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Generalforsamling 2015 

Velkommen til generalforsamling i Midtvendsyssels Lærerkreds  

på  

Restaurant Hedelund 

Tirsdag d. 17. marts kl. 18.00 

Kære medlemmer 

Det har været et år med store forandringer. Ikke mindst i kraft af implementeringen af 

den nye skolereform og de nye arbejdstidsregler, som har fyldt, og som stadig fylder me-

get rundt omkring på skolerne.  

Overenskomstforhandlingerne er netop afsluttet, og kredsstyrelsens indstilling til resulta-

tet kan læses på de følgende sider. 

 

Dette hæfte er ikke en egentlig skriftlig beretning, men skal mere ses som et supplement 

til nyhedsbrevene, som er blevet sendt ud med jævne mellemrum gennem året.  

Indhold: 

Årets gang i kredsstyrelsen:  s. 2 

Årets gang i Jammerbugt:  s. 4 

Årets gang i Brønderslev:   s. 5 

Lærerarbejdspladser:   s. 6 

Kredsen i tal:    s. 7 

Dagsorden:    s. 8 
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Siden vedtagelsen af Lov nr. 409 

2013 har alle lærere og børnehave-

klasseledere haft et stort ønske om, 

at forhandlingerne ved OK15 skulle 

skabe andre rammer for arbejdsti-

den. Rammer, der kunne forbedre 

lærernes arbejdssituation. 

 

Ved de netop overståede forhandlin-

ger har KL og LC desværre konstate-

ret, at det ikke er lykkedes at opnå 

enighed om en ny arbejdstidsaftale. 

Derfor reguleres arbejdstiden for læ-

rere m.fl. ansat i kommunerne fortsat 

ved lov nr. 409. Vi har altså ikke skre-

vet under på Lov nr. 409 som vores 

arbejdstidsaftale; MEN vi er på vej til 

en bedre arbejdstidsaftale, da DLF og 

KL har udarbejdet et fælles papir, der 

skal bidrage til, at lærere, børnehave-

klasseledere og ledere får en arbejds-

situation, der gør, at de bedre kan 

lykkes med deres opgave gennem 15 

fastsatte initiativer, der beskriver 

planlægning af skoleåret, arbejdstil-

rettelæggelsen og arbejdstidens op-

gørelse. 

 

Glædeligt er det også, at OK 15 bety-

der, at alle lærere og børnehaveklas-

seledere får mulighed for at anvende 

den 6. ferieuge på samme måde som 

det øvrige arbejdsmarked, og at læ-

rerne og børnehaveklasseledere bli-

ver hævet med et løntrin. 

 

Kredsstyrelsen anbefaler vores med-

lemmer at stemme ja til det opnåede 

resultat. Det er ikke storslået, men 

det bedste, der kunne forhandles 

hjem og alternativet - en ny konflikt - 

har vi ikke gode erfaringer med! 

 

Midtvendsyssels Lærerkreds forsøgte 

i skoleåret 2013/14 at få Brønderslev 

Kommune og Jammerbugt Kommune 

til at indgå en lokalaftale for skole-

året 2014/15. Det lykkedes ikke. 

 

Forhandlingerne med Brønderslev 

Kommune førte til en ”fælles forstå-

else” – ikke en aftale – med så vide 

rammer, at den leder tankerne hen 

på Lov nr. 409’s mulighed for at fravi-

ge centralt fastsatte regler gennem 

decentrale arbejdstidsaftaler. Forstå-

elsen fastsætter, hvornår læreren 

skal forberede sig og undervise. Den 

indeholder desuden en flekstidsafta-

le, der gør det muligt for læreren at 

disponere mere frit over sin tilstede-

værelsestid. 

 

Jammerbugt Kommune har ikke øn-

sket en tilsvarende fælles forståelse. 

Kommunen har derimod fastsat et 

administrationsgrund-

lag, der dog har været 

drøftet med kredsen. 

De udleverede opgave-

oversigter er i visse 

tilfælde særdeles man-

gelfulde. Kredsen føl-

ger nøje udmøntnin-

gen. Jammerbugt Kom-

mune har desuden 

valgt ikke at udmønte 

alle de penge, der fulg-

te med reformen, til 

folkeskolen, og heller 

ikke alle lockoutpenge-

ne, hvilket kredsen be-

klager. 

Årets gang i kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen anbefaler 

et JA til OK 15.  

 

Resultatet er ikke storslå-

et, men det bedste, der 

kunne forhandles hjem.  

 

Alternativet, en ny  kon-

flikt, har vi ikke gode erfa-

ringer med... 
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Vi skal nok  løfte re-

formen  - men giv os 

noget at løfte med! 

