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Lidt aktuel orientering dels information om suppleringsvalget til Hovedsty-

relsen i DLF, dels varsling af virtuelt møde om det videre lokale arbejde 

med arbejdstid og så lidt Corona-aktuelt.  

 

Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen 

På grund af at et hovedstyrelsesmedlem er udtrådt i valgperioden, og da 

hverken 1. eller 2. suppleant er villig til at indtræde som nyt medlem, skal 

der være suppleringsvalg. Det foregår fra mandag 1. marts kl. 9.00 til onsdag 

10. marts kl. 16. Valget foregår elektronisk, og medlemmerne vil modtage 

mail med login informationer.  

 

Janne Rise Hansen, medlem af KLF’s bestyrelse og lærer på specialskolen 

Frejaskolen opstiller, og hun har opbakning fra et flertal i KLF’s bestyrelse. 

Der er i alt fire kandidater opstillet. I kan orientere jer om kandidaterne i det 

nummer af Folkeskolen, der netop er udkommet. Yderligere information om 

Janne Rise Hansen kan læses på foreningens hjemmeside. De fire kandidater 

har inviteret til et virtuelt debatmøde via Facebook torsdag 4. marts kl. 16.00 

– mødet har titlen: Debat med kandidaterne – Hovedstyrelsesvalg 2021.  

 

Virtuelt TR møde 11. marts kl. 13.30-16.00 

Som tidligere varslet vil vi fortsætte vores webinarer for tillidsrepræsentan-

terne i BUF. En endelig dagsorden for mødet vil komme i næste uge og vil 

blandt andet indeholde. 1. Arbejdet for at sikre den nødvendige tid til TR- og 

TR suppleantarbejdet. 2. Tilbagemeldinger fra jer i forbindelse med webina-

rer i februar om det lokale arbejde med skoleplanen – jeres vurderinger af 

muligheder, problemer og behov for støtte/hjælp. Arbejdet med involvering 

af lærergruppen. I vil i næste uge modtage dagsorden + link til Teams møde. 

 

 

 

 



 

Aktuelt om coronasituationen 

Der vil med en ledermail i BUF blive orienteret om, at  ansatte er omfattet af 

arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde – såfremt I fortsat arbejder hjem-

mefra. Her vil det også fremgå, hvad dette konkret betyder i forhold til bord, 

stol, computer, skærmbriller mm.  

Også medlemmer, der er ansat, andre steder end BUF er selvfølgelig omfat-

tet af arbejdsmiljøreglerne. Her opfordres man til lokalt at drøfte, hvilke mu-

ligheder der er, for at man kan leve op til bestemmelserne i arbejdsmiljølov-

givningen. Hvis der måtte opstå problemer, er man velkommen til at hen-

vende sig i foreningen. 

 

Med venlig hilsen og god weekend 

 

Lars Sten Sørensen  
 


