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Kære Medlemmer  
Endnu et travlt skoleår er ved at være forbi. Et Skoleår, der igen har været 
præget af Covid-19 med fokus på elevernes trivsel og faglighed. Skolerne 
blev givet øgede frihedsgrader til bl.a. at konvertere al den understøttende 
undervisning til f.eks. tolærerordninger og delehold, som et bredt flertal af 
folketingets partier gav mulighed for lige inden sommerferien sidste år. Er-
faringerne er positive, og frihedsgraderne blev også allerede i marts beslut-
tet videreført til kommende skoleår. Vi kan kun glæde os over, at man fore-
trækker kvalitet i undervisningen frem for kvantitet.  
 
Frihedsdagsordenen har fyldt en del i den nationale debat. De ovenfor 
nævnte frihedsgrader og frihedsforsøgene på skolerne i Holbæk og Esbjerg. 
Statsministeren lancerede derudover i sin nytårstale, at alle kommuner 
skulle have mulighed for at blive sat fri fra bindende regler og lovgivning på 
skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Hvad det kommer til at betyde, og 
om det får betydning i Køge og Stevns, ved vi endnu ikke. Men vi vil følge det 
nøje på den anden side af sommerferien, for det skal jo ikke være frihed til 
hvad som helst – f.eks. en sparedagsorden, hvor klasseloftet hæves og ud-
dannelseskravet fjernes.  
 
Inklusion i folkeskolen er et andet område, der længe har kaldt på foran-
dring. Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at der er brug for markante 
ændringer i den inklusionsindsats, der pågår i øjeblikket. En indsats, der ef-
terlader et indtryk af, at det er økonomien frem for den nødvendige hjælp til 
eleverne, der sætter dagsordenen. En indsats hvor lærernes arbejdsmiljø er 
under et voldsomt pres. Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen 
er stærkt bekymrede og helt enige om, at noget bør der ske. Samarbejds-
partnerne i ”Sammen om Skolen” har netop taget hul på de første drøftelser 
i det arbejde, der inden jul meget gerne skal munde ud i nogle fælles anbe-
falinger. Anbefalinger der forhåbentlig er så konkrete, at de kommer til at 
gøre en positiv forskel for både elever og lærere - men også for folkeskolen 
for det er helt nødvendigt, hvis den skal eksistere i fremtiden. Men lige nu 
venter der heldigvis en meget tiltrængt sommerferie forude, hvor det er tid 
til at få slappet af og ladet batterierne op.  
 

Medlemsarrangementer 
De seneste år med Covid-19 har haft stor negativ indvirkning på de lokale 
fællesskaber ude på kredsens skoler. Også fællesskaberne på tværs af kred-
sens skoler har lidt under nedlukninger og onlineundervisning. Lærerkreds 
44, Køge og Stevns sætter derfor alle sejl, for at understøtte de faglige og 
sociale fællesskaber på tværs af kredsens skoler. Før sommerferien afholdt 
vi følgende to arrangementer for kredsens aktive medlemmer:   
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Pensionsarrangement 
Tirsdag 5. april afholdt Lærerkreds 44 og Lærernes Pension et pensionsarran-
gement for kredsens medlemmer. Der var rift om pladserne, og der var godt 
fyldt på 1. sal på kredskontoret. Tilbagemeldingerne på arrangementet har 
været meget positive, og vi overvejer derfor at gentage succesen i nær frem-
tid.   
 
Sommerarrangement 
Lærerkreds 44 inviterede fredag d. 10. juni alle kredsens medlemmer til 
hygge, grillpølser og fadøl i haven bag kredskontoret i Bjerggade. Flere med-
lemmer kom forbi og havde nogle hyggelige timer med grin og gode snakke. 
Vi ønsker at sommerarrangementet skal blive en tilbagevendende begiven-
hed, hvor medlemmerne uforpligtende kan kigge forbi og ønske hinanden 
god sommer. Vi glæder os derfor til at se endnu flere medlemmer i Bjerggade 
næste år. 
 

