en dansk standupkomiker og tekstforfatter, der er opvokset i 
Sorø.  
Michael Schøt er en ”fingeren på pulsen”-komiker med politisk satire som 
omdrejningspunkt. Han havde sin debut i 1999, og har siden været en af de 
mest produktive komikere på stand-up scenen.  
Han står bl.a. bag fire onemanshows, og siden 2014 har han hver uge uploa-
det en video med en tale, hvor han behandler aktuelle samfundsemner: 
https://schoetministeriet.podbean.com/  
Husk tilmelding til spisning senest onsdag den 2. marts til din TR, på 
044@dlf.org eller telefon 56 66 29 66. 
  

Vinterferien er ferie i ferielovens forstand  
Vinterferien er som noget nyt ferie i begge vores kommuner. Hvis du er syg 
før ferien begynder og er syg i ferien, har du ret til erstatningsferie. Se evt. 
her: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-
ferie  
 

Ny lønaftale i Stevns 
Som nævnt i sidste Nyt fra 44 har vi igennem længere tids forhandlinger nu 
underskrevet en ny forhåndsaftale om lokalløn med Stevns Kommune.  
Stevnstillægget er på 9.500 kr. om året (2000-niveau) i dag svarende til 
13.840 kr. Det vil fremover kunne ses på sidste side af lønsedlen. Det erstat-
ter de tidligere tillæg for rekruttering/fastholdelse, teamsamarbejde & kom-
munale mål samt eventuel personlig ordning, for de lærere, som var ansat i 
2010.  
Det er derudover aftalt med Stevns Kommune, at tillægget skal udbetales 
med tilbagevirkende kraft fra august 2021. Det betyder at der skal ske en 
efterregulering og derfor vil den første lønseddel efter reguleringen blive 
meget lang. 
Det er ikke alle der vil mærke en lønfremgang, men ingen vil gå ned i løn. 
Du kan læse aftalen her: 
https://kreds44.dk/media/14955802/forhaandsaftale-stevns-1-august-
2021.pdf  
Har du spørgsmål, så spørg din TR eller ring til kredsen. 

 
God (og forhåbentlig Coronafri) vinterferie! 

Kredskontoret holder luk-
ket i vinterferien. 
Kredsens mail 044@dlf.org 
vil blive tjekket dagligt. 
I akutte tilfælde er kredsens 
telefonnummer:  
56 66 29 66 
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