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UNG GENFORENING 2020 

Som de fleste nok efterhånden er bekendte med markeres 100 året for 
genforeningen med Danmark med udviklingsprojektet UngGenforening 2020 i 
uge 20. Dette har naturligvis også været emne for en del henvendelser til 
kredskontoret.  

In denne forbindelse er det vigtigt at slå fast, at ingen kan pålægges at deltage 
i ”årets lejrskole”. 

Indkvartering af lærerne har også været et meget omtalt emne. Der er 
mulighed for at tilkendegive deltagelse med forbehold i forbindelse med 
indkvartering. Mange har ytret bekymring for, om man nu kunne risikere at 
skulle sove 4 nætter på en luftmadras i en gymnastiksal. Skoleforeningen har 
lovet at det ikke bliver tilfældet (medmindre man selv ønsker denne form for 
indkvartering). Samtidig har Lærerforeningen fået oplyst, at der vil foreligge en 
oversigt over indkvarteringsmuligheder til efterårsferien. 

For ansatte på nedsat tjenestetid har Skoleforeningens direktion tilkendegivet, 
at der vil findes individuelle løsninger lokalt på skolerne. 

Lærerforeningen anbefaler, at du tager en snak med din lokale leder om en 
mulig løsning. Er der spørgsmål eller ønsker du vejledning, er du naturligvis 
altid velkommen til at kontakte kredskontoret.  

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2020. 
Detaljer om tid og sted følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Da det er et lige år, er der valg på alle poster.  
I maj måned blev der på TR-mødet meldt ud, at formand, næstformand og 
kasserer ikke genopstiller. 

Så hvis du føler, at det lige er dig at engagere dig fagpolitisk eller har spørgsmål 
til hvilke opgaver, der ligger i arbejdet som kredsstyrelsesmedlem eller på et 
kredskontor, så kontakt os gerne.  

 

Hvis der er behov for at afholde et faglig klub-
møde, så kontakt enten din TR eller 

kredskontoret! 

 

 

KREDSSTYRELSEN 

Formand 
Kristina Sukatus 

Næstformand 
Natascha Lindahl 

Kasserer 
Lars Mølhave Pedersen 

Kredsstyrelsesmedlem 
Carina Lodberg 

Kredsstyrelsesmedlem 
Niels Thomsen 

 

 

 



BARSEL 
I forbindelse med barsel kan der opstå mange spørgsmål, og en del afgørelser skal 
overvejes og træffes. Hvornår skal arbejdsgiver have besked, hvilke frister skal der 
overholdes, fravær fra arbejde til lægeundersøgelser, er der mulighed for fædreorlov, 
mm.? 

På kredskontoret står vi gerne til rådighed i forbindelse med rådgivningen omkring 
barsel. I fællesskab finder vi bl.a. ud af placering af evt. erstatningsferie i forlængelse 
af barsel og/eller Elternzeit og hvornår der skal søges om kontingentnedsættelse ved 
DLS. 
 

FÆLLES ARRANGEMENT FOR ALLE MEDLEMMER 
Vi kan meddele, at vi lige efter sommerferien går i gang med at planlægge et 
arrangement i samarbejde med Humanitært Udvalg. 
Erik Sommer kommer til Sydslesvig for at underholde med sange, anekdoter, 
fortællinger og poesi, begivenheder og mennesker. 
Invitationen sendes ud i efteråret, men sæt allerede nu et kryds mere i kalenderen 
den 4. november 2019.  
 

SYG I SOMMERFERIEN 
Sommerferien nærmer sig, og desværre er der altid nogle medlemmer, der bliver 
ramt af sygdom i ferien. Såfremt dette sker, er du berettiget til erstatningsferie. 
Forudsætning er, at du kan dokumentere, at du har været syg. Husk derfor altid at 
fremskaffe en lægeerklæring, hvis du bliver syg i ferien. 

For lærere m.fl. er det de første 5 uger af skolernes sommerferie, der er ferie i 
ferieaftalens forstand, og det er derfor kun ved sygdom i denne periode, at der gives 
erstatningsferie.  
 

SOMMERFERIEN 2019 
Kredskontoret holder ferielukket fra fredag den 5.juli 2019 til og med fredag, den 2. 
august 2019. 
Det vil sige at du kan komme i kontakt med foreningen i uge 27 og uge 32 i de 
almindelige åbningstider. 

Kredskontoret åbner igen mandag den 5. august 2019. 

Skulle du alligevel have brug for at komme i kontakt med lærerkredsen i de andre 
fire uger af den overenskomstfastlagte ferie er du velkommen til at sende en mail 
til 163@dlf.org hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer og familier en dejlig sommer(ferie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.V. 
Danmarks Lærerforenings kreds 163 
 
Süderstr. 31 
24955 Harrislee 
+49 461 77 32 30 
163@dlf.org 
http://www.dls.dk  

 

Kontorets åbningstider 
Mandag  11:00 – 15:00 
Tirsdag  12:00 – 16:00 
Torsdag  12:00 – 16:00 
eller efter aftale. 
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