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MIN SIDE 

På ”Min side” i Danmarks Lærerforening er der bl.a. mulighed for at foretage 
adresseændring, ændring af e-mailadresse, tlf.nr., bestille/afbestille 
Folkeskolen, mm. 
På såvel dlf.org som dls.dk er der link til ”Min side”. Login sker enten med 
NemID eller pinkode.  
Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at logge ind og kontrollere, om 
kontaktoplysningerne er aktuelle, og i givet fald opdatere oplysningerne. 
Fremover vil informationer fra kredsen primært sendes ud pr. mail, så det er 
vigtigt, at dine data er ajour. 

GENERALFORSAMLING 2019 
I 2019 afholdes den ordinære generalforsamling i Lærerforeningen mandag 
den 18. marts på Gottorp-Skolen kl. 18.00. Vi starter med selve 
generalforsamlingen og slutter af med et let traktement. 

NYT PENSIONISTUDVALG 
Den 24.0ktober 2018 afholdt pensionistudvalget deres valgmøde på Jaruplund 
Højskole. Efter et fantastisk godt foredrag om Kina ved Willi Nielsen, blev der 
valgt nye repræsentanter for udvalget. 
Det nye pensionistudvalg består af: Orla Møller, Kirsten Sig Bethge og Lisser 
Ram- Mikkelsen. Suppleant blev Helga Rogath. 
Repræsentanter for Pensionistforum Syd er: Orla Møller og Kirsten Sig Bethge. 

IMPLEMENTERING AF NYE LÆREPLANER 
I starten af skoleåret holdt Skoleforeningen tjenstlige møder for at præsentere 
det videre forløb ifm. de nye læreplaner, der træder i kraft fra skoleåret 
2019/2020. 
Udmeldingen om, at lærerne skal aflevere et undervisningsforløb afstedkom 
nogle medlemshenvendelser og da DLS ikke var orienteret om hverken 
tjenstlige møder, aflevering af forløb, mm. var vores første reaktion, at der ikke 
skal afleveres et undervisningsforløb. Vi har sidenhen forhørt os ved både DLF 
og GEW og som udgangspunkt kan arbejdsgiver pålægge aflevering af 
undervisningsforløb, da de som arbejdsgiver har en anvisningsret, når der skal 
implementeres noget nyt ift. fx lærernes opgaver. Undervisningsforløbet skal 
udarbejdes i arbejdstiden. 
Da mange af jer arbejder tæt sammen i teams, kunne det være oplagt, at teamet 
sammen udarbejder forløbet til aflevering. 
DLS er i kontakt med Skoleforeningen og har gjort opmærksom på, at det er en 
god idé, at involvere fagforeningen, så nu er der en forventning om, at vi er 
med i processen og det videre forløb. I forhold til de tekniske udfordringer må 
vi alle slå koldt vand i blodet og afvente. 

Hvis der er behov for at afholde et faglig klub-møde, så kontakt enten 
din TR eller kredskontoret! 
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YTRINGSFRIHED 
I forbindelse med udsendelsen af Skoleforeningens strukturudviklingskatalog blev 
emnet ytringsfrihed aktuelt. Vi har fået tilbagemelding fra vores jurist og kan meddele, 
at der er områder ift. din ansættelse, der kræver tavshedspligt. 
Når det så er sagt, er en engageret, kritisk og saglig stillingtagen, hvor der tales 
ordentligt, sandt og på egne vegne legalt ift. ytringsfriheden.  
Husk altid, at lytte til din indre mormor: 

• Tænk en ekstra gang før du udtaler dig - også på diverse medier 
• Brug et sprog som i samtalen med mormor. 

BELÆRINGER 
Skolelederne er blevet orienteret om, at lærerne skal gøres bekendt med forskellige 
belæringer såsom Lernen am anderen Ort, Når klokken ringer, diverse 
hygiejnebelæringer, sikkerhedstjek i forhold til bestemte skolefag, mm. I denne 
forbindelse kræves det, at der skrives under på, at man har læst disse kompendier. 
På kredskontoret har vi haft en del henvendelser angående arbejdsgivers krav om 
underskrift på Sikkerhedstjek. 
Som fagforening opfordrer vi til, at man gør sig bekendt med de relevante 
belæringer og skriver under på Sikkerhedstjek-formularen, da indholdet i 
belæringerne er med til at sikre lærerne i deres daglige praksis. 
Skulle der være usikkerhed i forhold til indholdet i en belæring, så kontakt din lokale 
leder, der er ansvarlig for, at du er blevet gjort bekendt med indholdet i disse 
belæringer. Underskrives der ikke, kan det have konsekvenser for 
ansættelsesforholdet. 

LØNREGULERING 
Pr. 1. oktober 2018 var der en lønstigning på ca. 0,91 % i Sydslesvig. 
Lønreguleringen blev foretaget i forbindelse med lønudbetalingen ved 
oktober/november. 
En aktuel løntabel ligger på kredsens hjemmeside. 

LÆRERKALENDERE 
Da fristen var udløbet havde 150 medlemmer af Lærerforeningen bestilt en 
lærerkalender 2019/2020. 
Vi regner med, at kalenderne kommer i begyndelsen af maj måned. De vil blive 
fordelt/udsendt i løbet af maj måned. 

JULEN 2018  
Kredskontoret holder julelukket fra fredag den 21. december 2018. 
Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 
Kredskontoret åbner igen mandag den 7. januar 2019. 

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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