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Fælles Mål 
Der er indgået en politisk aftale om, at man vil løsne bindingerne i Fælles Mål. Det betyder, at de-
tailstyringen af de fagprofessionelles didaktiske valg via færdigheds- og vidensmål er fjernet, og 
der lægges nu vægt på, at god undervisning kan antage forskellige former, og at de fagprofessio-
nelle skal have frihed til at kvalificere og træffe deres didaktiske valg.  
I sidste uge deltog vi som kreds, sammen med lærere, ledere og forvaltning, i et regionalt møde 
om fælles mål og lempelserne deri. Vi startede med at drøfte, hvad den øgede frihed betyder for 
vores anvendelse af læringsplatformene og dernæst, hvordan vi som lærere og skoleledere kan 
bruge de ændrede rammer til at skabe en ny praksis på skolerne, som giver mening både for ele-
ver, forældre og lærere. 
Der kom mange gode synspunkter og ideer på bordet, som vi blev enige om, der skal arbejdes vi-
dere med hjemme i kommunerne. 
 
Generalforsamling 2019 
Husk at sætte kryds i kalenderen den 12. marts 2019, hvor vi afholder den årlige Generalforsam-
ling. I år får vi besøg af Jeanette Sjøberg, der er formand for DLF’s uddannelsesudvalg, som vil 
drøfte aktuelle skolepolitiske spørgsmål med os. 
 
Medlemsmøde 
Den 11. april 2019 inviteres alle vores medlemmer til medlemsmøde, hvor Maria Ørskov Akselvoll 
kommer og fortæller om det digitaliserede skole-hjem samarbejde, og den betydning det har for 
forskellige grupper af forældre. Er politikernes ambitioner om øget forældreansvar ligefrem med 
til at forstærke den sociale ulighed? 
 
 
 
 

 
 
 
Kredsstyrelsesmedlem 
Charlotte Bogø  
Rasmussen 
 

 



 

 

Fagpolitisk julemøde 2018 
En småregnende, mørk decemberaften havde mange af kred-
sens medlemmer fundet vej til DGI-huset i Aabybro. Opdraget 
til julefrokosten var et foredrag med Svend Brinkmann, som 
skulle fortælle om at ”gå glip”. Svend leverede – efter velkomst 
af formanden og fødselsdagssang for samme - på fornemmeste 
vis et spændende og indlevende indspark, som bør få alle til at 
overveje, om det ind i mellem ikke er fint at gå glip af noget i 
vores hverdag. Vi kan ikke det hele, hvis vi vel at mærke vil sikre 
os, at vi er til stede i det liv, vi lever. 
Efter foredraget var der spisning og kollegahygge ved bordene. 
 

 
Nyt fra Jammerbugt 
Kommune 
Folkeskolen i top 20 
Processen omkring en Fol-
keskole i top 20 er nu fast-
sat. Processen starter med 
kick-off møde den. 4. fe-
bruar 2019. Her vil forskel-
lige oplæg skabe mulighed 
for drøftelser om, hvilke 
pejlemærker der skal være 
gældende for udviklingen af folkeskolen i Jammerbugt Kommune, hvor målet er at folkeskolen bi-
drager aktivt til at danne og uddanne sine elever med de bedste muligheder som mennesker og 
samfundsbevidste borgere. Se procesbeskrivelsen her: 
https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1535 
 
Vi er på vej med arbejdstiden! 
Sideløbende med arbejdet om en Folkeskole i top 20 har politikerne besluttet, at der i samarbejdet 
mellem Midtvendsyssel Lærerkreds og forvaltningen sættes skub i lokale arbejdstidsforhandlinger. 
Sammen med forvaltningen er vi pt i gang med at planlægge en inddragende og involverende pro-
ces for arbejdet. Det er politikernes mål, at den fremtidige arbejdstidsaftale skal understøtte læ-
rernes mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning med størst mulig kvali-
tet til gavn for elevernes læring og trivsel. Videre sendes der et tydeligt signal om, at arbejdstidsaf-
talen er et vigtigt middel i udviklingen af en folkeskole i top 20. 
 
 
 
 
 

https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1535


 

 

Næstformand 
Lars Andreasen 
 
 
 

Nyt fra Brønderslev Kommune 
Arbejdstidsaftale: 
Fra skoleårets start satte vi i samarbejde med forvaltningen en proces i gang med henblik på at 
undersøge, om vi i Brønderslev Kommune kan lave en arbejdstidsaftale. I den anledning har vi væ-
ret på besøg i de 4 skoledistrikter, hvor vi har holdt møder med AMR, TR og skoleledere. 
Målet har været at få belyst, hvad der skal indgå i en arbejdstidsaftale, for at lærerne kan lykkes 
bedst muligt med deres opgave.  
Efterfølgende har vi planlagt en række forhandlingsmøder. Vi har allerede afholdt to, hvor det pri-
mært har været værdier, vi har diskuteret. Forhandlingsmøderne forventes afsluttet i starten af 
februar. 
Netop arbejdet med en arbejdstidsaftale er på dagsordenen, når kredsen kommer rundt til faglig-
klubmøder i løbet af januar. 
 
Professionel kapital: 
Sideløbende med arbejdet med en arbejdstidsaftale har vi sat professionel kapital på dagsordenen. 
Efter en positiv tilkendegivelse fra forvaltningen har det pædagogiske personale på skolerne besva-
ret spørgeskemaerne i ugerne 43-45. Analysefirmaet har udarbejdet en rapport for hver skole, der 
afdækker skolens professionelle kapital, og den er nu sendt til skolerne. I slutningen af januar må-
ned er der planlagt internat for alle TR’ere, AMR’ere og ledere på skolerne, hvor repræsentanter fra 
Danmarks Lærerforening skal hjælpe de enkelte skoler med at lave en handleplan for, hvordan man 
kan arbejde videre med den professionelle kapital på arbejdspladsen. 
Vi er spændte på resultatet og har en forventning om, at fokus på den professionelle kapital vil 
have positiv effekt på arbejdsmiljøet. 
 
Juleferie 
Kredskontoret holder julelukket fra den 22. december til den 1. januar – begge dage inklusive.  
Har du uopsættelige spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtale en besked på  
tlf. 98 80 19 33 
 
 
Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2018 
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