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OK 18 

Et kalenderår nærmer sig sin afslutning, og sædvanen tro har juletravlheden gjort sit indtog rundt om på 

vores skoler, hvilket tydeligt ses i såvel klasselokaler som på gangene. Også lærerværelserne bugner af krav-

lenisser, juleduge og fehår, og selvom der er travlhed, så er der en rigtig god julestemning.  

På kredsen har vi også forrygende travlt, for forude venter der nogle svære overenskomstforhandlinger, OK 

18, som vi har valgt at tage rundt til faglig klub møder at fortælle om. Det er rigtig godt for os at komme 

rundt og høre, hvad I tænker om OK 18 og fortælle om den strategi, DLF har lagt. 

Overenskomstkravene er endnu ikke udvekslet, men bliver det midt i december, hvor også organisations-

forhandlingerne indledes. Da det er forbundet med meget taktik, er det helt umuligt at informere jer skrift-

ligt, og I vil derfor hele tiden blive informeret gennem jeres TR, der også med kort varsel kan blive nødt til at 

indkalde jer til faglig klub-møder. Det er vigtigt for vores forhandlere, at de hele tiden véd, hvad medlem-

merne mener. 

Der stilles fra DLF’s side forventninger til, at det denne gang lykkes for os at få gang i reelle, fair og frie for-

handlinger om lærernes arbejdstid. Med udgivelsen af bogen ”Søren og Mette i benlås” stiller flere og flere 

spørgsmålstegn ved det forhandlingsforløb, der udspandt sig i 2013. Selv visse politikere har givet indrøm-

melser og erkender, at det ikke var særligt klogt at lade forhandlinger om lærernes arbejdstid finansiere en 

ny folkeskolereform. Samtidig med har hele forhandlingsfællesskabet sendt et brev til KL og Modernise-

ringsstyrelsen, hvor de gør klart, at lærernes arbejdstid skal forhandles, hvis der skal indgås generelle forlig 

ved OK 18.  

DLF går selvfølgelig som altid til forhandlingsbordet for at få en god aftale på arbejdstiden, der skal under-

støtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe 

kvalitet i undervisningen. Lykkes det ikke, må vi som minimum sikres rettigheder, der modsvarer de øvrige 

ansattes rettigheder på det kommunale område. 

Det bliver under alle omstændigheder nogle hårde forhandlinger, som vi må følge tæt, og hvis du ikke alle-

rede har deltaget i et faglig klub møde, så kan du nå det endnu. Hvis du vil have indflydelse, så mød op til 

de faglig klub møder, der holdes i løbet af de næste par måneder. Du kan også altid få seneste nyt om OK 

18 hos din tillidsrepræsentant, der under hele forløbet er velinformeret. 

 



 

 

 

Kommunalvalg i Brønderslev Kommune 

Valget er nu overstået og resultatet kendt! Michael Klitgaard fortsætter som borgmester, hvorimod for-

manden for Børne- og Skoleudvalget i skrivende stund ikke er kendt. I forbindelse med konstitueringen har 

det nye byråd delt sig i to valggrupper. De Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Borgerlisten har til 

sammen 16 mandater, mens Socialdemokratiet har 11, så umiddelbart virker alt til at være status quo.   

I lærerkredsen ser vi frem til et godt samarbejde med hele det nye Byråd og naturligvis specielt med det 

kommende Børne- og Skoleudvalg. Inden valget blev folkeskoleområdet lovet flere midler – ja nærmest 

”kronede dage”, så det skal der holdes fast i. Vi tror, alle politikere uanset partifarve er klar over, at der 

mangler penge på folkeskoleområdet. Borgmesteren førte sin valgkamp på, at det går fremad i kommunen, 

så nu er tiden kommet, hvor de ansvarlige politikere må vise, at de er til at stole på.  

I valgkampen lovede alle partier, at de 3170 bindende mål, der i folketinget snart gøres vejledende, selvføl-

gelig også bliver vejledende i Brønderslev Kommune. Det er noget alle lærere ser frem til, så de igen kan 

arbejde med det brede læringsbegreb og dannelse, folkeskolens formål og fagenes formål. 

Der er nok at tage fat på, og vi er i lærerkredsen klar til at arbejde sammen med politikerne om at få lavet 

en rigtig god folkeskole for både elever, forældre, lærere og ledere i Brønderslev Kommune. 

 

Jammerbugt Kommunalvalg 

Den politiske situation er ikke ændret meget i Jammerbugt Kommune efter valget. Venstre, DF og Borgerli-

sten har stadig 17 pladser tilsammen. På den anden fløj har Enhedslisten og Alternativet mistet deres plad-

ser, som i stedet er gået til Socialdemokratiet, og SF beholder sit ene mandat. 10 ud af 27 medlemmer er 

nyvalgte. 

Fra kredsens side ser vi med tilfredshed på, at der er valgt en aktiv folkeskolelærer ind, nemlig Kiki Bach, 

der arbejder på Saltum Skole. Vi håber og tror, at det er godt med et kommunalbestyrelsesmedlem, der 

gennem sit daglige virke kender til folkeskolen og de udfordringer, der er med f.eks. inklusion, manglende 

tid til forberedelse, læringsmålstyret undervisning, lange skoledage, Meebook mm. 

 

Det bliver også spændende at se, hvem der kommer til at sidde i Børne- & Familieudvalget, hvor der skal 

vælges både ny formand og næstformand. Men uanset sammensætning af kommunalbestyrelse og udvalg, 

vil kredsen arbejde for en fortsat god kontakt til og et godt samarbejde med politikerne. 



 

 

 


