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I dette nummer: 

Både i Jammerbugt Kommune og i Brønderslev Kommunen er vi nået i mål med ”en 
fælles opfattelse” af, hvordan skoleåret planlægges mest hensigtsmæssigt under Lov 
409. Vi har ingen aftale om fravigelse af reglerne i Lov 409, men både den ”Fælles 
Forståelse” i Brønderslev Kommune og ”Planlægningsgrundlaget” i Jammerbugt Kom-
mune er små skridt i den rigtige retning, og på den baggrund er kredsen tilfreds med 
det opnåede resultat.  
 
Kredsen har forud for forhandlingerne deltaget i mange møder i faglig klub, gennem-
ført en medlemsundersøgelse, mere om dette senere, og inddraget tillidsrepræsen-
tanterne, som også har udfyldt et spørgeskema. I Jammerbugt Kommune har kred-
sen desuden deltaget i planlægningen af en omfattende evaluering af administrati-
onsgrundlaget gennem fokusgruppeinterview på alle skoler. 
 
I begge de kommunale ”aftaler” er der mulighed for en flekstidsaftale, idet vi har lagt 
rammerne, som skolerne kan udfylde lokalt. Vi har sikret, at opgaveoversigterne bli-
ver mere tydelige, da de enkelte undervisningsopgaver skal tidsfastsættes, så lære-
ren og børnehaveklasselederen har et præcist billede af forventninger både til opga-
verne og til løntilsagnet. Der er mulighed for at indgå aftaler mellem skoleleder og TR 
om puljer til særlige opgaver, dog skal beskrivelsen af disse puljer drøftes med hen-
holdsvis kreds og kommune. 
 
For kredsen har det været vigtigt at præcisere, at opgaveoversigterne skal drøftes 
med lærerne, inden de er endelige. For os er det ligeledes vigtigt, at MED- udvalgene 
på skolerne gennemfører og aftaler retningslinjer og procedurer, der sikrer inddragel-
se i årsplanlægningen. 
 
I begge kommuner har kvaliteten i undervisningen været et centralt emne i drøftel-
serne af lærernes arbejdstid – for os hænger kvalitet uløseligt sammen med forbere-
delse. Jo mindre tid der er til forberedelse, jo mere frygter vi, at det går ud over kva-
liteten. Lærerne skal have rammer, som sikrer kvalitet i undervisningen. 

Arbejdstid i skoleåret 2015-16 

 
Kredsformand 
Grete Andersen 



 

 

 
Jeg er bange for, at det høje sygefravær, vi ser i begge kommuner, hænger nøje 
sammen med at lærernes muligheder at levere undervisning af høj kvalitet. Jo læn-
gere tid, der går med Lov 409, jo mere er det indlysende, at det ikke er fuld tilstede-
værelse, der giver et øget sygefravær, men simpelthen for mange opgaver til ar-
bejdstiden, der betyder flere sygemeldinger.  
 
De kommunale forhandlinger er foregået på baggrund af resultaterne ved OK 15, 
hvor især bilag 1.1, arbejdstidsbilaget, har spillet en stor rolle. Forhandlingerne er et 
udtryk for både kommunernes og kredsens ønske om at mødes i et tillidsfuldt samar-
bejde om forholdene på skolerne. 
 
Desværre er dette ikke tilfældet mellem LC og KL. KL er endnu engang sprunget fra 
en aftale. Tilliden til KL som forhandlingspart bliver sat på en hård prøve, når selv 
indlysende formuleringer senere bestrides og må løses i arbejdsretten. Det er et al-
vorligt brud på god forhandlingsskik. 
 
Det er DLF´s opfattelse, at skolelederen skal drøfte tiden til forberedelse med hver 
enkelt lærer. Ifølge KL er kommunerne ikke forpligtet til at sætte timetal på lærerens 
forberedelse. 
 
