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Orientering fra formanden 
Kære medlemmer 

2020 er i sandhed et mærkeligt år…. skoler lukker ned – ja, hele samfund lukker ned. Der etableres 
nødundervisning, afgangsprøverne aflyses, der af sprittes og vaskes hænder i en uendelighed …. 
vores hverdag både hjemme og på skolerne har hele foråret været præget af COVID 19, Corona 
virus, smittetryk og mange andre nye udtryk. 

Alle store begivenheder er blevet aflyst – og desværre er vores årsmøde ingen undtagelse.  
Jeg ville ønske, at vi kunne have budt jer velkommen til endnu et fantastisk årsmøde ovenpå vores 
brag af et sølvbryllup sidste år…. men som en økonomisk ansvarlig bestyrelse så vi ingen anden 
udvej. Det ville have betydet store omkostninger for foreningen, hvis vi havde ventet med at tage 
beslutningen til efter sommerferien. Usikkerheden om antal deltagere og retningslinjer fra 
sundhedsmyndighederne gjorde, at vi traf beslutningen. 
 Vi håber på jeres forståelse, og vil til gengæld glæde os til at byde jer velkommen til 
regionsmøderne, som i første omgang blev udsat – men nu er i støbeskeen igen…. Invitationerne 
er sendt ud til det fleste regioner, resten er på trapperne – og du kan læse mere her i 
nyhedsbrevet…. 

I ønskes alle en fantastisk sommerferie, hvad den end måtte bringe 😊 

Mange kærlige hilsner 

Gitte Boelt 
 formand 
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Regionsmøder 2020    

Foråret blev jo slet ikke, som vi havde planlagt, men regionerne har allerede gang i nye datoer til 
afvikling af de regionsmøder, som jo ikke kunne afvikles i foråret. Nu er datoerne sat i efteråret, så der 
er håb om at vi kan mødes til et hyggeligt arrangement og samtidig få mulighed for at få afviklet årets 
valg i de respektive regioner. 

Region Nordjylland skriver, at såfremt det bliver muligt at afvikle arrangementet hos Art by Me i 
Ålborg som først planlagt, så holdes der fast i den plan og datoen er sat til mandag den 26. oktober 
2020, så sæt et kryds i kalenderen. Der kommer indbydelse på hjemmesiden efter sommerferien. 

Region Midtjylland har allerede lagt indbydelse, til en spændende tur i Givskud Zoo, på hjemmesiden. 
Datoen er torsdag den 3. september 2020 og der er deadline for tilmelding allerede den 26. juni. 

Region Syddanmark inviterer til fejring af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark med 
besøg på Sønderjysk Skolemuseum og Elmegaarden. Se invitationen på hjemmesiden, datoen er den 
27. august 2020. 

Region Hovedstaden og region Sjælland holder fælles regionsmøde og der ligger også invitation på 
hjemmesiden, til rundvisning og spisning i Tivoli onsdag den 26. august 2020.  

Alle arrangementer har tilmelding via vores nye system foreninglet.dk 
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Nyt medlemssystem - ForeningLet 

Den 27. januar sendte vi mail ud til 706 medlemmer, med link, brugernavn og kodeord til vores nye 
medlemssystem ForeningLet med et ønske om, at I gerne måtte opdatere jeres kontaktoplysninger, så 
vi har de rigtige, da det er fra dette system vi fremover vil sende kontingentopkrævninger ud, men 
også her fra vi skal udsende invitationer til regionsmøder, årsmøder og håndtere tilmeldingerne og 
opkræve deltagerbetalinger for arrangementerne. 

Hvis du eller din kollega ikke har modtaget mailen fra den 27. januar, så tjek dit spamfilter, og hvis den 
ikke er der, så send en mail til medlem@l-fs.dk eller kasserer@l-fs.dk (2 administratorer), så vi kan se 
om vi har de rette kontaktoplysninger på dig og hjælpe dig på. 

