
 

 

Medlemsbrev 10 - august 2017 

 

Hvilken vej skal folkeskolen? 

Det spørgsmål får du mulighed for at få svar på, når kredsen holder valgmøder i Jammerbugt og Brønders-

lev Kommune. Møderne handler udelukkende om skolepolitik, og det er derfor vigtigt, at du møder op og 

deltager i debatten.  

Mødet i Jammerbugt Kommune afholdes den 24. august kl. 19-21 i mediateket på Brovst Skole. 

Mødet i Brønderslev afholdes den 5. september kl. 19-21 i Multihallen på Skolegades Skole 

Vel mødt! 

Læringsmålstyret undervisning eller ej – et foredrag for kredsens medlemmer 

Du har sikkert både hørt og læst om Mette Frederiksen, altså ikke den Mette, der er partiformand, men 

hende der er lærer. Hun har markeret sig rigtig meget på den skolepolitiske scene igennem de seneste par 

år, for hun véd særdeles meget om læringsmålstyret undervisning, som hun stiller spørgsmålstegn ved. Det 

er dén Mette, vi har været så heldige at få fat i. 

Derfor indbydes du sammen med dine kollegaer til foredrag med lærer Mette Frederiksen tirsdag d. 19. 

september kl. 16.30—18.00 i personalerummet på Åbybro Skole, Kattedamsvej 26 – 28. 

Mette Frederiksen stiller spørgsmålet: »Hvordan kan man i sin undervisning som lærer fastholde fokus på 

et bredt læringsbegreb og dannelse, når skolen i øjeblikket fokuserer på læringsmål og læringsmålsstyret 

undervisning?  

»Der skal stadig være den konkrete kortsigtede læring, men der skal også være det bredere langsigtede 

perspektiv, så børnene kan udvikle sig til myndige, selvstændige mennesker, der bærer vores kultur og hi-

storier med sig og kan navigere i deres fremtidige tilværelse«. 

Skolen skal ikke være enøjet, så derfor arbejder Mette Frederiksen både med mål, der kan nås, og med mål, 

der er retningsgivende. Dette går godt i hånd med Merete Risagers opfordring til at anvende det professio-

nelle råderum og dermed indholdsfylde rammerne samt forme og udvikle den gode undervisning og det 

gode skoleliv. 

Tag din kollega under armen og mød talstærkt op. 

HUSK: Tilmelding foregår til din TR eller til 150@dlf.org senest tirsdag d. 12. september  



 

 

Undersøgelse om medlemmers arbejdsforhold 

DLF gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som handler om jeres arbejdsforhold. Undersøgelsen blev 

også lavet i 2013 og 2015 og er med til at give foreningen et godt billede af udviklingen i arbejdsforholdene. 

Resultaterne vil blive brugt til at varetage interesser, der har direkte indflydelse på jeres arbejdsforhold og 

kvaliteten af elevernes undervisning. 

Vores forening arbejder målrettet på at sikre gode arbejdsforhold for dig og dine kollegaer, og de enkelte 

kommuners resultater kan bruges direkte i kredsens forhandlinger med kommunen. Jo højere svarprocent, 

jo mere præcise resultater, og det er derfor særdeles vigtigt, at du vil bruge 5 min. på at udfylde skemaet. 

Undersøgelsen iværksættes i uge 34 og sendes direkte til dig. Hvis du ikke modtager et skema, har DLF ikke 

din rigtige e-mail adresse, og så kan du selv ændre den på ”Min side”. Din tillidsrepræsentant kan hjælpe 

dig. 

 

Budget 2018 Brønderslev Kommune  

Generelt er der optimisme at spore på det økonomiske område i Brønderslev Kommune. I forhold til budget 

2018 regner politikerne ikke med, at der skal spares så meget som de tidligere år.  

Hvis udgangspunktet er, at balancen for budget 2018 skal svare til balancen for 2017, betyder det en bespa-

relse svarende til 0,8 % af serviceudgifterne. Det afhænger dog af, hvor meget kommunen får tildelt af for-

skellige puljer fra staten. Dette udmøntes først ultimo august.  

Med udsigten til mindre besparelser end tidligere, har politikerne vurderet, at der ikke er behov for at ud-

færdige et afdækningskatalog, som vi har set de seneste år.  

På nuværende tidspunkt er vi med andre ord ikke bekendt med omfanget af en evt. besparelse og ser med 

en vis bekymring frem til budgetforhandlingerne.  

 

Jammerbugt Kommune - Ny struktur for specialklasserækkerne? 

Skolechef, Diana Lübbert Pedersen har nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at komme med 

anbefalinger til en ny organisering, visitationspraksis og tildeling for specialklasserækkerne. 



 

 

Arbejdsgruppen vedrørende organisering og visitationspraksis består af Skole- og dagtilbudschef, Familie- 

og forebyggelseschef, ledere fra skoler, PPR og Ungdomsskolen, konsulenter fra forvaltningen samt under-

tegnede, som medarbejderrepræsentant for Skole- og dagtilbudsMED. 

Der er foreløbig afholdt 2 møder i udvalget, hvor vi har diskuteret, om kommunen har de rette specialtil-

bud, og om de er placeret på de ”rigtige” skoler. Her tænkes bl.a. på om en lille skole kan rumme mange 

specialklasseelever i tvillingeklasser. 

Vi har også drøftet, hvad der skal til, for at inklusion i normalklasserne kan lykkes, både i forhold til, at det 

skal være givtigt for normalklasserne og eleverne med særlige behov. 

Vi har tredje og sidste møde i arbejdsgruppen den 22. august, hvor vi skal komme med en samlet indstilling. 

 


