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Kære medlem  
 

Generalforsamling torsdag den 16. marts kl. 17  
I Lærerkreds 44 har vi en årelang tradition med at afholde vores årlige general-
forsamling på en fredag. Sådan bliver det desværre ikke i år, hvor vi må holde 
det på en torsdag. Det skyldes, at Teaterbygningen har ændret deres betingelser 
for udlejning. I første omgang betød det, at vi som fagforening ikke længere 
kunne leje Teaterbygningen til afvikling af vores generalforsamling. Efter læn-
gere tids forhandlinger er det lykkedes os at indgå en aftale med Teaterbygnin-
gen. Det var dog i år ikke muligt at få en fredag, da Teaterbygningen er udfordret 
på grund af ombygning. Kredsstyrelsen har prioriteret de vante rammer og den 
geografiske gode beliggenhed, og det betyder, at vi i år måtte gå på kompromis 
med dagen.  
 
Vi håber, det alligevel kan lykkedes at samle mange medlemmer til en god ge-
neralforsamling.  
 
Endelig dagsorden til generalforsamlingen udsendes med den skriftlige beret-
ning senest en uge inden afholdelsen.  
 
Husk tilmelding til spisning senest onsdag den 9. marts til din TR, på 
044@dlf.org eller telefon 56 66 29 66. 

  
Vinterferien er ferie i ferielovens forstand  
Vinterferien er ferie i både Køge og Stevns kommuner. Hvis du er syg før ferien 
begynder og syg i ferien, kan du have ret til erstatningsferie.  
 
Se her: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie  

 
Ny lønaftale i Stevns 
Kredsen har igennem længere tids forhandlinger nu fået aftalt en forhøjelse af 
Stevnstillægget for lærere og børnehaveklasseledere, der varetager undervis-
ning i folkeskolen. Tillægget stiger fra 9.500 kr. til 11.750 kr. om året i 2000-
niveau, hvilket svarer til en årlig stigning fra 14.193 til 17.555 kr. i nutidspenge.  
 
Det er aftalt med Stevns Kommune, at tillægget skal udbetales med tilbagevir-
kende kraft fra 1. januar 2023. Da der er lidt ekspeditionstid, vil pengene først 
komme til udbetaling og fremgå af lønsedlen slut marts eller april. 
 
Et fåtal af medlemmer har i dag en personlige ordning, der vil blive modregnet, 
hvilket betyder at de ikke vil opleve den samme lønfremgang.  
Har du spørgsmål, så spørg din TR eller ring til kredsen. 

 

Kredsstyrelsen ønsker jer alle en god vinterferie😊 

Kredskontoret holder luk-
ket i vinterferien: . 
Kredsens mail 044@dlf.org 
vil blive tjekket dagligt. 
I akutte tilfælde er kredsens 
telefonnummer:  
56 66 29 66 
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