
MedlemsNyt 

DECEMBER 2020 

Kære medlem 

 

Hermed en lille julehilsen til dig. 

Året går på hæld og der var vist ingen af os, der havde forudsæt hvilket år 2020 
skulle vise sig at blive. 

Der er blevet tilføjet adskillige nye ord til vores aktive ordforråd, og ord som 
samfundssind, fleksibilitet og omstillingsparathed har vi måske efterhånden 
næsten hørt for tit. 

I har ude på skolerne haft en skolehverdag præget af meget lidt forudsigelighed, 
og I har som professionelle igen og igen måttet ændre kurs og rette ind, så I kunne 
udføre jobbet på bedst mulig måde. Det har ikke været en let opgave! 

Som I allerede ved, er det ikke lykkedes DLS i samarbejde med Skole- og 
Gymnasiekontoret at udforme et forståelsespapir, som ville lette planlægningen og 
ikke mindst sikre tryghed for jer på skolerne i denne yderst foranderlige tid. Så 
sent som i sidste uge måtte der igen nytænkes og ændres planer. Der skal igen 
både tages vare på nødpasning og undervises på forskellig vis.  

I og med der ikke foreligger en gensidig aftale, er det som udgangspunkt 
overenskomsten, der er gældende. Dette betyder i praksis, at I ikke kan pålægges 
opgaver uden for det individuelle skemas rammer. Dette betyder, at den enkelte 
selv må afgøre, hvor fleksibel han/hun vil/kan være.   

Har I spørgsmål er I naturligvis mere end velkomne til at kontakte os her på 
kontoret. Det er jo desværre uvist, hvordan skolerne igen kan åbnes op efter 
juleferien. 

INTROMØDE FOR NYE TRer 

Torsdag den 25. februar 2021 inviteres alle nyvalgte TRer til et intromøde. Dette 
vil blive afholdt via Teams. Der udsendes særskilt invitation.  

REMINDER 

Der afholdes generalforsamling mandag den 15. marts 2021 kl 18:00 på AP Møller 

Skolen. 

JULEN 2020 

Kredskontoret holder ferielukket fra fredag den 18.december 2020 til og med 
fredag, den 8. januar 2021. 
Kredskontoret åbner igen mandag den 11. januar 2021. Dog er kontoret stadig kun 
åbent for fysiske møder efter aftale. 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer og familier 

en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

 

 

KREDSSTYRELSEN 

Formand 

Kristina Sukatus 

Næstformand 

Natascha Lindahl 

Kasserer 

Lars Mølhave Pedersen 

Kredsstyrelsesmedlem 

Carina Lodberg 

Kredsstyrelsesmedlem 

Niels Thomsen 
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http://www.dls.dk  

 

Kontorets åbningstider 

Mandag  12:00 – 16:00 

Tirsdag  12:00 – 16:00 

Torsdag  12:00 – 16:00 

eller efter aftale. 