Dette direkte citat fra bilaget: ”I drøftelserne af opgaveoversigten, Underbilag 2.1 § 
5 stk. 1 og stk. 2, indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen 
og de øvrige opgaver” siger alt. Jeg synes, det er soleklart! Vi må overfor skoleleder-
ne og forvaltningerne fastholde, at teksten er entydig. 
Det er helt naturligt, at DLF er gået i gang med at forberede en fagretlig sag mod det 
KL, der igen sender breve med et budskab, der er i direkte modstrid mod det aftalte. 
 
Jeg håber, at tilliden og resultaterne fra de lokale forhandlinger, vil sætte sit præg på 
årsplanlægningen på de enkelte skoler.  



 

 

Den 1. august tog vi hul på et nyt og meget anderledes skoleår. Et skoleår, hvor vil-
kårene og rammerne for lærernes arbejde er meget anderledes samtidigt med, at en 
folkeskolereform skulle implementeres i skolens hverdag.  
 
Men hvordan er det så gået med alt det nye? - Ja, det er et spørgsmål, som vi som 
kreds ofte bliver stillet, og som vi gerne vil kunne give et sandfærdigt svar på. Der er 
sagt mangt og meget om dette, men uanset hvilken synsvinkel man har anlagt, har 
vi haft brug for resultater, der dokumenterer virkeligheden.  
 
Derfor gennemførte kredsen en undersøgelse i uge 9, og undersøgelsens resultater 
har allerede dannet baggrund for en dialog med politikere, forvaltning og ledere om 
de barrierer, der kan virke hindrende for kvalitet i undervisningen og et godt psykisk 
arbejdsmiljø på skolerne.  
 
Da undersøgelsen lukkede, havde 60 % svaret på den, og det betyder, at undersø-
gelsen kan betegnes som valid. Besvarelserne giver derfor et godt billede af, hvordan 
læreren oplever sin arbejdssituation, og hvilke overvejelser man gør sig om reformen 
og om fremtiden som lærer.  
 
Tallene taler for sig selv og giver i høj grad stof til eftertanke. Vi har udvalgt nogle 
enkelte områder, som vi finder interessante og vil knytte nogle kommentarer til. Ge-
nerelt kan vi konstatere, at de nye vilkår sætter lærerne under et stort pres i daglig-
dagen, og 55 % af lærerne oplever, at antallet af undervisningstimer i forhold til de 
øvrige opgaver, der skal løses i løbet af året, er mindre eller slet ikke passende. Et af 
formålene med Lov 409 har været, at lærerne skulle have fuld tilstedeværelse, så der 
kunne blive et større samarbejde mellem kollegaer, men desværre oplever 48 %, at 
disse vilkår ikke er gode.  
 
Lærerne prøver efter bedste evne at gøre det så godt, som de kan, men alt for man-
ge oplever, at man ikke som tidligere kan levere en ordentlig undervisning. Hele 55 
% føler ikke, de kan løse deres opgaver tilfredsstillende, og på dette er der kun én 
løsning, og det er at sikre, at lærerene får ordentlig tid til forberedelsen. Selv om 
mange skyder lærerne i skoene, at de modarbejder den nye reform, så mener godt 
60 % at understøttende undervisning,  lektiehjælp og bevægelse har en vis eller stor 
betydning. 
  
Kigger vi i krystalkuglen ser udsigterne dystre ud, idet 25 % på grund af de nye vil-
kår overvejer nyt job, mens 73 % af lærerne overvejer eller engang imellem overve-
jer at forlade lærerjobbet.  Vi må håbe de overvejelser ikke bliver virkeliggjort, da der 
allerede nu i store dele af landet er lærermangel.  
 
Vi har i Brønderslev Kommune lavet en aftale om flekstid, og vi kan konstatere, at 
den har stor værdi for lærerne, idet 93 % har svaret, at den er vigtig. I lærerjobbet 
svinger arbejdsmængden meget, og mange ser det som en god mulighed for at kun-
ne løse opgaverne, når behovet er der. I kommunen har man gjort en stor indsats for 
at give lærerene nogle gode arbejdspladser, og det ser stort set ud til at være lykkes, 
da 87 % svarer, at de har en tilfredsstillende kontorarbejdsplads. 
 
