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Dialogværktøj: 
 

Danmarks Lærerforening har udviklet et dialogværktøj, som hermed stilles til 

din rådighed. 
 

Formålet med dialogværktøjet er at visualisere den resterende forberedelse, 
når der er sat tid af til undervisning og øvrige opgaver, som den du forventes 

at udføre. Dialogværktøjet skulle gerne være så enkelt at tilgå, at det med de 
indbyggede forklaringsknapper skulle være lige til at bruge. Dialogværktøjet 

tænkes bl.a. brugt i den dialog om opgaveoversigten, du skal have med din 
leder. 

 
Dialogværktøjet tilgås fra adressen: https://dlfweb.dlf.org/dialogapp Her kan 

du oprette dig som bruger via en e-mail med tilhørende kodeord. Når du er 
logget ind, huskes data fra gang til gang, og du kan tilgå værktøjet fra 

forskellige platforme (PC, tablet (f.eks. iPad), telefon mv.). Under hvert enkelt 
menupunkt har du mulighed for at udskrive. 

 

I dialogværktøjet arbejdes der i en enkelt uge som illustration af hele årets 
opgaver. Dette gøres, selvom dine opgaver ikke nødvendigvis fordeler sig 

jævnt hen over året. Der er således tale om en gennemsnitsbetragtning. 
 

Når de tre hovedområder er udfyldt, ses resultatet på "Ugeskemaet". 
"Ugeskemaet" viser en gennemsnitsuge. 

 
Din kreds/TR har gjort et ringetidsskema for ”XX” skole klar. Du finder 

ringetidsskemaet under ”Ringetider”, ”Find delte skemaer” og ”XX skole – 
afdeling YY”. 

 

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org
https://dlfweb.dlf.org/dialogapp
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Kontingent: 

 

Fra 1. august 2017 bliver kontingentet normalt igen: 

Fraktion 1 og 2: 528 kr. pr. måned(Kreds og landskontingent). 

 

Syg i sommerferien  
 

Bliver man syg under sin ferie, betragtes sygedagene ikke som ferie. De ikke-
afholdte feriedage kan afholdes senere i ferieåret eller det følgende ferieår(de 

første 5 dage er karensdage, som ikke erstattes). 
Retten til erstatningsferie indtræder først, den dag lønmodtageren giver sin 

arbejdsgiver meddelelse om sygdommen. Det aftales på skolen, hvem man 
skal give besked til ved sygdom op til ferien og i ferien. 

Derudover er det en betingelse, at lønmodtageren for egen regning indhenter 
lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed. 

 

 
Kredskontoret i sommerferien 

 
Uopsættelige henvendelser til kredskontoret i sommerferien(juli) rettes til 

Carsten Nielsen tlf.2988 7035 eller et andet kredsstyrelsesmedlem (se 
hjemmesiden). 

 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god sommerferie. 
 

Mvh. Billund Lærerkreds 
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