  

Kredsen har haft megen fokus på at få 

klarlagt, om lærerne underviser mere 

end de to klokketimer ekstra om ugen, 

som de, ifølge kommuneaftalen om fi-

nansieringen af Folkeskolereformen, er 

forpligtet til. Undersøgelsen tegner et 

varieret billede med skoler, der har for-

mået at holde sig omkring de to timer, og 

skoler, der har overskredet dette antal 

betragteligt. 

 

Et andet aspekt i denne forbindelse er 

spørgsmålet om differentieret forbere-

delsestid: Er der en sammenhæng mel-

lem det antal timer, læreren underviser 

og den tid, læreren har til forberedelse? 

Det er kredsens klare indtryk, at der ikke 

eksisterer en sådan sammenhæng. 

 

Lov nr. 409 kræver, at der finder en 

”dialog” sted ”mellem ledelse og lærer, 

hvor der bl.a. afstemmes forventninger 

til, om lærerens samlede arbejdstid er 

fyldt op med de tildelte opgaver”. Kred-

sen konstaterer, at der kun i ganske be-

skeden omfang har fundet sådanne grun-

dige samtaler sted. 

 

Det øgede undervisningstimetal kombi-

neret med lærerens forringede mulighe-

der for at forberede sin undervisning slår 

igennem i form af forringelser af det psy-

kiske arbejdsmiljø. Kredskontoret har 

mærket en kraftig stigning i antallet af 

henvendelser forårsaget af denne udvik-

ling. Disse henvendelser bliver registre-

ret både kommunevis og skolevis. 

Antallet af langtidssygemeldte, stress-

ramte lærere, som har kontaktet kred-

sen, var i februar 2015 dobbelt så stort 

som det samlede antal for hele skoleåret 

2013/14. Det er ikke muligt at fastslå 

entydigt, men der lader til at være en 

sammenhæng mellem stress-

sygemeldinger og højt undervisnings-

timetal. 

Denne udvikling gør det til en af kredsens  

 

vigtigste opgaver at lette presset på 

medlemmerne og reducere antallet 

af sygemeldinger. Dette skal først 

og fremmest ske ved at reducere 

antallet af undervisningstimer for 

den enkelte lærer og med øget fo-

kus på forberedelsen. Også i den 

forbindelse ser vi aftalen mellem KL 

og DLF som et skridt i den rigtige 

retning. 

 

Tekniske spørgsmål om lærerens 

situation i den nyordning af folke-

skolen, der har fundet sted, fylder 

meget i hverdagen. Vi må dog ikke 

glemme selve opgaven: at sikre ele-

verne den bedste undervisning inden 

for reformens rammer. Dette skal ske 

gennem inddragelse af reformens nye 

tiltag: understøttende undervisning, 

bevægelse, lektiehjælp og – hvilket 

ikke er nyt – den åbne skole. 

 

Lad ingen være i tvivl om, at skolerne 

slider bravt med at implementere re-

formen. Men lad heller ingen være i 

tvivl om, at implementeringen lider 

under reformens slagside: lærernes 

manglende forberedelsestid. Hvis ikke 

den bliver genoprettet, går reformen 

en krank skæbne i møde. Det kan in-

gen være interesseret i.  

Vi skal nok løfte reformen – men giv os 

noget at løfte med! 
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Skolestruktur 

I Jammerbugt Kommune har skole-

strukturen igen været til debat. Efter 

store lokale protester mod skolecen-

tre og lukning af skoler/undervis-

ningssteder besluttede kommunalbe-

styrelsen at fastholde den nuværen-

de skolestruktur, dog under visse for-

udsætninger. Landdistriktsudvikling 

og skoler kobles sammen, og i løbet 

af en fireårs periode skal de enkelte 

lokalsamfund vise, at der sker en ud-

vikling i området, og samtidig skal der 

på den enkelte skole være mindst 10 

elever i gennemsnit pr. årgang. 

 

Ressourcetildeling 

Der er også vedtaget en ny ressour-

cetildelingsmodel. Heldigvis er det 

ikke tænkt som en besparelse, men 

en omlægning af de eksisterende res-

sourcer. Omlægningen betyder over-

ordnet, at skoler med store klasse-

kvotienter får lidt flere penge. 

 

Registrering af alle arbejdsskader 

I det kommunale MED-system er et 

stort ønske fra medarbejderside ble-

vet opfyldt. Der skal nu foretages en 

samlet registrering af voldsepisoder 

og arbejdsskader/ulykker, som ikke i 

første omgang medfører sygefravær. 

