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Løntjek 
Fagforeningerne i Danmark har igen i år fokus på løntjek. Du kan få tjekket din lønseddel ved din 
TR på skolen, hvis der er tvivlsspørgsmål, tager I kontakt til kredsen. 
 
Udskiftning i Kredsstyrelsen 
Da Birgitte Nørgaard fra Vestre skole har fået arbejde på en skole udenfor vores kommune, er hun 
trådt ud af Kredsstyrelsen pr. 1 december 2021. Hun afløses af Bente Wutborg fra 
Lynghedeskolen. 
 
Generalforsamling torsdag 17. marts kl. 17.30 
Vi håber at se jer til generalforsamling i Lærerkredsen torsdag den 17. marts kl. 17.30 på Hotel 
Hedemarken i Grindsted. Der er i år valg til Kredsstyrelsen, så overvej, om du eller en kollega har 
lyst til dette arbejde. 
Vi er 5 i kredsstyrelsen og Lone Hagelskjær(Vorbasse), Bo Madsen(Hejnsvig), 
Rasmus(Billundskolen) og Michael(Vestre Skole) genopstiller. 
 
DLFs kongres 2. – 4. november 
Hele kredsstyrelsen var med som tilhørere til de første 2 dage af kongressen. Vi har 1 delegeret – 
formanden. 
Et af de store emner i diskussionerne var inklusion og hermed også arbejdsmiljø. 
 
Efter kongressen skriver Gordon bl.a. følgende: 

 

Kredsstyrelsen i Billund Lærerkreds ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

….Jeg oplevede, at vi med denne nye form lykkedes med at få flere perspektiver ind i debatten på 
kongressen og ikke mindst, at der kom et stærkere fokus på de temaer, som fylder for vores 
medlemmer og i kredsenes arbejde lige nu. Det gælder bl.a. debatten om inklusion, arbejdsmiljø og at 
holde til et helt arbejdsliv, TR’s vilkår, arbejdet i FH - og om retningen for vores egen udvikling af 
organisationen. Kongressen har sat nogle vigtige aftryk i forhold til det videre arbejde, som jeg tager 
med mig videre….. 
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