Tilsyneladende kan der findes gode løsninger, hvis der er vilje til det, og derfor bør de 
klare tendenser i undersøgelsen tages seriøst af alle, så vi kan få løst de påtrængen-
de problemer. 

 

 
FTR  
Kirsten Tranekær 

Medlemsundersøgelse om arbejdstid i Brønderslev Kommune 



 

 

 
 
 

 
FTR 
Bo Rogild-Jensen 

Medlemsundersøgelse om arbejdstid i Jammerbugt Kom-

Nu er det snart et år siden, at vi begyndt at arbejde under helt nye rammer for ar-
bejdstiden. I Jammerbugt blev arbejdstidens tilrettelæggelse fastlagt ensidigt fra 
kommunal side i ”Administrationsgrundlaget”  
 

I følge Administrationsgrundlaget skulle der foretages en evaluering af arbejdstidens 
tilrettelæggelse, og fra kredsens side lavede vi vores egen medlemsundersøgelse 
samtidig med, at forvaltningen gennemførte fokus-interviews af TR, AMR og repræ-
sentativt udvalgte lærere på skolerne.   
 

I medlemsundersøgelsen var der nogle punkter, som især sprang i øjnene, hvilket be-
skrives nærmere herunder. I øvrigt var der meget stort sammenfald mellem med-
lemsundersøgelsen og fokus-interviewene. 
 

Da kredsen her i foråret forhandlede Planlægningsgrundlaget, havde vi stor gavn af 
medlemsundersøgelsen fra februar måned, idet vi hele tiden kunne henvise til, hvor-
dan lærerne og børnehaveklasselederne oplevede de nye forhold.  
 

Undersøgelsen viste, at 83,8 % fandt, at det er vigtigt med flekstid. Derfor var det 
også vigtigt for os at bevare muligheden for flekstid i Planlægningsgrundlaget. 
 

Af undersøgelsen fremgik det, at over halvdelen (56,3 %) svarede, at antallet af un-
dervisningstimer i forhold til den samlede opgaveløsning var mindre eller slet ikke 
passende. 
 

3,4 % svarede, at de havde perfekte vilkår for samarbejdet med kolleger, mens 82,3 % 
havde fra middel til dårlige vilkår. 
 

Samtidig svarer 85,9 %, at de har fra under middel til dårlige muligheder for at løse 
deres opgaver tilfredsstillende. 
 
Disse forhold har vi haft fokus på i forhandlingerne med 
forvaltningen, og nu er det i Planlægningsgrundlaget bl.a. 
beskrevet, at det skal drøftes i lokal-MED, hvordan proces-
sen om ledelsens dialog med den enkelte medarbejder
(gruppe) om opgaveoversigten skal forløbe. 
 

Med hensyn til værdien af understøttende undervisning, 
lektiehjælp og 45 min. bevægelse svarer lidt over halvde-
len, at det har en vis værdi; ca. en tredjedel at det ingen 
værdi har, og den sidste lille del svarer, at det har stor 
værdi. 
 

Dette bliver ikke omtalt i Planlægningsgrundlaget, men 
kredsen mener, at det er godt, hvis det er den fagfaglige 
lærer, der også står for understøttende undervisning og 
lektiehjælp. 
 

Ved at forbedre forholdene for lærerne, vil der forhåbentlig 
heller ikke længere være så mange der (indimellem) over-
vejer at forlade lærerjobbet, nemlig hele 66,8 %. 
 

For at slutte positivt af må det siges, at det er glædeligt, at 

82,7 % svarer, at de har en tilfredsstillende kontorarbejds-

plads. 

Henvendelse til kredsen 
 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52 

9700 Brønderslev 

Tlf: 98 80 19 33 

E-mail: 150@dlf.org 

www.dlfkreds150.dk  

 

Kredskontoret er åbent:  

Man. - tors.  kl. 9.00 - 15.00 

Fredag  kl. 9.00 - 13.00 



 

 

Som sædvanligt startede vi generalforsamling med foreningssangen: Der går gen-
nem tiden en strøm …, hvorefter formanden aflagde den mundtlige beretning:  
 
Ja eller nej - til OK15. Resultatet blev et ja – ikke et ja til Lov 409, men et ja til DLF 
– ingen intern splid – ingen sejr til vores modpart. 
 