 

Sygefravær 

Desuden er sygefravær et fokuspunkt 

i Jammerbugt Kommune. Direktionen 

giver udtryk for, at man som ud-

gangspunkt ikke ser på sygefraværet  

med det formål at spare penge, men 

af hensyn til den enkelte medarbej-

der. Lederne skal på kurser for at bli-

ve endnu bedre til at håndtere en 

sygesamtale med den enkelte medar-

bejder. 

 

Ny skolechef? 

Kommunen har vedtaget en ændring 

af organiseringen af ledelsen på chef-

niveau. Dette medfører, at de to stil-

linger som hhv. dagtilbuds- og skole/

fritidschef sammenlægges til en stil-

ling, som foreløbig har titlen skole- 

dagtilbudschef. Det er stadig 

usikkert, hvad det kommer til 

at betyde for den enkelte læ-

rer ude på skolerne. 

 

UU 

UU er fra årets begyndelse ikke 

længere en selvstændig enhed, 

men er nu en del af den kom-

munale Ungeenhed. 

 

Et travlt år for TR 

TR har haft en stor opgave i det for-

løbne år. Der har været mange for-

hold vedrørende de nye arbejdstids-

regler, som TR har skullet hjælpe 

medlemmerne med samt drøfte med 

lederne. Bl.a. har udformning af og 

indhold i opgaveoversigterne fyldt 

meget.  

Løntjek 

Kredsen var i efteråret på løntjek på 

samtlige skoler. Rigtig mange med-

lemmer fik tjekket deres lønforhold.  

 

 

Nogle af de fejl, vi fandt, var 

især mht. undervisningstillæg efter 

det udvidede undervisningsbegreb, 

f.eks. lejrskole og skolefester og 

manglende udbetaling af tillæg for 

f.eks. vejlederfunktionen. Der blev 

også fundet enkelte fejl i pensions-

indbetalinger.  

 

 

 

 

Årets gang i  Jammerbugt kommune 

Der skal nu foretages en sam-

let registrering af voldsepiso-

der og arbejdsskader/

ulykker, som ikke i første om-

gang medfører sygefravær... 
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Budget 

Allerede fra starten af skoleåret 2014 

stod det klart, at vi i Brønderslev 

kommune gik et år i møde, hvor der, 

ud over en ny reform, nye arbejds-

tidsregler og nye inklusionstiltag, 

endnu engang skulle fokus på bespa-

relser. Kommunens skrantende øko-

nomi sammen med høje udgifter til 

udsatte børn og unge fik denne gang 

politikerne til at gå mere hårdhændet 

til værks. Der kunne ikke skæres me-

re i salamien, og med udsigten til et 

faldende børnetal i de kommende år 

måtte der strukturændringer til. 

Gammel vin blev hældt på nye fla-

sker, og Agersted og Serritslev skoler 

måtte lade livet med udgangen af 

dette skoleår. Det står ikke helt klart, 

hvor meget besparelsen reelt ender 

med at blive, for det afhænger af, om 

der opstår friskoler, og hvordan elev-

tallene i øvrigt falder ud. Men spillet 

om de 4 skoledistrikter er sat i gang.   

Det er klart, at så store ændringer 

påvirker personalet på de skoler, der 

er berørt, og det har derfor været 

meget vigtigt for os som kreds at sik-

re, at der blev lavet nogle principper 

for, hvordan personalet på den bedst 

mulige måde kommer igennem den-

ne proces, og at alle fortsat har arbej-

de i vores skolevæsen.   

 

Sygefravær 

Om sygefraværet for lærerne er ste-

get i indeværende skoleår, er der in-

gen tvivl om, men om det også gæl-

der for Brønderslev kommune, er der 

i skrivende stund ingen dokumentati-

on for, da sygefraværsstatistikken 

ikke er færdig endnu. Det ligger til  

gengæld helt fast, at politikerne i  

budgetaftalen vedtog, at sygefravæ-

ret skal nedbringes, og derfor er der 

lavet en ny sygepolitik, der har til for-

mål at opfange en potentiel sygemel-

ding så tidligt som overhovedet mu-

ligt. Der er derfor tale om, at medar-

bejderne tilbydes omsorgssamtaler, 

allerede inden en sygemelding er 

kommet på tale. Et rigtigt godt initia-

tiv, hvis det er den anerkendende 

tilgang, lederne går til opgaven med. 

 

Kompetenceudvikling 

At alle elever i 2020 skal undervises 

af lærere, der har linjefag eller lig-

nende kompetencer, har givet vores 

skolevæsen en udfordring. Som kreds 

har vi deltaget i det udvalg, der arbej-

der med kompetenceudviklingen i 

kommunen, og allerede i indeværen-

de år har der været afholdt kurser 

målrettet de nye tiltag i reformen. 