Det nye medlemssystem tilgås ved følgende link: https://3087.foreninglet.dk 

 

Login:  

Du kan logge dig ind i systemet 2 steder: 

 

Du kan logger dig på med din e-mail og det kodeord, du modtog i mailen i januar. Hvis du ikke kan 
huske det, så tryk på glemt kodeord, og du vil modtage en mail med et nyt kodeord, det kræver så, at 
vi har din rigtige e-mail i systemet.  
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Tilmelding til arrangement: 

Du vil modtage en mail med vedhæftet invitation fra medlemssystemet, når der er nye arrangementer, 
du kan tilmelde dig – regionsmøder – årsmøder. I mailen vil der igen være et link til medlemssystemet, 
som peger ind på ”Tilmelding”: 

 

Her vil du så kunne tilmelde dig fx regionsmøde/årsmøde, systemet giver dig kun lov til at tilmelde dig 
arrangementet i din egen region. 

Du vil også stadig kunne finde indbydelserne til vores arrangementer på vores hjemmeside www.l-
fs.dk, men det er ikke længere her du skal tilmelde dig. 

Opkrævning:  

I øjeblikket arbejder vi med at få selve opkrævningsdelen op at stå, så den er klar til kontingentbetaling 
1. august.  

Du vil fremover kunne betale via betalingsservice, EAN-nummer, via kort og evt. MobilePay Online. 

Medlemmer der tidligere var tilmeldt betalingsservice skal desværre tilmelde sig dette igen, da vores 
tidligere opkrævningssystem har brugt sit helt eget system, og det ikke kan gives videre til nye 
medlemssystemer.  

Vi er ved at komme godt ind i det nye medlemssystem – og synes det er brugervenligt og kan allerede 
mærke, at det vil gøre det daglige administrative arbejde lettere for bestyrelsen, vi håber I også vil 
komme til at synes godt om det nye medlemssystem, og beklager hvis der kommer lidt 
børnesygdomme i starten, da alle nye systemer kræver en vis tilvænning. 
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Uddannelse for skolesekretærer  

Uddannelse og kompetenceudvikling er stadig en vigtig ting at huske på for skolesekretæren – også i 
disse tider – kurser kan godt holdes med afstand og digitalt.  

På landsforeningens hjemmeside www.l-fs.dk under uddannelse kan du læse om de seneste tilbud fra 
COK samt link til HK Kommunal som også laver kurser, der kan være til stor nytte for skolesekretæren.  

God sommer til alle  

Årsmødet er blevet aflyst og det er rigtigt ærgerligt, men vi kunne ikke se os ud af at skulle kunne 
overholde retningslinjer. Selvom afstandskravet er blevet ændret fra 2 til 1 meter, så står der i 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer, at der fortsat tilrådes afstand på 2 meter ved eksempelvis 
foredrag…. og som Gitte skriver, så har vi også en økonomi, som vi skal tænke på..... 

Herudover var det jo også tvivlsomt om man overhovedet ville have lyst til at komme til et arrange-
ment, hvor hele Danmark er repræsenteret. Da bestyrelsen besluttede at aflyse, var Sjælland og 
Hovedstaden epicenter for smitte. Det har så ændret sig siden. Nu er det Nordjylland som står for tur.  

Vi er tilfredse med, at vi har truffet den beslutning, og så håber vi bare på, at alle er klogere på COVID-
19, når vi skal sende invitation ud til årsmøde i 2021. Vi glæder os allerede og vi vil gøre vores bedste 
for, at det bliver et rigtigt godt årsmøde. Vi glæder os til at se jer og selvfølgelig også vores trofaste 
stande, som kommer og viser os nye produkter og trends i skoleverdenen og så selvfølgelig 
Bentescorner.dk, som hjælper med lidt nyt tøj og accessoires til vores mandag aften på Nyborg Strand. 

PS de heldige vindere af tårnværelserne føres selvfølgelig videre til årsmødet 2021. 

Med ønsket om en fantastisk sommer i Danmark – de bedste hilsner Gitte Boelskifte, næstformand 

 

         