Kredsstyrelsen hilser ja'et velkommen, ikke fordi vi synes, forliget er særdeles godt, 
men fordi vi har tillid til, at det var det bedst opnåelige, og fordi vi ikke tror, at en 
konflikt vil kunne få regeringen til at trække Lov 409 tilbage. Nu skal der arbejdes på 
at forbedre forholdene, bl.a. via det 15-punkters arbejdstidspapir, som indgår i 
OK15. Det betyder, at vi nu ikke kun kan trække hesten til truget, vi kan også tvinge 
den til at drikke - altså at gå i dialog. Men, ét står fast: KL måtte ikke ændre på Lov 
409. 
 
Lov 409 var lavpunktet i demokratisk forstand, i forhold til 
såvel den danske model som til folkeskolen. Heldigvis står 
vi ikke alene. ILO - FN's internationale arbejdsorganisati-
on - udtalte i november kritik af lockouten og det ensidige 
regeringsindgreb, men det lader ikke til, at regeringen ta-
ger kritikken til sig. 
 
Efter et langt fra konstruktivt forhandlingsklima om OK15 står vi trods alt nu med en 
aftale. En uge efter, at Anders Bondo havde færdigforhandlet, blev KL's chefforhand-
ler Sine Sunesen fyret – dog ikke fyret af KL's bestyrelse – forklaringen er måske at 
finde i finansministeriet, som løbende var i mailkontakt med KL under forhandlinger-
ne, hvilket i sig selv er utidigt og uforeneligt med den danske model. 
 
Kredsens nylige medlemsundersøgelse af følgerne af Lov 409 og reformen er kras 

læsning. 87% mener ikke, der er et passende forhold mellem 
undervisningstimetallet og andre opgaver. Der mangler mu-
ligheder for at mødes og samarbejde,  Den understøttende 
undervisning fungerer, hvor det er lærere, der varetager den. 
32% vurderer, at bevægelse i undervisningen ingen værdi 
har. Lektiehjælpen er et broget billede, og faglig fordybelse er 
stort set ikke eksisterende. 70% overvejer ind imellem at for-
lade folkeskolen. I undersøgelsen er der nærmest kun én sol-
strålehistorie, nemlig at 85% af lærerne er tilfredse med de-

res arbejdsplads på skolen. Disse tal bør begge kommuner tage alvorligt. Man fristes 
til at spørge KL og Antorini: Hvordan synes I lige, det går? – Men lad endelig være – 
de synes, det går overraskende godt! 
 
Den voldsomme turbulens, reformen og Lov 409 har kastet folkeskolen ud i, er ikke 
ovre med OK15. Der ligger et stort arbejde foran os, men vi kan forhåbentlig sam-
men med KL indlede udbedringerne. I forlængelse af dette er det skræmmende at 
se, at lærernes ytringsfrihed indskrænkes. Vi har set grelle eksempler på kommuner, 
der har forsøgt at lægge pres på organisationen – lærere og ledere – for at få dem til 
at holde kritikken af reformen og Lov 409 tilbage.  
 
Uden åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed går det ikke. Både den menige læ-
rer og TR skal kunne ytre sig uden frygt for repressalier. Netop tillidsrepræsentan-
tens rolle var et af de mest nervepirrende punkter, der var i spil under forhandlinger-
ne om OK15. Den blev reduceret i Lov 409, og der er ingen tvivl om, at KL gerne 
havde set den sat helt ud på et sidespor. Sådan gik det heldigvis ikke – og ikke kun 
af lærerhensyn men af hensyn til folkeskolen og skolelederne. Alle der har være til-

Referat fra generalforsamlingen 17. marts 2015 
 
Kredsstyrelsesmedlem 
Bodil Nørgaard Nielsen 



 

 

lidsrepræsentant ved, at TR ikke kun er modspiller til skolelederen, men i langt høje-
re grad medspiller.  
 