Det har været et stort ønske for kred-

sen, at der laves et fælles papir til 

vurdering af de linjefagslignende 

kompetencer, så lærerne gives en 

reel mulighed for at flytte til en an-

den skole og fortsat kunne undervise 

i faget. Dette papir laves i løbet af 

foråret, hvorefter lederne kan lave en 

fælles kommunal liste med ønsker til 

kurser i linjefag, som bør iværk-

sættes. Desuden er det et stort øn-

ske, at der uddannes faglige vejlede-

re, og allerede fra kommende skoleår 

ser det ud til, at der startes et hold 

læringsmiljøvejledere.  

 

Løntjek 

I efteråret var kredsen på turné på 

samtlige skoler i kommunen for at  

tjekke medlemmernes lønsedler. Det 

generelle billede var i orden, men der 

blev også fundet en del fejl. Enkelte 

var ikke anciennitetsmæssigt indpla-

ceret korrekt, få manglede pensions-

indbetaling, en forholdsmæssig ned-

sættelse af undervisningstimetallet 

for deltidsbeskæftigede manglede for 

en del. Vores opmærksomhed var 

især rettet mod undervisningstillæg-

gene, og desværre viste det sig, at 

der for flere lærere ikke var overens-

stemmelse mellem det udbetalte un-

dervisningstillæg, og det der stod på 

opgaveoversigten. Derfor er der i 

evalueringen af vores fælles forståel-

se meget fokus på, hvad opgaveover-

sigterne skal indeholde.   

 

Undervisningstimetallet 

En undersøgelse af lærernes under-

visningstimetal viser, at der er stor 

forskel på hvor mange timer, der 

gennemsnitligt undervises i. Faktisk 

er der en forskel på mere end 60 

klokketimer, svarende til to lektioner 

om ugen på den skole der underviser 

i færrest timer og til den skole, der 

underviser i flest timer. Desværre har 

det ikke været muligt for os endnu at 

finde ud af, hvorfor der er disse for-

skelle. Desuden må vi også konstate-

re, at der er en del lærere, der har 

over 750 timer. En stor belastning for 

den lærer, der har de mange under-

visningstimer, men også en belast-

ning for skolens økonomi, da disse 

timer er dyre. En aftale om et højeste 

undervisningstimetal vil dæmme op 

for den problemstilling, og det er der-

for meget højt på vores ønskeseddel. 

Dette har vi drøftet med politikerne i 

Børne- og Skoleudvalget, som heldig-

vis gerne lytter til, hvad vi har på 

hjerte.  

Årets gang i Brønderslev kommune 
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Lærerarbejdspladser 
Kredsstyrelsen har lavet en lille undersøgelse i beg-

ge kommuner for at få et overblik over, om alle har 

fået indrettet lærerarbejdspladser. For at vi kan ud-

føre et kvalitetsarbejde, er 

det nødvendigt, at vi har en 

god arbejdsplads, når vi skal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forberede og efterbehandle vores undervisning.  

Heldigvis har langt de fleste skoler nu fået forholde-

ne bragt i orden, så vi hver har en arbejdsplads med 

hæve-sænke-bord, kontorstol, pc, godt lys osv. Be-

hovene er forskellige afhængig af skolens 

 

 

 

 

 

indretning. Nogle skoler er udfordret pga. støj, an-

dre pga. plads mm., men hvor der er vilje, er der vej.  

Rundt omkring på skolerne er der blevet indrettet 

små grupperum eller mødelokaler, så teamsamar-

bejdet kan foregå uden at forstyrre kolleger, der 

sidder alene i en vigtig fordybelsessituation. Enkelte 

skoler er endnu ikke helt så langt, men vi håber 

snart, alle er i mål.  

Begge kommuner har været lydhøre overfor lærer-

nes ønsker og behov - vel vidende, at kvalitetsarbej-

de nødvendigvis kræver en god arbejdsplads,  hvor 

den enkelte lærer kan forberede og efterbehandle 

sin undervisning. 

 

Vi har fået en 

mængde gode 

billeder til-

sendt.  

Her bringes blot 

nogle få af dem. 

Tak for dem 

alle.                        
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Midtvendsyssels Lærerkreds i tal: Antal baglandsmøder:        6 
Antal møder i udvalg med. bl.a. borgmestre:    8 
Antal TR-møder:         16 
Antal møder i kredsstyrelsen:       21 
Antal møder i faglig klub— inkl. løntjek på skolerne  44 
Antal møder med forvaltningen med bl.a. forhandlinger: 45 

 Har du set, at vi har fået ny hjemmeside? 

Tjek  www.dlfkreds150.dk  
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