
 

 

Medlemsbrev 1 – januar 2020 
 

 
 

Godt nytår 
Allerførst vil vi gerne ønske alle et godt nytår. Et år som på flere områder kan blive skelsættende for lærer-
nes arbejdsvilkår. Vi ser først og fremmest frem til de forhandlinger, der skal være i løbet af foråret, og som 
forhåbentligt giver lærerne den arbejdstidsaftale, som vi har ventet på siden 2013. Det er vores ønske, at vi 
får en central aftale, der giver lokale muligheder.  
 
Videre har vi en forhåbning om, at der fra politisk side bliver løsnet for 
de bindinger lærerne er pålagt i den læringsmålsstyrede undervisning, 
elevplansskrivningen og de nationale test, og at man også i kommu-
nerne følger de intentioner regeringen har. Alt sammen områder der 
blev drøftet flittigt på det møde, som Charlotte og jeg deltog i med 
undervisningsministeren. På mødet havde kredsene i det nordjyske 
nemlig fået til opgave at belyse skole-hjemsamarbejdet for ministeren.  
Desuden havde vi fået til opgave at belyse de problematikker, der er 
med inklusion, og det er helt sikkert, at ministeren gik fra mødet med tasken fuld af eksempler fra praksis, 
men også en masse gode ideer til, hvordan noget af det kunne løses, hvis der blev sendt flere penge ud i 
skolerne til at løse opgaven.  
 
Vi glæder os til arbejdet i 2020. 
 
Lønaftale Jammerbugt 
Fra 1. august 2020 er der lavet en ny lønaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune. På to områder er der 
sket ændringer i forhold til den gældende aftale. Teamtillægget stiger fra 12.600 kr. til 13.500 kr. i 00-
penge. Teamtillægget omdøbes, så det fremover hedder Jammerbugttillæg. 
I forbindelse med efteruddannelse er kandidatuddannelsen blevet tilføjet, så det giver et kvalifikationstil-
læg på 6000 kr. årligt i 00-penge. 
  

Generalforsamling 
På den ordinære kongres i 2019 blev der lavet en vedtægtsændring, der giver kredsene mulighed for at 
afholde generalforsamling hvert andet år. Det betyder, at medlemmerne på Generalforsamlingen 2020 kan 
beslutte, hvorvidt de vil give den til enhver siddende kredsstyrelse mulighed for at afholde generalforsam-
ling hvert andet år - og ikke som nu - hvert år.  
 
Desuden vil vi foreslå at nedsætte kontingentet med cirka 10 kr. pr. måned i 00-niveau, hvilket svarer til en 
nedsættelse på cirka 15 kr. pr. måned i nutidskroner. Forklaringen på dette får du på Generalforsamlingen. 
 



 

 

Dette års generalforsamling er en valggeneralforsamling, hvor der 
vælges nye medlemmer til kredsstyrelsen. Pt ser det ud til, at den 
siddende kredsstyrelse ønsker at genopstille, dog har Bodil Nielsen 
tilkendegivet, at hun stopper i kredsstyrelsen pr. 1. april. Det bety-
der, at der skal bruges i hvert fald et nyt medlem fra Brønderslev 
Kommune til kredsstyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, 
om det er noget, du kunne tænke dig, og i givet fald kan du kontakte 
kredsstyrelsens formand Kirsten Tranekær, hvor du kan høre nær-
mere om vilkårene for arbejdet i kredsstyrelsen. Det gøres pr. mail 
til KITR@dlf.org eller på telefonnr. 40 30 35 62. 
 
Generalforsamlingen starter som sædvanligt kl. 17, men som noget 
nyt åbner vi dørene allerede kl. 16, hvor der bliver mulighed for lidt 
”torsdagsbar” i selskab med gode kollegaer.  
 
Vel mødt på generalforsamlingen den 12. marts 2020 
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