
 
5. marts 2021 

 

Corona 
 

Vi ved endnu ikke, hvornår 5. – 9. klasses eleverne kommer tilbage i skolen til fysisk undervisning. 

Når de kommer tilbage, vil det helt givet være med en kraftig opfordring til 2 ugentlige test. Hvordan 

det skal foregå, kæmper kommunen med at planlægge. 

På skolerne tilbydes alle ansatte lige nu test 2 gange om ugen. Vi har konstateret, at rigtig mange 

brugte tilbuddet i uge 8. Det er en vigtig del af muligheden for genåbningen af samfundet. Kommunen 

forventer, at man fra næste uge vil teste med næseborstesten, altså den test, der kun skal ca. 2 cm. op i 

næsen.  

Teststrategien, og de centrale udmeldinger om den fra KL, ministeriet og Sundhedsstyrelsen, skifter 

konstant. Det gør det også vanskeligt for kommunen at tilrettelægge den optimale teststrategi. 

 

Generalforsamling 
 

Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, bliver generalforsamlingen i Hvidovre Lærerforening afholdt 

den torsdag den 15. april kl. 16.30. Da vi besluttede at udsætte generalforsamlingen en måned, håbede 

vi, at vi så kunne afholde den i fysisk form. Det virker imidlertid ikke særlig sandsynligt længere. Vi 

vil ikke som lærerforening være first-mover på at samle lærere fra alle skoler, når vi samtidig holder 

fast i, at så mange møder som mulig skal holdes virtuelt. 

Vi vil inden påske træffe beslutning om, hvordan vi bedst afholder generalforsamlingen virtuelt. En-

delig dagsorden til generalforsamlingen med beretning m.m. bliver udsendt ca. 1 uge før generalfor-

samlingen. 

 

OK-21 
 

I midten af februar blev der indgået forlig om de kommende 3 års overenskomster for de kommunalt 

ansatte. Forliget bliver grundigt gennemgået i det kommende nummer af Folkeskolen. De vigtigste 

ting i forliget er: 

• Generel lønstigning på 5,29 % i løbet af de 3 år. 

• Fritvalgspuljen øges fra 0,83 % til 1,38 % fra 1. april 2022. Fritvalgspuljen anvendes til enten 

løn eller pensionsindbetaling, man vælger selv. 1,38 % svarer til ca. 500 kr./måned. 

• Børnehaveklasseledere får et tillæg på 2.000 kr. pr. 1. april 2022. Det svarer til ca. 240 

kr./måned eller ca. 0,7 %. 

• Der bliver virtuelle medlemsmøder om OK-21 fra den 24. marts. Info om møderne vil kunne 

læses på DLF’s hjemmeside www.dlf.org  

• Der bliver urafstemning om resultatet fra den 6. april. Du vil modtage mail direkte fra hoved-

foreningen om urafstemningen. 

• Prisudviklingen skønnes til at blive 3,95 % i aftaleperioden. Dermed bør reallønnen være sik-

ret i perioden. Dette kan dog først konstateres endeligt, når perioden er gået. 

 
Kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til OK-21 resultatet ved den kommende urafstemning. 

 

http://www.dlf.org/


Hovedstyrelsesvalg 
 

Der afholdes suppleringsvalg til hovedstyrelsen. Afstemningen er i gang og slutter den 10. marts kl. 

16.00. Der er 4 kandidater, som du kan læse mere om på DLF’s hjemmeside her eller på Folkesko-

len.dk her. Du bør have modtaget link til afstemningen direkte fra hovedforeningen. 

 

 
På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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