
 

 

Medlemsbrev 13 – august 2018 
 

 
 
God skolestart 
Sommerferien er slut, og et nyt arbejdsår er allerede godt i gang. Det er det også her på kredsen, 
hvor vi allerede har taget fat på en ”Ny start”, som var et af de resultater, der kom ud af overens-
komstforhandlingerne.  
Blandt flere temaer, har vi i kredsen valgt at arbejde med, især kerneopgaven, bureaukrati og over-
styring. Desuden vil vi arbejde for at rekruttere og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere, 
herunder også hvordan vi giver de nyuddannede nogle vilkår, som får dem til at blive i jobbet.  
Endelig skal vi have lavet den arbejdstidsaftale, som vi blev lovet inden sommerferien – en aftale, 
som giver vores medlemmer en oplevelse af at lykkes med opgaven til gavn og glæde for vores ele-
ver. Selvom det er politikerne, der har lovet os en aftale, så kommer arbejdet til at foregå i et tæt 
samarbejde med forvaltningen og skolelederne. 
 
I Brønderslev Kommune har vi sammen med forvaltningen og skolelederne igangsat en proces, 
som jeg kort vil redegøre for her. I løbet af september måned vil kredsen sammen med forvaltnin-
gen komme rundt på skolerne, hvor vi vil tale med lederne, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter om, hvad de mener, der skal til for at lykkes med opgaven. Inden møderne vil TR 
og AMR på forskellig vis have inddraget jer i de spørgsmål, som vi skal drøfte. 
På kredsen er vi allerede i gang med at registrere alle læreres opgaveoversigter, og sammen med 
forvaltningen vil vi indsamle og bearbejde yderligere data, som kan være interessant viden i tilbli-
velsen af en arbejdstidsaftale. 
Herefter går forhandlingerne i gang, og målet er, at der ligger en aftale i starten af det nye år. Un-
dervejs vil vi gennem vores tillidsrepræsentanter holde tæt kontakt med jer. 
Sideløbende med arbejdstidsforhandlingerne vil vi sætte fokus på lærernes kerneopgave, og derfor 
sætter vi gang i professionel kapital. Det vil I høre mere om i næste medlemsbrev. 
Vi glæder os til arbejdet, og håber I fremadrettet kan mærke resultatet heraf. 
 
I Jammerbugt Kommune har vi sammen med forvaltningen haft møde med det politiske niveau, 
hvor vi er blevet lovet, at der skal forhandles en arbejdstidsaftale. Det skal ses i lyset af Jammer-
bugt Kommunes ønske om en Folkeskole i Top 20. 
Da der har været et skifte på centrale poster i forvaltningen, har det selvfølgelig været sværere at 
få gang i en proces, men vi regner med, at arbejdet snart går i gang, da vi har det på dagsordenen 
på det førstkommende møde med skolechefen. 
 
Vi håber, at det nye skoleår bliver et godt og harmonisk arbejdsår, hvor undervisningen bliver op-
prioriteret. 



 

 

Nyansat lærer 
Et nyt arbejdsår er gået i gang for alle nyansatte lærere, og der er god grund til at give jer lidt eks-
tra opmærksomhed. For nogle er der blot tale en ny arbejdsplads med nye kollegaer og nye måder 
at arbejde på, mens det for andre er allerførste arbejdsplads med alt, hvad det indebærer. 
Har du fået nyt arbejde, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Har du fået et ansættelses-
brev? Hvor længe er du ansat? Hvor mange timer skal du arbejde om ugen? Er din løn korrekt? 
Hvornår er der ferie? Får du løn i ferien? Du har sikkert mange andre spørgsmål af mere lokal ka-
rakter, som du gerne vil have hjælp til. 
Din tillidsrepræsentant vil til enhver tid gerne hjælpe dig med dine mange spørgsmål, ellers er du 
velkommen til at kontakte kredsen, som vil være dig behjælpelig.  
Husk tilmelding til møder for nyansatte. I Brønderslev afholdes mødet mandag den 17. september, 
og i Jammerbugt tirsdag den 18. september. Hvis du ikke allerede har fået invitationen kan du få 
den hos din tillidsrepræsentant. 
 
   

 
 
 
Kredsstyrelsesmedlem 
Charlotte Bogø  
Rasmussen 
 

Julemødet torsdag den 6. december 2018 
Julemødet afholdes i år i DGI-huset i Aabybro. Allerede nu har vi over 150 tilmeldte, men der er 
plads til flere. 
Svend Brinkmann kommer og holder foredraget ”Gå glip”, hvor han stemmer ind i debatten om 
tidens tendenser, og hvordan vi kan gå med og imod dem. 
Nu har du muligheden for at opleve Svend Brinkmann live til et både tankevækkende, højst aktuelt 
og underholdende foredrag om at gå glip og stå fast i vores grænseløse udviklingskultur. 
Efter foredraget er der spisning og hygge med kollegerne. 
Tilmelding er nødvendig – enten ved din TR eller direkte på 150@dlf.org senest den 28/11 2018. 
 
Skolepolitisk udvalg 
Nye vinde blæser…  
Undervisningsministeriet udgav i juni 2018 to publikationer, som begge beskriver ”nye vinde” på 
skoleområdet. Den ene ”Fælles Mål på læringsplatforme” beskriver arbejdsgruppens anbefalinger 
til redigeringen af Fælles Mål, idet færdigheds- og vidensmål nu er gjort vejledende. I forlængelse 
heraf lægges der op til et skift i Undervisningsministeriets vejledninger fra et fokus på læringsmåls-
styret undervisning mod en større lokal frihed i arbejdet med Fælles Mål. 
Den anden publikation ” Formål og Frihed – Fem pejlemærker for Fælles Mål i Folkeskolen” beskri-
ver, hvilke pejlemærker rådgivningsgruppen for Fælles Mål har ønsket at igangsætte åbne og invol-
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verende dialoger omkring. Det har for rådgivningsgruppen været vigtig at skabe en fælles forpligti-
gelse i forhold til folkeskolens formål og kvaliteten i undervisningen. 
Begge publikationer er tilgængelige på DLFInsite for alle medlemmer. 
 


