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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Fra torsdag d. 6. maj kan alle elever komme i skole med fuldt fremmøde. Det har et flertal af Folketingets 

partier besluttet. På flere skoler bliver der dog tale om en gradvis tilbagevenden til fuldt fysisk fremmøde.  

Forhåbentligt går der mange år, før hjemsendelser og fjernundervisning igen bliver nødvendigt.  

Det har været en frygtelig tid med nedlukningen, og det bliver skønt at komme tilbage til en normal daglig-

dag. Selv om kredskontoret ikke fysisk har været lukket, så glæder vi os også til en mere normal dagligdag, 

med fysisk deltagelse i faglig klub og fysiske arrangementer som generalforsamling, medlemskursus m.m.  

   

Arbejdstidsaftale underskrevet i Gribskov Kommune 

Det har været et langt forhandlingsforløb med bump på vejen. Det 

lykkedes dog at underskrive aftalen torsdag den 29. april lige før 

bededagsferien.  Aftalen supplerer A20 og fraviger på et enkelt 

sted § 6. stk. 1., vedr. den daglige arbejdstid, som i lokalaftalen er 

udvidet til kl. 7.00-17.00. Det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at vi gerne ville have aftalt flere forhold omkring opgaveløsningen i 

Gribskov Kommune, f.eks. større transparens. Vi har dog i forhand-

lingsudvalget lovet hinanden en grundig evaluering og opfølgning 

på aftalen i det kommende skoleår.  

Nedenfor er fremhævet nogle af de centrale suppleringer til A20: 

Bilag A vedr. årshjul  

Nettoarbejdstid planlægges som 1680 på 210 arbejdsdage svarende til 42 arbejdsuger. 

Lærernes undervisning jf. det udvidede undervisningsbegreb overstiger ikke 780 timer (26 lektioner). 

Individuel forberedelse på 210 timer  

Fælles samarbejde om forberedelsen - 190 timer. 

Nyansatte og nyuddannede reduceres 60 undervisningstimer 1. skoleår og 30 timer 2. skoleår. 

Læs hele aftalen her: https://www.dlfkreds38.dk/media/14383506/underskrevet-arbejdstidsaftale-for-

laerere-i-gk.pdf 

Kredsen deltager i den kommende tid på faglige klubmøder på skolerne i Gribskov, hvor det vil være muligt 

at stille spørgsmål til aftalen m.m. 
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Generalforsamling 2021 

Årets generalforsamling afholdes i år den 11. juni kl. 17.00 på Ramløse Skole. Den foreløbige dagsorden ser 

således ud jf. vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Regnskaber 

5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

6. Evt. Valg, jf. § 8 

7. Eventuelt 

 

Har I forslag under punkt 3, som I ønsker skal med på dagsordenen, skal de sendes til formanden/kredsen 

senest fredag den 28. maj. 

Der vil blive serveret øl og vand, og når vi er færdige, vil der være en let anretning, man kan tage med sig 

hjem. 

Af hensyn til maden og grundet Covid-19 restriktionerne bedes man tilmelde sig generalforsamlingen enten 

direkte til kredsen på 034@dlf.org eller hos sin TR senest mandag den 7. juni kl. 9.00. Ved fremmøde skal I 

medbringe Coronapas med enten færdigvaccination eller en negativ Covid-19 test, som er højest 72 timer 

gammel. Testen kan være enten PCR- eller lyntest.   

Særlig feriegodtgørelse  

I 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at ske på følgende måde: 

Den 30. april 2021 udbetales der 1,15 % af den ferieberettigede løn for 2020 (8 måneders løn). 

Den 31.maj 2021 udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2020 - 31. maj 

2021 (9 måneders løn). 

Den 31. august udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni 2021 - 31. august 2021 (3 

måneders løn). 

Udbetaling af 6. ferieuge sker med april lønnen. 

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside 

Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Derfor 

trækker vi lod d. 1. juni om 2 flasker god vin, blandt medlemmer som 

følger facebooksiden.  

Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på https://www.facebook.com/ 
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