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Resultat af afstemning 
Det blev et klart ja, idet 74,6 % af de afgivne stemmer har stemt ja til kommissionen. Cirka en fjer-
dedel, 25,4 %, har stemt nej, og da stemmeprocenten på landsplan var på 77,8 %, er der tale om et 
markant flertal. Stemmeprocenten er endda lidt bedre end i 2015. 
 
I Midtvendsyssel Lærerkreds opnåede vi en stemmeprocent på 82,1 procent, hvilket ligger over 
gennemsnittet, så det er rigtigt flot. I vores kreds har 78,2 % stemt ja, mens 21,8 % har stemt nej, 
og det svarer nogenlunde til udfaldet i de andre nordjyske kredse. 
 
Et sådant flertal lægger et enormt pres på DLF, men det er også et klart signal til KL om at indgå 
konstruktivt i det ”Ny start”-samarbejde, der sættes i gang sideløbende med kommissionens ar-
bejde. Det bliver spændende at følge i det næste års tid. 
 
Forhandlinger i kommunerne 
Umiddelbart efter OK-forliget sendte kredsen et brev til borgmester og udvalgsformand i hen-
holdsvis Jammerbugt og Brønderslev Kommune, hvor vi bad om et møde med henblik på at få sat 
gang i forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale. I begge kommuner har vi været til møder. 
 
I Jammerbugt Kommune har politikerne startet et projekt, hvor målet er en Folkeskole i top 20, og 
det projekt bakker vi som lærerkreds fuldt op om. Politikerne og forvaltning gav klart udtryk for, at 
lærerne er den mest betydningsfulde faktor for elevernes læring, og at lærerne vil blive inddraget i 
dette arbejde. Grundlaget for at skabe en folkeskole i top 20 er, at lærerne føler sig værdsatte og 
tilfredse med de vilkår, de arbejder under, og derfor bliver forhandlingen af en lokal arbejdstidsaf-
tale en naturlig del i arbejdet. Vi ser derfor frem til at komme i gang med forhandlingen om en 
arbejdstidsaftale. 
 
I Brønderslev Kommune er vi blevet enige med politikere og forvaltning om at nedsætte en ar-
bejdsgruppe bestående af relevante personer, som skal kigge på, hvordan vi kan give lærerne den 
bedste mulighed for at levere en rigtig god undervisning. Det arbejde går i gang i starten af det nye 
skoleår og forventes færdigt til skoleåret 2019-20.  
 
Vi har fra kredsens side vurderet, at skoleåret var så fremskredet, at det var umuligt at komme i 
hus med noget fornuftigt nu, og derfor er der tilrettet lidt i de forståelsespapirer, vi allerede har. 



 

 

Blandt andet spiller tillidsrepræsentanten en væsentlig større rolle end tidligere. Begge ”aftaler” 
kan ses på DLfInsite. 
 
Persondataforordningen 
Som du sikkert allerede har hørt, så er der kommet nye regler for beskyttelse af persondata, som 
er trådt i kraft d. 25. maj. Det skyldes en ny EU-lovgivning, og det drejer sig om lovgivningen omtalt 
som ”den nye persondataforordning eller ”GDPR”. 
 
I den forbindelse opdaterer vi vores vilkår, der vedrører beskyttelse af dine persondata og DLF’s 
persondatapolitik for at gøre det tydeligt for dig som medlem, hvad vi bruger dine oplysninger til, 
og hvorfor vi bruger dem.  
 
Du kan læse Danmarks Lærerforenings persondatapolitik og information om, hvordan foreningen 
behandler medlemmers personoplysninger på www.dlf.org.  
 
Hvad betyder det for dig? 
Du behøver ikke at foretage dig noget. Danmarks Lærerforening, herunder os som kreds, passer 
fortsat godt på dine data – og lever naturligvis op til de bestemmelser, der følger af de nye regler 
for beskyttelse af persondata. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsen enten ved at sende en mail eller 
ringe til os. 
 
 

https://www.dlf.org/om-dlf/persondatapolitik

