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Nyhedsbrev 

 Hvad skal vi med 

folkeskolen i 

Hedensted? 

Deltag i debat-

møde 13. novem-

ber kl. 17-19. 

 Husk sygemel-

ding hvis du bli-

ver syg i forbin-

delse med efter-

årsferien. 
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Torsdag d. 21. november åbnes op for 

stemmeafgivning til valget om, hvem 

der i de kommende 4 år skal repræsen-

tere medlemmerne i Danmarks Lærer-

forenings hovedstyrelse. 

Som det vil være nogle af jer bekendt, 

så har jeg besluttet at kandidere til dette 

valg og jeg skal derfor bede om jeres 

opbakning. 

Beslutningen er truffet på baggrund af 

grundige drøftelser i kredsstyrelsen og 

opfordringer fra flere af de østjyske 

kredse, hvilket bl.a. sker med baggrund 

i et behov for en bredere repræsentati-

on af det østjyske ind i hovedstyrelsen 

end tilfældet er lige nu.  

Derfor er det nu realistisk, at Hedensted 

Lærerkreds for første gang vil kunne få 

en repræsentant i hovedstyrelsen, men 

det forudsætter naturligvis lokal opbak-

ning. 

Der er mange væsentlige opgaver og 

udfordringer for den kommende hoved-

styrelse. Vilkårene for arbejdet for med-

lemmerne i Danmarks Lærerforening er 

voldsomt udfordrede i disse år. I den 

forbindelse fylder det naturligvis meget, 

at Lærerkommissionens anbefalinger 

offentliggøres kort før jul. Til marts star-

ter så periodeforhandlingerne, der 

SKAL sikre, at lærere og børnehave-

klasseledere igen får aftalte vilkår for 

deres arbejde, men det bliver ikke let. 

Derudover bliver den kommende hoved-

styrelsesperiode definerende for, hvor-

dan DLF bedst gearer sig til at varetage 

medlemmernes interesser i fremtiden. 

Vi er i en tid med knappe ressourcer 

især pga. faldende børnetal og deraf 

også faldende medlemstal i foreningen. 

Det betyder, at en diskussion om DLF’s 

struktur kommer nu. I den forbindelse er 

det vigtigt, at hovedstyrelsen fremadret-

tet kommer til også at have repræsen-

tanter, der kommer fra lidt mindre kom-

muner og kredse. Til tider oplever vi, at 

repræsentanterne fra de større byer har 

mindre forståelse for, hvor væsentligt 

det er for medlemmerne i mindre byer at 

have sin fagforening tæt på, når beho-

vet opstår. Vores medlemmer giver til 

gengæld stærkt udtryk for at den lokale 

tilstedeværelse er vigtig, når foreningen 

laver undersøgelser af medlemmernes 

forventninger. 

Skulle jeg opnå valg, er det både min og 

kredsstyrelsens ønske, at jeg - såfremt I 

på vores generalforsamling til marts 

ønsker det - fortsætter som formand i 

Hedensted Lærerkreds. Det vil kræve 

en omfordeling af nogle opgaver i 

kredsstyrelsen, men det er en opgave, 

som vi er trygge ved at kunne løse. 

Samlet set er det vores klare opfattelse, 

at vi vil stå styrkede som kreds, hvis det 

bliver tilfældet. 

Jeg håber inderligt, at I vil bakke op om 

valget og mit kandidatur, når det afvik-

les ultimo november. 

Har du/I spørgsmål til ovenstående er 

du som altid velkommen til at kontakte 

mig på obma@dlf.org 



Efterårsferie 2019 Af konsulent Jann Besenbacher 

Side 2 Nyhedsbrev 

Løn i ferien? 

Hvis du er blevet ansat i Hedensted Kommune i lø-

bet af 2018 og foråret 2019 har du forhåbentligt den 

25. september 2019 modtaget en mail fra underteg-

nede, hvor jeg gennemgår forholdene omkring løn, 

ledighed m.v. i forbindelse med skolernes kollektive 

ferielukning i efterårsferien (uge 42).  

Har du ikke fået mailen, skal du i denne uge kontak-

te mig på telefon 76 74 19 00 eller mail 

jabe@dlf.org, så vi kan få styr, hvordan du er stillet.  

 

 

 

Sygdom før uge 42. 

Bliver du syg før uge 42, skal du melde dig syg til din 

arbejdsplads. 

Du skal melde dig syg senest mandag den 14. okto-

ber før normal arbejdstids begyndelse, hvilket vil 

sige før kl. 08.00,  

Er du sygemeldt på dette tidspunkt og en del af peri-

oden med kollektiv ferielukning, har du krav på er-

statningsferie. 

Du skal melde dig rask, når du kan genoptage din 

ferie på almindelige vilkår. 

Du kan melde dig rask ved at sende en mail til din 

skole eller til kommunens lønafdeling 

lon@hedensted.dk  

Kredsstyrelsen Kreds 116 Hedensted Lærerkreds administrerer legatet ”Hennebergs Legat”, der op-

rindeligt stammer fra en lærer i den tidligere Tørring-Uldum kommune. 

 

I fundatsen står der: 

”Renterne af grundfondens midler anvendes som legat til understøttelse af læreres efterladte i 

tidl. Vejle Amt” 

 

I 2019 udloddes 2 portioner à kr. 3.000,00. 

 

Ansøgere til legatet skal fremsende ansøgning pr. mail til: 

116@dlf.org 

Hennebergs Legat 

Kredsstyrelsen kreds 116 

Att.: Kredsformand Ole Bjerre Martinussen 

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 1.december 2019. 

Hennebergs legat 

mailto:jabe@dlf.org
mailto:lon@hedensted.dk
mailto:116@dlf.org
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Hedensted Lærerkreds inviterer ... 



Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

Hedensted 

Lærerkreds 

Telefontider: 

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15 

Fredag kl. 8:00 - 12:00 

 

Konsulent Jann Besenbacher 

træffes i telefontiden  

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen,  

Mail: obma@dlf.org  

Redaktør af nyhedsbrevet 

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen,  

Mail cabn@dlf.org  

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen,  

Mail: mdan@dlf.org  

 

Hanne Enemark,  

Mail:  hmfe@dlf.org  

Kredsstyrelsen i Hedensted  

Lærerkreds ønsker jer alle en  

god efterårsferie. 


