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Ny ferieaftale - opdatering 
Som oplyst i medlemsbrev marts 2019 træder en ny ferielov og en ny ferieaftale i kraft den 01.09.2020. Der 
er imidlertid en overgangsordning, som træder i kraft allerede fra den 01.09.2019. Vi får på kredskontoret 
en del spørgsmål om dette for tiden, bl.a. om det vil være godt at gemme noget fra 6. ferieuge til sommeren 
2020. Dette skyldes, at der til sommeren 2020 ’kun’ er optjent 16,66 dage for ansatte, der har været ansat 
fra 01.01.2019 til 31.08.2019. I Jammerbugt Kommune ser vi ikke tegn på, at den ny ferieaftale skulle give 
problemer for sommerferien 2020 eller i det hele taget. I Brønderslev er problematikken også blevet løst, 
idet vi i sommeren 2020 går fra 4 uger sommerferie til 3 ugers sommerferie. Der afvikles fra efteråret 2020 
desuden en efterårsferie i uge 42, hvor den nye ferieaftale er fuldt indfaset. 
 

 
 
Generalforsamling 2019 
Tirsdag den 12/3 blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
Midtvendsyssel Lærerkreds på Hotel Søparken i Aabybro.  
Valget af dirigent faldt igen i år på Steen Clausen, der er uddan-
nelseskonsulent hos Danmarks Lærerforening. Efter at Steen hav-
de godkendt, at alle formalier var overholdt, var det tid til for-
mandens mundtlige beretning. 
 
Her tog formanden et kig fremad for at se på, hvad der kommer 
til at fylde i arbejdet på kredsen i 2019. Efter at have omtalt Fag-
bevægelsens Hovedorganisation og arbejdet med at være ”gearet 
til fremtiden” på alle niveauer, hvor vi især er optaget af med-
lemsinvolvering, rettede formanden blikket mod en arbejdstidsaf-
tale i kommunerne. I Brønderslev er vi nu nået i mål med en aftale, mens det i Jammerbugt ikke ser ud til, at 
der bliver en arbejdstidsaftale før til skoleåret 2020-21, da det er politisk besluttet, at en sådan aftale knyt-
tes op på ”Skolen i Top 20”. Dog er det muligt for skolerne at forsøge sig med forskellige tiltag allerede for 
kommende skoleår, hvilket vi ser frem til at følge.  
 
Inklusionsdagsordenen har fyldt meget i 2018, og det forventer vi også den kommer til i 2019. Vi oplever, 
som en konsekvens af denne, at antallet af episoder med vold, trusler og magtanvendelse er steget, hvilket 
ses mest markant i indskolingen. Vi mener, at alle børn har en plads i fællesskabet og er dermed ikke imod 
inklusion, men midlerne hertil skal følge med, og det har vi tænkt os at holde politikerne op på.  



 

 

Formanden sluttede af med, at omtale PPR og UU. Indenfor PPR har 2018 været et kaotisk år, og vi forventer 
at der nu kommer mere ro på, mens implementeringen af FGU, bliver spændende at følge på UU’s område. 
 

Efter formandens beretning var der gennemgang af regnskabet for 2018, inden 
generalforsamlingen blev suspenderet for at give plads til oplæg fra Jeanette Sjø-
berg, der er formand for Undervisningsudvalget i DLF. Jeanette satte med sit op-
læg fokus på skolepolitik herunder arbejdet med opblødning af fælles mål og 
fælles mål på læringsplatformene. Jeanette har selv siddet i rådgivningsgruppen, 
der er kommet med pejlemærker og anbefalinger for arbejdet med fælles mål, 
hvor budskabet er, at skoler og lærere skal have et større professionelt råderum 

til at sikre kvalitet i undervisningen, så der gives mere plads til den levende undervisning og de faglige am-
bitioner. Jeanette rundede af med kort at fortælle om DLF’s arbejde med et folkeskoleideal, hvor medlem-
merne rigtig gerne må byde ind. 

Generalforsamlingen blev herefter genoptaget, og efter godkendelse af budget for 2019, fastsættelse af 
ydelser og kontingent, rundede formanden af med at takke for fremmødet og en speciel tak til Jeanette og 
Steen og ikke mindst Karina, der stod for at spille for til foreningssangen og ”Hvor mågerne skriger”. 

Efter generalforsamlingen var der middag i de tilstødende lokaler, hvor der blev hygget med både kolleger 
fra egen skole, men også på tværs af skolerne og kommunerne. 

Fra kredsstyrelsen side, vil vi gerne sige tak for en veloverstået generalforsamling. 