Som afslutning på beretningen sendte formanden en tak til kredsens tillidsrepræsen-
tanter, der har afgørende betydning for folkeskolens fremtid. Der blev også sendt en 
tak til kredsstyrelsen og til Inger og Johnny, som er garanter for det, vi lægger så 
stor vægt på i Kreds 150: et seriøst og professionelt arbejdende kredskontor.  

 
Efter beretningen gennemgik kassereren regnskabet. I det for-
gangne år er der opstået et overskud, som bl.a. skyldes rente-
indtægter, kursregulering af obligationer og en mindre udgift til 
møder. Enkelte steder er der brugt lidt flere penge, bl.a. på it og 
revision. 
 

Til generalforsamlingens dagsorden var der indkommet et enkelt forslag – den gæl-
dende fratrædelsesordning blev ændret til en opkvalificeringspulje. Med de store 
ændringer, der sker i folkeskolen, vil man som fuldtidsfrikøbt i en hel del år have be-
hov for at blive opkvalificeret, hvis man igen skal ud at undervise. Forslaget blev 
vedtaget.  
 
Næste punkt var fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsre-
præsentanter.  Kredsstyrelsen foreslog justering af beløbene set i lyset af lærernes 
lønudvikling. TR får opjusteret ydelsen for at kompensere for bl.a. aftenmøder, hvor 
der ikke er mulighed for at give ulempeydelser. Kredsstyrelsesmedlemmerne får li-
geledes opjusteret ydelsen for at kompensere for undervisertillæg og ulempeydelser.  
 
Herefter fremlagde kassereren kredsens budget for 2015 og generalforsamlingen 
fastsatte kredskontingentet  for 2016 på samme niveau som nu. Der blev valgt ny 
ekstern revisor, og som suppleant for kommunerepræsentanten i Jammerbugt Kom-
mune blev valgt Søren Jakobsen, Åbybro Skole.  
 
Til sidst takkede formanden for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede 
med en ny udgave af: Vi starter mandag morgen med dansk på en ny og en spæn-
dende måde …  - Johnny og Kirsten sang for og viste os så ”vældig god” bevægelse i 
takt til musikken. Henrik spillede på fornemste vis klaver til – og – ja, han havde 
faktisk haft tid til at FORBEREDE sig – det må vist have været i fritiden! 
 
Og så kom det måske bedste – men også knap så seriøse. Restaurant Hedelund 
havde kreeret en fantastisk buffet med spændende små kolde tapasretter efterfulgt 
af lune kødretter og en lækker isdessert. En super hyggelig afslutning på årets gene-
ralforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ses til kredsens generalforsamling d. 15. marts 2016.  
 

Husk at krydse af i kalenderen allerede nu! 



 

 

 
Tidligere var det sådan, at sygdom i løbet af ferien ikke gav adgang til erstatningsfe-
rie, hvis sygdom indtraf efter, at ferien var begyndt. Det er nu blevet ændret med en 
ændring af ferieloven, hvor alle har ret til minimum 4 ugers ferie. 
 
De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der er således først er-
statning fra sygedag nummer 6 for medarbejdere, der har optjent 25 feriedage. Hvis 
man har været ansat et helt kalenderår, har man fra 1. maj året efter optjent 25 fe-
riedage. Medarbejdere, der har optjent mindre end 25 feriedage, har ret til erstat-
ningsferie efter et forholdsvis lavere antal sygedage. Man har ret til erstatningsferie 
efter, at man har været syg 1/5 af sin ferie. Kontakt kredskontoret, hvis der er uklar-
heder om erstatningsferien. 
 
Man skal kontakte sin arbejdsgiver på første sygedag i ferien, på samme måde som 
man plejer, også selvom man eks. først har ret til erstatningsferie fra sjette dag. Hvis 
man er for sent med sygemeldingen, vil man først have ret til erstatningsferie 5 dage 
efter, man har sygemeldt sig (ved 25 feriedage). Der kan dog være tilfælde, hvor 
den ansatte åbenlyst ikke kan være i stand til at melde sig syg, f.eks. ulykke, svær 
tilskadekomst eller lignende. Da vil det bero på et konkret skøn, hvorvidt man er be-
rettiget til erstatningsferie fra sjette dag eller ej. 
 
