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    Tårnby den 6. september 2018 
 
 

Kære medlem 

 
 
Glædelig jul og godt nytår – 
   
håber I alle har fået vores lille 
juleopmærksomhed 
  

 
Julen kommer hvert år på denne tid, det gør de store coronaudbrud så åbenbart også. Skolerne er 
endnu engang blevet lukket ned lige op til juleferien.  
 
Det påvirker os alle. Nogle af jer udfører nødundervisning på skolerne, underviser på de to 
specialskoler eller i specialklasserne, andre af jer er igen i gang med virtuel fjernundervisning.  
Det er vigtigt, at der bliver passet særlig godt på jer, der skal færdes på skolerne sammen med 
eleverne. 
 
Det bliver forhåbentlig den sidste jul, hvor vi skal gå på juleferie sammen med corona. 
 
Vi vil gerne sende venlige hilsner til alle vores kollegaer, særligt til dem der i perioden desværre er 
blevet smittet. Vi håber, I er kommet eller kommer godt igennem det. 
 
Medlemsaften med Morten Pape den 13. januar, forfatter til Amagertrilogien. 
Det er på Kastrupgårdsskolens lærerværelse kl. 19.00 – 20.30 
Der er udsendt opslag til skolerne om arrangementet, hvis du ikke har set det, så spørg din 
tillidsrepræsentant. Der vil blive serveret vin, vand og øl. Vi overholder alle coronarestriktioner, der 
skal vises coronapas ved indgangen. Du kan tilmelde dig på opslaget, til din tillidsrepræsentant 
eller direkte til Lærernes Hus 013@dlf.org 
 
90-års fødselsdag  
Coronasituationen har ikke kun betydning for vores arbejdsvilkår, den betyder desværre også, at vi 
må udsætte vores store 90-års fødselsdagsfest. Vi er 320 tilmeldte medlemmer, det bliver en 
fantastisk fest, når vi engang kan afholde den. 
I får besked, når vi har fået fastsat en ny dato. Det bliver enten i maj eller til september 2022. 
De, der ikke kan deltage på den nye dato, får selvfølgelig deres 100 kr. tilbage. 
 
Løntjek på skolerne 
Vi havde varslet, at vi ville komme ud på skolerne og tjekke lønsedler i december og januar 
måned. Det er indtil videre aflyst. I er som altid velkomne til at få tjekket jeres løn. Send jeres 
lønseddel og opgaveoversigt til Kredsen 013@dlf.org. 
 
DLF medlemsundersøgelse 
Vi vil opfordre jer til at besvare den spørgeskemaundersøgelser som foreningen for øjeblikket 
gennemfører. I har alle midt november modtaget et link til spørgeskemaundersøgelsen. Det tager 
ca. 10 min. at besvare undersøgelsen, der er svarfrist den 3. januar. 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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