 
Arbejdstidsaftale Brønderslev 2019-20 
Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Brønderslev Kom-
mune 
Efter en lang proces er vi fra kredsens side tilfredse med, at vi kan præsente-
re en arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Brønderslev 
Kommune. 
 
Processen startede med, at vi i august og september måned sammen med 
forvaltningen og Skolelederforeningen var på interviewrunde i de fire skole-
distrikter, hvor vi mødtes med skoleledelsen, AMR-erne og TR-erne. Her fik 
vi mange input og perspektiver på, hvad en arbejdstidsaftale burde indehol-
de, hvilket kom til at udgøre et fælles grundlag for forhandlingsgruppens 
videre arbejde. Byrådet havde allerede med budgettet for 2019 gjort det 
klart, at man ikke havde afsat midler til en aftale, men understreget at man 
støttede det tætte samarbejde mellem kreds og forvaltning. Det betød, at en evt. aftale skulle kunne finan-
sieres indenfor den nuværende økonomiske ramme, hvorfor det i høj grad kom til at handle om, hvordan 
man prioriterer på skolerne i forhold til undervisning, forberedelse, møder, andre opgaver m.m. 
 
Efter en lang forhandlingsproces er vi kommet i mål med en aftale, der tager sit udgangspunkt i et fælles 
værdigrundlag, hvor det sideløbende arbejde med professionel kapital meget naturligt skinner igennem. 
Her er kerneopgaven præciseret ved, at det er skolens kerneopgave at medvirke til at styrke alle elevers 
faglige og alsidige udvikling jf. Folkeskoleloven. 
 



 

 

I aftalen kan man genkende flere ting fra vores Fælles Forståelse. Her har vi valgt at holde fast i en årsnorm 
på 1680 timer, vores aftale omkring lejrskoler, særlige forhold for nyuddannede og aftalen, som gælder for 
vores tillidsrepræsentanter. 
 
Med aftalen er der nu et max. på antallet af undervisningstimer på 810 timer, svarende til 27 lektioner om 
ugen. Vi ville gerne have haft et max., der var lavere, men det var ikke muligt indenfor den økonomiske 
ramme. Vi mener, at man med et max. på undervisningstimetallet udtrykker en holdning til, at kvaliteten af 
undervisningen er afhængig af, at lærerne har tid til at forberede sig hertil. Dette understreges også af, at 
hensigten med aftalen bl.a. er, at der foretages en synlig prioritering af opgaver på skolen, herunder møde-
virksomhed samt tid til samarbejde og forberedelse, således at lærerens professionelle råderum til fleksibel 
varetagelse af opgaven styrkes. 
 
Det har længe været et ønske at få tid på de opgaver, der ligger ud over undervisningen, for at læreren kan 
danne sig et overblik over opgavens størrelse og forventningerne til løsningen af denne. Her er det nu aftalt, 
at der skal tid på større funktioner og opgaver. Hvilken reduktion det giver, i forhold til det præsterede un-
dervisningstimetal, aftales mellem ledelsen og TR. 
 
Der er i høj grad lagt op til en styrket dialog mellem lærere, TR og ledelsen. TR og ledelsen skal drøfte og 
aftale, hvordan dele af aftalen udmøntes på den enkelte skole. Det er gjort med respekt for de forskellighe-
der, der er både distrikterne imellem men også skolerne imellem. 
Der bliver nu et arbejde med at implementere arbejdstidsaftalen ude på skolerne, og det har vi fra kredsens 
side en tro på, man vil lykkes med. Vi ser frem til at følge processen, som vi løbende vil evaluere, inden afta-
len skal genforhandles op til skoleåret 2020-21. 
 

 
 
Arbejdstid 2019 Jammerbugt  
I Jammerbugt Kommune har vi i den seneste tid haft løbende møder med forvaltningen og skolelederfor-
eningen i forhold til at få udfordret det planlægningsgrundlag, som vi også skal arbejde efter i kommende 
skoleår. Dette som et forberedende arbejde til næste års arbejde med en lokal arbejdstidsaftale. Kredsens 
udgangspunkt for disse forhandlinger har været at få skabt mere fleksibilitet og tid til forberedelse – altså 
plads til det professionelle råderum. 
 
Der er enighed i forhandlingsgruppen om, at hvis en skole/tr og leder har lyst til at udfordre andre steder, så 
vil vi i fællesskab kigge på hver enkelt ”ansøgning”. 
 
Pt skrives der på grundlaget, men vi har snakket os frem til tre steder, hvor det kunne give mening: 

1. Flekstiden vil nu kunne svinge med +/- 20 timer. 
2. En pulje på 100 timer som den enkelte lærer selv skal administrere, og som kan tages med hjem, 

hvis man ønsker dette. 
3. En pulje på 200 timer med fleksbrikker   

 


