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Kommunalvalget 2021 

I begge kommuner har de nyvalgte politikere konstitueret sig for perio-

den 2022-2025. Vi ved nu, hvem der sidder i det fagpolitiske udvalg for 

folkeskolen i begge kommuner. Lolland-Falsters Lærerforening har 

derfor, som omtalt i sidste Kredsnyt, haft et ”tillykke og hilse på-møde” 

med hhv. formanden for Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune, 

Thomas Østergaard (A) og formanden for Børn og Skoleudvalget i 

Guldborgsund Kommune, Jesper Blomberg (DF).  

Det var gode møder om løst og fast, men også om vigtige fokusområder 

her og nu og på sigt. Begge udvalgsformænd har ligeledes understreget 

vigtigheden af dialog og samarbejde om udfordringerne og udviklingen 

af folkeskolen. Det taler lige ind i LFL´s valgslogan ”God skole – laver 

vi sammen”, så LFL ser frem til et fortsat godt og udbygget samarbejde 

om folkeskolen i den næste valgperiode. I Guldborgsund er der desuden 

nedsat et § 17.4-udvalg, der skal omhandle folkeskolen i hele 2022. Det 

arbejde bliver meget interessant at følge og deltage i.  

Mere om det i det nye år. 

 

Løntjek 2021 

Løntjekkampagnen er officielt slut, men som oplyst kan man få tjekket 

sin løn året rundt i LFL. Hvis du er usikker – eller blot nysgerrig – på 

din lønseddel, og du ikke har fået tjekket den endnu, så kontakt din TR. 

Vi finder fejl hvert år, men ikke i år – tilsyneladende. Der er nemlig ikke 

indrapporteret nogen fund overhovedet til LFL fra TR´erne – endnu! 

Hvis det er udtryk for, at lønnen i år bare er korrekt over hele linjen, så 

er det meget glædeligt. Det er jo målet. Stor cadeau til løn-indberetterne.   
  

 

Planlægning af næste skoleår 

Forarbejdet til planlægningen af næste skoleår er i fuld gang på kreds-/kommuneniveau (omtalt i sidste 

Kredsnyt). Evaluering af implementeringen af A20/lokalaftalerne og indhentning af viden fra skolerne i 

indeværende skoleår er sat i system og i gang i begge kommuner. Resultaterne behandles på et fælles trio-

møde i hhv.  januar og februar, så grundlaget for den ”kommunale redegørelse” til kredsen og ”skolepla-

nen” på skolerne er klar rettidig til planlægningen af næste skoleår – 2022/23. 

 

Skolelukning – igen igen 

”Omikronvarianten udgør allerede nu 

omkring 10 pct. af epidemien, og det er 

forventningen, at den vil være domine-

rende inden jul. Det er efterhånden sik-

kert, at omikronvarianten smitter mere 

end deltavarianten og dermed må vi for-

vente en markant stigning i smitten.  
(direktørmail KL) 
 

Det er bestemt ikke ønsket – men heller ikke uventet – at corona endnu engang lukker skolerne. Denne 

gang ”kun” i kort tid lyder udmeldingen. Når det nu er, så er det et velvalgt tidspunkt at gøre det i forbin-

delse med elevernes juleferie. Det giver en lang periode på tre uger, med kun ”få” skolelukkedage, hvor 

mange flere kan nå at blive vaccineret, så smittespredningen forhåbentlig kan bremses. 
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Men hjemsendelsen kan ikke stå alene. Når eleverne kommer tilbage i skole d. 5. januar, skal skolerne 

være parat til at modtage dem til undervisning resten af vinteren – uden flere nedlukninger i dette skoleår. 

Det kræver adskillige tiltag, som Gordon Ørskov Madsen, fmd. DLF, udtaler til bl.a. folkeskolen.dk: 

 

"Det kræver nogle politiske beslutninger og udmeldinger om retningslin-

jer til skolerne, så man har noget at læne sig op ad. Det her giver mening, 

hvis vi siger, at nu gør vi en indsats for at slå smittespredningen ned, så-

dan at vi efter nytår kan holde skolerne åbne. Og her skal det være sådan, 

at skolerne kan lægge nogle planer for, hvordan de kan håndtere at holde 

skolerne åbne efter nytår". 

 

Danmarks Lærerforening anbefaler, at skolerne i det nye år åbner med en 

række forskellige nødforanstaltninger, som man kender fra tidligere co-

ronanedlukninger, og at nødloven fortsætter, så vi kan anvende nødunder-

visning og dele eleverne i små hold. ”Samtidig skal der skrues op for ren-

gøring og hygiejne. For alternativet er jo at fortsætte med at holde sko-

lerne lukket og så køre fjernundervisning. Det ønsker ingen”.  Læs hele 

artiklen med DLF´s forslag til skoleåbningen her.  

 

 

 

 

 

Trods coronaens aftryk på årets udgang er der, her på ”lysets dag”, 

dog forhåbninger om lys i det nye år uden skolelukninger. Men først 

skal 2021 afsluttes med maner – og så skal der holdes juleferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kredsstyrelsen ønsker alle en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pva. Kredsstyrelsen 

          Birger Petersen 

          Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 

https://www.folkeskolen.dk/1884150/aergerlig-laererformand-saa-maa-vi-starte-paa-en-frisk-efter-nytaar

