
 
25. marts 2021 

 

Generalforsamling og valg af formand 
 

Generalforsamlingen i Hvidovre Lærerforeninger er den 15. april kl. 16.30. Generalforsamlingen bli-

ver afholdt virtuelt. I vil få besked om, hvordan i deltager, sammen med den endelige dagsorden, der 

udsendes i ugen efter påske. 

Ud over de sædvanlige punkter på dagsordenen (beretning, regnskab, budget og kontingentfastsæt-

telse) er der valg af formand for Hvidovre Lærerforening. Jeg har valgt at stoppe som formand med 

udgangen af april. 

Kredsstyrelsen i Hvidovre Lærerforening har på sit møde den 24. marts besluttet at pege på Morten 

Bo Larsen som ny formand. Morten er lige nu TR på Frydenhøjskolen. 

 

OK-21 
 

Der skal stemmes om OK-21 resultatet. Det sker fra tirsdag den 6. april kl. 8.00 til mandag den 19. 

april kl. 9.00. Alle vil den 6. april modtage en mail med et link til afstemningen. Hvis man ikke mod-

tager en mail, kan man stemme via DLF’s hjemmeside ved at bruge Nem-ID. 

Kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til OK-21. 

 

I nyhedsbrevet fra starten af marts gennemgik vi hovedpunkterne i resultatet. Men gentagelse fremmer 

forståelsen, så her er hovedpunkterne igen: 

• 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./må-

ned eller ca. 0,7 %. 

• 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. 

• Der afholdes to virtuelle medlemsmøder om OK-21  

Torsdag den 25. marts kl. 17.30 – 18.30 (Klik her for at deltage i mødet) og  

Onsdag den 7. april kl. 17.00 – 18.00 (Klik her for at deltage i mødet).  

 
Resultatet bliver grundigt gennemgået i det nummer af Folkeskolen, der udkommer i denne uge. 

 

A20/A2650 
 

Vi har afsluttet forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale, der læner sig meget kraftigt op ad A20 

og vores nuværende ”Fælles forståelse”. I Hvidovre kalder vi den A2650. Kredsstyrelsen har god-

kendt aftalen. Kommunens Økonomiudvalg forventes at godkende aftalen umiddelbart efter påske. 

Når aftalen er endelig godkendt, vil vi orientere nærmere om indholdet. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyYmRkYTYtNzRlZC00NDdkLTljMzEtNWJiNjYxYzdmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d


God Påske 
 

Vi vil ønske alle en god påske. I vores Nyhedsbrev lige inden jul skrev vi, at julen varer lige til påske. 

Det har desværre vist sig at være rigtigt, i hvert fald hvad angår mange af corona-restriktionerne. Jeg 

håber, at hverdagen snart bliver mere normal. Det er der heldigvis noget, der tyder på. Jeg vil dog be-

nytte lejligheden til at sige tak for indsatsen under det seneste års coronapandemi. Det har godt nok 

været udfordrende. 

 

Dagene før påske er ikke egentlig ferie, men afvikling af det merarbejde, der er i de almindelige skole-

uger i skoleåret. Det betyder, at alle får fuld løn i hele påsken, også selv om man ikke har optjent ret til 

ferie med løn. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis man er syg i dagene 

inden påsken. 

 

Hvidovre Lærerforening kredskontor har ikke åbent i dagene inden påske. Hvis man har behov for 

akut sagsbehandling, så send en mail til 014@dlf.org eller kontakt kredsformand Flemming Ernst på 

4056 7314 mellem kl. 9.00 og 10.00 på hverdagene inden påske. 

 

 

 
På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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