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Velkommen til nye og gamle 

Velkommen til alle jer ”gamle”- og en særlig 

velkommen til alle jer nyansatte lærere og kolle-

ger på skolerne - og nye medlemmer af Lolland-

Falsters Lærerforening (LFL/kredsen). 
  

TR på skolen vil tage en snak med jer om jeres 

nye job i nær fremtid. I kan desuden altid hen-

vende jer til jeres TR, AMR og skoleleder, lige-

som I er velkomne til at kontakte kredsen. 
 

Som nyansat/nyuddannet lærer kan du søge 

hjælp op inspiration på DLF´s hjemmeside her 

og på LFL´s hjemmeside http://www.kreds68.org   

Du kan også læse Anders P. Nielsens 10 (gode) 

råd til den nyuddannede lærer her   

 

 

 

 

En næsten normal start på skoleåret? 

Selvom de fleste voksne/lærere og store elever nu 

er vaccineret én eller to gange, er corona stadig en 

med-/modspiller – også i denne skolestart. 
 

De nye ”spilleregler”, der først kom i 11. time, mu-

liggør en skolehverdag tæt på forholdene før coro-

na. Dejligt! MEN, corona er her stadig – endda i en 

mere smitsom Delta-udgave, og eksperterne for-

venter en øget smittestigning med skoleåbningen. 

SÅ, der skal stadig tages hensyn på skolerne til 

denne virkelighed, så smitten ikke løber løbsk. 

Først og fremmest skal den øgede rengøringsstan-

dard fastholdes – mindst året ud, og så er det vig-

tigt, at de grundlæggende hygiejneråd stadig prakti-

seres af alle. 
 

Myndighedernes retningslinjer er imidlertid over-

ordnede og efterlader et råderum – og et stort lokalt 

ansvar – for udmøntningen på skolerne i praksis.  

LFL anbefaler, ligesom sidste år, at man tager en 

god drøftelse af procedurer og eventuelle spørgs-

mål og betænkeligheder mv. på de enkelte skoler 

og melder klart ud til medarbejdere, elever og for-

ældre om, hvilke praksisser der er gældende fra 

dette skoleårs start. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

KV21 

Corona eller ej, så ligger det fast, at der er kom-

munalvalg d. 16. november 2021.  
 

Også denne gang vil LFL kaste sig ind i valg-

kampen, og give kandidaterne fra alle partier og 

lister gode råd med på vejen. Vi har inviteret os 

selv til møder med alle opstillede partier/lister, 

og heldigvis har mange taget imod invitationer-

ne. Så der bliver en hektisk mødefrekvens frem 

til valget. 
 

LFL arrangerer ligeledes to valgmøder – et i 

hver kommune, der finder sted d. 14/10 i Lol-

land- og d. 28/10 i Guldborgsund kommune. 
 

Sæt X i kalenderen allerede nu, for der er brug 

for alle kræfter – og et stort fremmøde til de to 

valgmøder. 
 

Der udsendes et Kredsnyt med nærmere oplys-

ninger om LFL´s KV21-kampagne mm. Ved 

samme lejlighed offentliggøres også LFL´s 

valgpjece. 

Jeg kan dog afsløre, at KV21-temaet bliver med 

udgangspunkt i ”God skole laver vi sammen”. 
 

Læs også Gordon Ørskov Madsens, fmd. DLF, 

velkomst af det nye skoleår her 

 

 

 

 

 

 

 

http://kreds68.org/
https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyansatte
http://www.kreds68.org/
https://www.folkeskolen.dk/1875678/10-raad-til-den-nyuddannede-laerer
https://www.folkeskolen.dk/1876016/velkommen-tilbage-til-folkeskolen--lad-det-blive-samarbejdets-aar

