
 
 

 

 
Medlemsbrev 1 – januar 2018 
 
 
Godt nytår 
I ønskes alle et rigtigt godt nytår, og lad det blive et år, der vil give folkeskolen den medvind, den 
fortjener. Eksempelvis en central arbejdstidsaftale, bedre muligheder for støtte til de elever, der 
har behov for det, flere to-lærerordninger, kortere skoledage, mere tid til at løse alle de opgaver 
læreren pålægges, optimering af arbejdsmiljøet, bedre IT-udstyr, og sådan kunne jeg blive ved side 
op og side ned. Med en ønskeseddel på den længde, skydes det nye år hermed i gang på kredsen. 
 
Medlemmernes mailadresser 
Overenskomstforhandlingerne er i gang, og som sædvanligt skal vi i gang med at forberede os på 
en eventuel konflikt. En af de vigtigste opgaver i den forbindelse er at få opdateret vores medlems-
system, så vi har de korrekte oplysninger på vores medlemmer.  
 
Det er ikke medlemmernes navne og adresser, der er problemet, da det foregår automatisk, men 
det kniber en hel del med at få opdateret medlemmernes e-mail og arbejdssted. Derfor bedes du 
gå ind på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, og via ”Min side” kontrollere og eventuelt opda-
tere dine egne oplysninger. Du kan få din tillidsrepræsentant til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, 
hvordan du skal gøre det. 
 
For at få flest muligt til at kontrollere oplysningerne deltager alle, der har været inde på ”Min side”, 
i en lodtrækning om et weekendophold på et af Sinatur-hotellerne. 
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Ny kommunikationsplatform – DLF InSite 
DLF har lavet en kommunikationsplatform, som har fået navnet DLF InSite. Det er hensigten, at al 
kommunikation fra DLF fremover skal foregå på platformen. Platformen er allerede taget i brug af 
kredsene, og alle tillidsrepræsentanterne er også introduceret til brug af platformen, men tager 
den først i brug i begyndelsen af dette år.  
 
Tilbage er nu at introducere platformen for alle medlemmerne, og dette arbejde skal gerne være 
afviklet, så DLF Inside kan tages i brug 1. marts. Det hører I nærmere om senere. 
 
 


