
MedlemsNyt 
MARTS 2022 

FORHANDLINGER MED SKOLEFORENINGEN 

Lærerforeningen har påbegyndt indledende samtaler med Skoleforeningen 

omkring etableringen af ressourcecentre, herunder 

specialundervisningsreduktionen, samt matematikvejledere. 

Endvidere har Lærerforeningen bedt om at indlede forhandlinger om 

reduktionen for driftsrådsarbejde. Reduktionen er pt. på 3 ugentlige løntimer, 

men det har gennem de seneste år vist sig, at denne ikke er fyldestgørende og 

derfor udløser overtid. Der er planlagt et forhandlingsmøde den 17.3.22. 

NEDSÆTTELSE AF TJENESTETIDEN FRA DET FYLDTE 60. 

ÅR MED FULD PENSIONSRET 

Lærerforeningen har i starten af februar rettet henvendelse til Skoleforeningen 

for at finde en løsning i forhold til at kunne gå ned i tid, når man fylder 60. Det 

er pt. sådan, at en nedsættelse af tjenestetiden også har indflydelse på 

pensionsoptjeningen. I Danmark oppebærer lærerne ifølge overenskomsten 

fuld pensionsret, når de fra det fyldte 60. år vælger nedsat tjenestetid – det 

mener vi også bør være tilfældet i Sydslesvig. 

UDMØNTNING AF TIDLIGERE OVERENSKOMSTER 

Der er fortsat dele af OK18, der ikke er blevet udmøntet, og vi har allerede 

medio januar rettet henvendelse til Skoleforeningen samt fremsendt en rykker, 

men afventer stadig svar. Det drejer sig særligt om et kvalifikationstillæg til 

psykologer og konsulenter. Forhøjelsen af fritvalgstillægget regulerede 

Skoleforeningen som bekendt i starten af året, efter at Lærerforeningen havde 

rettet henvendelse herom. 

ÆNDRINGER I PERSONLIGE FORHOLD 

Husk at melde til kredsen, hvis du skifter navn, bopæl, e-mailadresse, 

telefonnummer eller tjenestested. Du kan enten selv foretage ændringerne i 

DLF´s medlemssystem eller sende os en mail, så sørger vi for at ændre det. 

GENERALFORSAMLING 2022 

Der afholdes ordinær generalforsamling den 14.03.2022 klokken 18:00. 

Generalforsamlingen afholdes virtuelt på Teams. Da det er et lige år, er det 

også et valgår. Kredsens formand, Kristina Sukatus, og kasserer, Lars Mølhave 

Pedersen, har valgt ikke at genopstille, så generalforsamlingen vil også blive et 

farvel til to af kredskontorets medarbejdere gennem mange år.  

 

 

KREDSSTYRELSEN 

Formand 

Kristina Sukatus 

Næstformand 

Henriette Nøiers 

Kasserer 

Lars Mølhave Pedersen 

Kredsstyrelsesmedlem 

Jonas Noack 

Kredsstyrelsesmedlem 

Leif Mikkelsen 

 

 



 

 

DRIFTSRÅDSVALG 

Lærerforeningen har fået valgt en liste med 19 kandidater til det kommende 

driftsrådsvalg. Vi er pt. i gang med at indhente kandidaternes samtykke og vil 

derefter offentliggøre listen på hjemmesiden. Selve driftsrådsvalget finder sted den 

04.05.2022. 

LTTS 

Kredskontoret fik i februar kendskab til, at mange medlemmer ikke havde fået 

udleveret deres løntimetalsskemaer for indeværende skoleår. Det er naturligvis helt 

uhørt, at medarbejdere ikke fra skoleårets start ved, hvordan deres løn og arbejdstid 

er sammensat. Driftsrådet har taget sagen op med Skoleforeningen. Skulle der være 

medlemmer, der endnu ikke har modtaget deres løntimetalsskema, hører vi gerne 

fra jer. 

CORONA-SONDERZAHLUNG UDBETALES IKKE VED 

SKOLEFORENINGEN 

Med marts-lønnen 2022 fik ansatte i ”öffentlicher Dienst” udbetalt et skattefrit 

engangsbeløb på 1.300 € som kompensation for de ekstra belastninger, man har 

været udsat for under corona-pandemien. Lærerforeningen har opfordret 

Skoleforeningen til at ligestille medarbejderne med de ansatte i ”öffentlicher Dienst” 

og tjenestemænd i Schleswig-Holstein, men dette har direktøren afvist under 

henvisning til, at lærere i Danmark ikke modtager nogen bonus. 

GRUPPELIVSFORSIKRING 

Husk, at du og dine kolleger er omfattet af gruppelivsaftalen, som er en forsikring, 

der dækker ved dødsfald og visse kritiske sygdomme. Man er omfattet af aftalen 

indtil udgangen af den måned, hvor man fylder 70. Ved dødsfald udbetales pt. en 

forsikringssum på 425.000 kr. til nærmeste pårørende, og ved en 

dækningsberettiget kritisk sygdom udbetales pt. en forsikringssum på 150.000 kr. 

Kontakt kredskontoret, vi hjælper dig gerne videre.< 

Kontakt altid din kreds ved længere sygdom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