Kommende medlemsarrangementer 
I efteråret 2022 inviterer Lærerkreds 44 kredsens medlemmer til flere sociale 
og faglige arrangementer. Herunder kan du læse mere om de tre arrange-
menter, der udbydes i efteråret. Der er begrænsede pladser til flere af arran-
gementerne, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Yderli-
gere information om arrangementerne og tilmelding til disse følger efter 
sommerferien. 
 
23. august - Stand Up Paddle 
Kredsen inviterer tirsdag d. 23. august klokken 16.30 - 19.30 til hygge og so-
cialt samvær på Køge Marinas Nordstrand. Paddleboard-instruktører fra 
Open Air Sports underviser i Stand Up Paddle, mens der også vil være strand-
spil samt lidt mad og forfriskninger på stranden. 
Antal pladser: 40 personer.   
 
6. oktober - Medlemsdebat med formanden for Danmarks Lærerforening 
Gordon Ørskov Madsen 
Kredsen inviterer torsdag d. 6. oktober til foreningsfaglig medlemsdebat 
med formanden for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen om 
OK24. Hovedstyrelsens ambition er, at række ud til alle led i foreningen ad 
flere omgange, så vi i fællesskab kan bidrage til en sortering af, hvilke pro-
blemstillinger der kan og bør handles på nu og her, og hvilke der skal indgå 
som krav til overenskomstforhandlingerne, fordi de kræver nye eller forbed-
rede aftaler. 
Antal pladser: Ingen begrænsning. 
 
29. november - Biograf 
Kredsen, Lån & Spar Bank og Lærerstandens Brandforsikring inviterer i fæl-
lesskab til forpremiere i Nordisk Film Biografer Køge tirsdag d. 29. november. 
Kom og bliv klogere på, hvilke fordele du som medlem af Danmarks Lærer-
forening har som kunde i Lån & Spar Bank og i Lærerstandens Brandforsik-
ring, samtidig med, at du får en hyggelig biografaften sammen med dine kol-
leger. 
Antal pladser: 75 personer. 
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Sommerferien i 2022  
Ansatte i kommunerne har ferie med løn. 
Alle skoler i Køge Kommune holder 3 ugers ferie i sommerferien fra den 11.-
31. juli.  
I Stevns Kommuner er det 4 uger: 4.-31. juli. 
Ferie som er optjent først, skal afholdes først. Så hvis du er nyansat, kan du 
have ferie på feriekort – det kan ses på: 
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie  
 

Sygdom i ferien  
Er du sygemeldt før ferien påbegyndes, har du mulighed for erstatningsferie 
for hele sygdomsperioden.  
Hvis du bliver syg i ferien, har du også krav på erstatningsferie. Men først 
efter 5. sygedag. Bliver du syg, sørg da for at sygemelde dig på første syge-
dag. Melder du dig først syg på f.eks. 3. sygedag, vil erstatningsferien først 
træde i kraft fra 8. sygedag. Sygdommen skal kunne dokumenteres lægeligt. 
Det skal man selv afholde en evt. udgift for. 
Se mere her:  
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie  
Du er velkommen til at ringe til kredsen, hvis du bliver syg i ferien! 
 

Opgaveoversigt og løntilsagn 

Ifølge de nye arbejdstidsaftaler i begge kommuner skal alle have udleveret 
opgaveoversigten senest 4 uger før næste skoleår starter. Det er den 4. juli. 
Det er vigtigt, at I gemmer denne opgaveoversigt, da den samtidig er et løn-
tilsagn. Det betyder, at det er den I får løn efter det næste skoleår. Der kan 
ske ændringer i løbet af året i arbejdsfordelingen, men lønnen er som mini-
mum fastlagt efter første opgaveoversigt.  

 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig  
god og velfortjent sommerferie ☺ 

Kredskontoret holder luk-
ket i sommerferien fra lør-
dag den 2. juli til og med 
tirsdag den 2. august. 
 
Kredsens mail vil blive tjek-
ket jævnligt, og i akutte til-
fælde kan du ringe til kred-
sen. 
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