
 

 

Medlemsbrev 15 – December 2017 

 

Doven energi 

Torsdag den 30. november deltog ca. 160 medlemmer i Fagpolitisk Julemøde på Hotel Søparken. 

Efter velkomst ved Kirsten Tranekær overtog Thomas Grønnemark scenen, og fortalte om doven energi. 

Der var fart over feltet, og på morsom vis blev der sat fokus på noget af det mest banale og samtidig svære-

ste i et godt samarbejde, nemlig relationer.  

”Det handler om at bruge energien på den rigtige måde, så man ikke kommer til at bruge energi på uvæ-

sentlige ting. 

Det handler også om, at skabe stærke og gode relationer. Han fortalte bl.a., at det er en god idé at have en 

varm kop kaffe i hånden, når man møder andre, da undersøgelser har vist, at man er mere positivt indstil-

let, når man har noget varmt i hænderne”. 

Thomas opfordrede også til, at man brugte mere tid på samvær med kollegaerne – at man f.eks. spiste fro-

kost sammen, når det var muligt i stedet for at sidde ved hver sit skrivebord. 

Thomas kom med mange eksempler fra sit eget spændende liv, hvor han malerisk bl.a. fortalt om en løbe-

dragt, han havde haft på ved DM i 200 m. løb. Det gav mange af tilhørerne indre billeder, som burde slettes 

hurtigst muligt. 

Mødet sluttede med hyggeligt samvær og spisning med en lækker menu og et glas vin mm. 

 

TR-konference 

Midtvendsyssel Lærerkreds inviterede 20.-22. november TR på konference. Konferencen foregik i år på 

Frederiksdal ved København. Det gjorde den for, at vi kunne indhente dygtige undervisere fra Danmarks 

Lærerforenings sekretariat.  

Vi mødtes tidligt mandag morgen og kørte den lange vej i bus til Frederiksdal. Straks efter ankomsten var 

der frokost, og så gik arbejdet i gang. Hele eftermiddagen introducerede Steen Clausen flokken i, hvordan 

man som TR kan involvere medlemmerne i foreningens arbejde. TR fik gode arbejdsmetoder og redskaber 

med sig, og eftermiddagen sluttede med en øvelse i arbejdet.  



 

 

Efter middagen var der masser af hygge og snak om dagens veltilrettelagte kursus. Charlotte Bogø gav på 

”de skrå brædder” et særdeles underholdende ”svine-indslag”, hvor vi vist alle blev nævnt – og alle fik sig et 

godt grin! 

Tidligt tirsdag morgen startede næste kursus, som omhandlede skolens budget. Igen var det Steen Clausen, 

der stod for at give TR god hjælp til at gennemskue skolens budget. Han fik hjælp fra Thomas, som er skole-

leder i Allerød Kommune. Thomas lagde et budget frem, som TR fik lov til at stille alle mulige spørgsmål til. 

Via samtalen om disse, fik TR en række særdeles brugbare angrebsteknikker til arbejdet hjemme på skolen.  

Herefter gik turen ind til Danmarks Lærerforening på Vandkunsten i København. Først fik vi en rundvisning i 

bygningen, hvorefter vi havde et møde med Gordon Ørskov Madsen, som er foreningens formand for over-

enskomstudvalget. Gordon forklarede os foreningens krav til OK18 og gav os en rigtig god gennemgang af 

bagtæppet for OK-forhandlingerne. Det var særdeles relevant og gav anledning til mange spørgsmål.  

Da vi forlod Vandkunsten  gik turen retur til Frederiksdal. Aftenen gik naturligvis med at følge kommunal-

valget specielt i Jammerbugt og Brønderslev Kommune. Hvis nogen håbede på et politiks skifte, blev de 

skuffede. Begge borgmestre fortsætter. 

Onsdag morgen var vi igen tidligt i gang. Vi fik besøg på Frederikdal af to ansatte i afdelingen for uddannel-

sespolitik. Åse Bonde og Mette Rønø fortalte os om aktuelle skolepolitiske udfordringer, bl.a. den kom-

mende lov, hvor de mange færdigheds- og vidensmål dermed ikke længere er obligatoriske, den lærings-

målsstyrede undervisning, der som metode ikke er obligatorisk fra ministeriets side, og 5 nye rapporter i 

forbindelse med Følgeforskningsprogrammet, som alle viser, at der kun sker ganske lidt udvikling med fol-

keskolereformen. Nok ikke så overraskende for os lærere – kvalitet koster penge! 

Efter tre dages intens undervisning, vendte vi næsen hjemad. Alle var enige om, at vi havde en rigtig god tur 

med et særdeles godt fagligt udbytte.  

 


