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Rigtig godt nytår. Håber du har nydt en velfortjent juleferie.  

 

Covid-19: Arbejdsskadesager 
Hvis nu… 
 
Efterhånden har mange lærere i Slagelse haft den tvivlsomme glæde at være ramt af corona. I de tilfælde, hvor det er sandsyn-
ligt, at man er smittet på jobbet, bør det anmeldes som en arbejdsskade. I det tilfælde at der opstår større komplikationer eller 
senfølger, kan det få en betydning.  
 
Arbejdsgiver skal efter arbejdsskadesikringsloven anmelde arbejdsulykker, og lægen er forpligtet til at anmelde erhvervssyg-
domme, hvis de mistænker eller konstaterer, at du er smittet i forbindelse med dit arbejde. Du kan selv, eller ved at give Dan-
marks Lærerforening fuldmagt, anmelde corona som en arbejdsskade, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke vil. Vores erfaring er 
dog, at læge og arbejdsgiver i langt de fleste tilfælde vil anmelde skaden.  
 
Det fremgår af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside ( aes.dk ), at du selv kan gøre det via borger.dk. Alternativt kan 
Danmarks Lærerforening gøre det for dig.  

 Vi oplever generelt, at de sager der bliver anmeldt til AES bliver anerkendt, og der ikke skal så meget til for at sandsynliggøre, 
at du er blevet smittet på arbejdet, så længe du bare har været i nærheden af nogle kollegaer, eller elever der har været 
smittet. I takt med at lærerne nu er en af de faggrupper med højest smitte forventer foreningen kun, at det blive endnu nem-
mere at få det anerkendt.  

Når der oprettes en arbejdsskadesag er det absolut tilrådeligt, at DLF får fuldmagt til at følge sagen. Danmarks Lærerforening 
kan kontaktes på tlf. 33696300 for yderligere vejledning. 

Nu har vi altså jul igen, der la´r 
sig ikke skjule 
og vi er vældig med på den, vi 
snakker kun om julen 
om julesne og julegran og jule-
lys og gaver 
og julefest og julemad og jule-
stads vi laver.  
Ja, hvor man end sig vender 
hen,  

så er det jul og jul igen 
og jul og jul og jul og jul og jul 
igen. 
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HUSK at vi afholder valggeneralforsamling torsdag 

d. 24. marts 2022 kl. 17 på Marievangsskolen på 

skoletorvet i Slagelse. 

Slagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

Tlf. 58 52 82 88  Mail: 054@dlf.org   

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen er: 

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af 
dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

3. Mundtlig beretning 

(Herunder debat og evt. vedtagelse af udta-
lelse) 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 
for perioden  

1.1.21 - 31.12.21.  

5. Indkomne forslag.  

6. Godkendelse af budget og fastlæggelse 
af kontingent for 1.1. 2022 - 31.12. 2022 

7. Valg jf. vedtægterne § 8  

Valg af formand 

Valg af 2 kongresdelegerede, som samti-
dig er valgt som kredsstyrelsesmed-
lemmer. 

Valg af 3 suppleanter for de delegerede, 
som samtidig er valgt som kredssty-
relsesmedlemmer. 

Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsen. 

8. Eventuelt. 

 

 

Synlighed 

På intet tidspunkt under corona har en branche været så hårdt 

ramt af smitte, som det er tilfældet blandt lærerne i øjeblikket, 

viser nye tal fra Statens Serum Institut, SSI. 

I Danmark Lærerforening forsøger vi hele tiden at være synlige 

i forhold til offentligheden, politikerne og myndighederne, så 

vores perspektiv kan komme med i deres overvejelser og be-

slutninger. Det er helt central, at ledere, ansatte og elever skal 

passe på hinanden, så vi kan føle os nogenlunde trygge her 

under genåbning.  

Herunder har vi linket til en række artikler og indslag, som har 

været bragt indenfor den sidste uge. 

Smitte-eksplosion på lærerværelserne | Fagbladet 3F  

Danmarks Lærerforening: Skolerne kan ikke vente til det nye 

år på flere test - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for 

lærere (dlf.org) 

https://www.folkeskolen.dk/1885672/stor-forvirring-om-

restriktionerne-for-valgfag-efter-tirsdagens-pressemoede 

Overvejer du… 

At stille op til Kredsstyrelsen, så kan du på forhånd 

skrive et kort oplæg om hvem du er og hvorfor du stil-

ler op. Du kan også stille op på selve generalforsamlin-

gen. Send en mail til kredskontoret eller ring, hvis du er 

i tvivl om noget. 

https://fagbladet3f.dk/artikel/smitte-eksplosion-paa-laerervaerelserne
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test
https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test

