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Lærerkreds 44 

Køge og Stevns 
Nyt fra 44 – december 2021 
 
 

Kære medlem 
Allerede i midten af november overskred både Stevns og Køge kriterierne for 
såkaldt ”høj lokal smitte”. Hvilket betød, at en række anbefalinger trådte i 
kraft. Det drejede sig bl.a. om en opfordring til at undervisning skulle foregå i 
stamklassen og opfordring til to ugentlige test fra 12 år og opefter. Lærere og 
børnehaveklasseledere har fået tilbud om at blive testet jævnligt på skolerne. 
Der var derudover de generelle sundhedsanbefalinger omkring betydningen af 
rengøring. Vi oplevede ved selvsyn på et løntjek, at ”spritterne” var tilbage.  
Danmarks Lærerforening har længe efterlyst yderligere tiltag, så der kunne 
skabes et mere trygt og sikkert arbejdsmiljø for lærerne. Smittetallene er des-
værre kun gået den forkerte vej – ikke mindst blandt elever og lærere. Og der-
for bakkede Danmarks Lærerforening også op om beslutningen om hjemsen-
delse af langt de fleste elever fra den 15. december. Dog ikke specialskole- og 
specialklasseelever. Men der var ikke tale om tidlig juleferie, som det meget 
uheldigt blev sagt, men hjem til nødundervisning online de sidste dage inden 
og de første dage efter juleferien. Endnu engang skulle der findes løsninger på 
at få kabalen til at gå op, da der stadigvæk skulle tilbydes nødpasning til de 
elever, der ikke kunne være hjemme. Løsningerne skulle i høj grad findes lo-
kalt, da forholdene på skolerne er forskellige både hvad angår lokaliteter, an-
tallet af fremmødte elever og smittesituationen lokalt. I Køge blev der centralt 
meldt ud til lederne, at julefrokoster og større sociale arrangementer skulle 
aflyses, og hjemmearbejde skulle indføres de steder, hvor det var muligt i for-
hold til opgaveløsningen. Selvfølgelig efter aftale med lederen. I Stevns var 
udmeldingen, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er 
vores indtryk, at der også denne gang er fundet fornuftige løsninger ude lokalt 
langt de fleste steder. Vi kan dog på baggrund af et par enkelte henvendelser 
konstatere, at der enkelte steder desværre tolkes lidt forskelligt på, at så man-
ge som muligt skal løse deres opgaver hjemmefra.  
I skrivende stund har regeringen indkaldt folketingets partier, og mon ikke, at 
vi kan forvente yderligere restriktioner inden jul. Og hvem tør lige nu vædde 
om, hvorvidt Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils udmelding om, 
at skolerne genåbner den 5. januar, kommer til at holde stik? Vi gør ikke, så 
den usikkerhed vil nok spøge mange steder hos os i juleferien, men det bliver 
vi nødt til at acceptere. Ligesom vi har måtte acceptere, at coronavirus er ingen 
herre over!  
 

Krav om Coronapas eller test i begge kommuner 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at gøre det muligt 
for arbejdsgivere at kræve gyldigt coronapas eller covid-19 test fra ansatte, så 
længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Folketinget 
vedtog det ved lov den 25. november. Lovens formål er at holde aktiviteten i 
alle dele af samfundet så høj som muligt og samtidig holde smitten nede. 
Stevns Kommune besluttede at indføre dette krav for alle medarbejdere fra d. 
8. december, og Køge Kommune fra d. 15. december. I begge vores kommuner 
er der mulighed for selvtest som kommunen stiller til rådighed, hvis ikke man 
har et gyldigt coronapas. Alle medlemmer i Stevns og Køge har modtaget be-
sked omkring dette i e-boks, hvor det også fremgår hvilke konsekvenser, det 
kan have, hvis ikke man har et gyldigt coronapas eller negativ selvtest. 

Kredsen holder juleferie fra 
onsdag den 22. december til 
og med søndag den 2. januar.  
Kredsens mail: 044@dlf.org 
vil blive tjekket jævnligt. 
I akutte tilfælde er kredsens 
telefonnr.: 56 66 29 66.   

Sæt X i kalenderen 
Der afholdes general-

forsamling i Lærer-

kreds 44 fredag den 11. 

marts 2022 kl. 16 i Tea-

terbygningen i Køge 
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Kommunalvalg 
Resultatet af KV21 betyder, at Køges borgmester stadig hedder Marie Stærke 
(A) og Stevns får ny borgmester i form af Socialdemokraten Henning Urban 
Dam (A). Henning er lærer og tidligere TR i Lærerkreds 44.  
I Køge faldt valget ud således: A: 10 mandater, B: 1, C: 5, F: 2, D: 1, O: 1, V: 6 og 
Ø: 1. Marie Stærke (A) bliver borgmester med et flertal bestående af A, V, F, B, 
O og Ø. Ny skoleudvalgsformand bliver Ali Yahya (F).  
I Stevns blev mandaterne fordelt sådan her: A: 5, B: 1, C: 3, F: 1 N: 2, O: 1, V: 5 
og Ø: 1. Henning Urban Dam (A) bliver ny borgmester med støtte fra A, B, F, Ø 
og V. Ny udvalgsformand for Børn-, Unge- og Læringsudvalget bliver nuværen-
de borgmester Anette Mortensen (V). 
 

Løntjek 
Hvert år deltager kredsen i den landsdækkende årlige løntjekkampagne. Vi har 
igen i år prioritere at komme rundt på arbejdspladserne. Hvis vi ikke allerede 
har besøgt din arbejdsplads, kommer vi formentlig forbi i det nye år. 
Kredsen står selvfølgelig altid til rådighed for tjek af den rigtige løn - også uden 
for kampagnen, og du kan også spørge din tillidsrepræsentant.  
 

Lokalløn Stevns 
Stevns Kommuner har længe været bagud i udmøntningen af lokalløn i forhold 
til (næsten) alle andre kommuner på Sjælland. Det gør det vanskeligt at rekrut-
tere og fastholde lærere i Stevns. Efter flere års indsats har vi nu også fået 
kommunen til at indse dette. Vi har fået tilsagn om, at andelen af lokalløn over 
to år skal stige til 5 %. Kommunen/skolerne vil bruge en halv million kr. pr. 1. 
august 2021 og yderligere en halv million kr. pr. 1. august 2022.  
Efter lang tids forhandlinger ser det ud til, at vi snart kan indgå en aftale om et 
nyt Stevns-tillæg. For at sikre tillægget en vis størrelse inddrager vi de løntrin, 
der pt. er givet, det lille tillæg for teamsamarbejde og kommunale mål samt 
evt. personlige ordninger. Ingen vil gå ned i løn, men der vil være lærere, som 
ikke vil opleve en lønstigning denne gang, da de har haft lokalløn der ligger 
over gennemsnittet i Stevns. Men langt de fleste kan se frem til en lønstigning, 
om end den ikke vil blive særlig stor. 
Når aftalen er endelig på plads vil tillægget blive udbetalt med tilbagevirkende 
kraft pr. 1. august 2021. 
De meget få tjenestemænds løn røres der ikke ved. 
 

Lokalløn Køge 
I Køge stiger Køgetillægget til 11.000 kr. pr. 1. januar. Dog vil der blive modreg-
net i personlige ordninger.  
Lærere, som har været månedslønnet ansat som lærer før afsluttet lærerud-
dannelse kan fra 1. januar 2021 få denne tid godskrevet ancienniteten. Mener 
du at du kan være omfattet, så kontakt kredsen. 
 

Kredsstyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår. 
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