Hvis der ikke er nogen på skolens kontor/arbejdspladsen på det tidspunkt, hvor man 
sygemelder sig - f.eks. i den kollektive ferie - modtages sygemeldingen af Løn & Per-
sonale på rådhuset. Kredsen anbefaler, at man supplerer en telefonisk sygemelding 
med en mail til Løn og Personale, som sendes cc: skolens leder, så det efterfølgende 
kan dokumenteres, at sygemeldingen er foretaget rettidigt. 
 
Man skal kunne dokumentere sin sygdom 
overfor arbejdsgiver. Gyldig dokumentation 
kan være lægeerklæring, frihåndsattest el-
ler et journaludskrift fra behandlende læ-
ge/sygehus. Eventuel betaling af lægeer-
klæring er i denne situation for egen reg-
ning.  
 
Den nævnte ændring er en ændring af fe-
rieloven forårsaget af praksis fra EU-
domstolen. Lærere m.fl. er omfattet af fe-
rieaftalen for kommunalt ansatte fra 2008. 
Dog er ferieloven minimumslovgivning på 
området, derfor er ferielovens bestemmel-
ser implementeret i ferieaftalen. 
  
Såfremt sygemeldingen sker inden eller se-
nest samtidig med den kollektive feries be-
gyndelse, er der ret til at få suspenderet 
hele ferien uden ovennævnte fradrag og 
afholde den på et andet tidspunkt. 

Sygdom i løbet af ferien kan give erstatningsferie 

 
Sagsbehandler 
Johnny Hydén 

 



 

 

Overraskende positiv skalatrinskonvertering efter 1. oktober 2015 
 
Kredsen har netop modtaget underretning om den forventede skalatrinskonvertering 
for den næste periode. Skalatrinskonverteringen dækker over, hvor højt man indplace-
res pensionsmæssigt i skalatrin i forhold til det kommunale løntrin, som man aktuelt er 
aflønnet på den sidste måned, man er ansat. Som tjenestemand pensioneres man ef-
ter det nærmeste statslige skalatrin og ikke det løntrin, man aflønnes på i kommunen. 
Konverteringen er skitseret grafisk herunder. 
 
Som det fremgår af tabellen kan man, som lærer aflønnet på løntrin 42, blive pensio-
neret fra skalatrin 44, hvis man venter med at gå på pension til tidligst den 31. okto-
ber 2015 og senest 31. marts 2016. Forskellen på skalatrin 43 og 44 er ca. 4.500 kr. 
årligt ekstra i pension livsvarigt. 
 
En børnehaveklasseleder aflønnet på løntrin 35 vil i perioden den 1. januar 2016 til 31. 
marts 2016 kunne pensioneres et skalatrin højere end ellers. 
 
Hvis dette får dig, som tjenestemand, til at overveje et andet pensioneringstidspunkt 
end oprindeligt planlagt, bør du kontakte kredskontoret for individuel rådgivning. 
 
Perioden efter den 31. marts 2016 kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. 

På vej på tjenestemandspension - ny udvikling 
 
 
Sagsbehandler 
Johnny Hydén 

1. april 2015 til 1. oktober 2015 1. januar 2016 

               
30. septem-

ber 2015   31. december 2015 31. marts 2016 

Løntrin Skalatrin Løntrin Skalatrin Løntrin Skalatrin 

Konkret Konkret Konkret 

29 33 29 33 29 34 

30 34 30 34 30 34 

31 35 31 35 31 35 

32 36 32 36 32 36 

33 36 33 37 33 37 

34 37 34 37 34 38 

35 38 35 38 35 39 

36 39 36 39 36 39 

37 40 37 40 37 40 

38 40 38 41 38 41 

39 41 39 41 39 42 

40 42 40 42 40 42 

41 43 41 43 41 43 

42 43 42 44 42 44 

43 44 43 45 43 45 

44 45 44 46 44 46 

45 46 45 46 45 46 

46 47 46 47 46 47 

47 47 47 47 47 47 

48 48 48 48 48 48 

49 49 49 49 49 49 


