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Skoleårets planlægning 

Endnu et skoleår er ved at nå sin afslutning og en velfortjent sommerferie venter forude. Planlæg-

ningen af det kommende skoleår har længe været på dagsordenen i såvel gamle som nye teamsam-

arbejder ude på skolerne, så alt kan være klappet og klart til endnu et nyt skoleår. 

 

For lærerne i Brønderslev Kommune er det planlægningen af et år med en ny arbejdstidsaftale, som 

skal være med til at styrke den professionelle kapital med fokus på kerneopgaven. Som altid, når 

der skal planlægges på en anden måde, har planlægningen heller ikke været uproblematisk, men 

mon ikke det efterhånden er faldet på plads alle steder. Der er ingen tvivl om, at aftalen har krævet 

benhårde prioriteringer ude på skolerne, men vi håber på et godt resultat, der giver lærerne det nød-

vendige professionelle råderum. 

  

I Jammerbugt kommune er planlægningen ikke præget af en ny arbejdstidsaftale, men på størstede-

len af skolerne benytter man sig af muligheden for at give lærerne en mindre tilstedeværelsestid. 

Det giver lærerne mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af deres arbejdstid, som gerne 

skulle føre en mere effektiv forberedelse med sig. Det er hensigten, at resultatet af dette forsøg skal 

indgå i forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale, som vi for alvor starter op umiddelbart efter 

sommerferien. 

 

På kredsen er vi også så småt ved at afslutte skoleåret efter et år, hvor kredsstyrelsesarbejdet har 

været præget af nye ansigter, som har skullet finde sig tilrette på kredsen, såvel som i kommunerne. 

Dette samtidigt med at lønaftaler, puljeaftaler, arbejdstidsaftaler og meget andet er forhandlet på 

plads.  

 

Vi skal i år sige farvel til tre af vores tillidsrepræsentanter. Trine Fransson, Dronninglund skole, der 

har valgt at fratræde posten med udgangen af dette skoleår efter kun et år. Desuden fratræder Else 

Hermansen, Biersted skole efter en hel del år som tillidsvalgt. Endelig har Poul Borup, Saltum sko-

le, valgt at slutte sit aktive lærerliv, hvoraf han de sidste 20 år har været skolens tillidsrepræsentant. 

Herfra skal lyde et stort og velment tak for indsatsen i de forløbne år og held og lykke i jeres frem-

tidige virke. 

 

 

Budget 2020 

Som altid på denne tid af året er vi meget optaget af de budgetforhandlinger, der pågår i kommu-

nerne. I Brønderslev Kommune har vi i år, allerede inden forhandlingerne er gået i gang, lavet vores 

egen budgetinformation, som vi har sendt til politikerne, skolebestyrelsesformændene og tillidsre-

præsentanterne. 



 

 

I budgetinformationen prøver vi at anskueliggøre den økonomiske virkelighed skolerne står i, og vi 

gør opmærksom på de konsekvenser, det har, at skolevæsenet i Brønderslev Kommunes udgift pr. 

elev er væsentlig lavere end vores omkringliggende kommuners. Hvis du har interesse kan budget-

informationen læses på vores hjemmeside: 

http://www.dlfkreds150.dk/media/12467214/midtvendsyssl-laererkreds-budgetinformation-

2020.pdf 

 

Som vanligt er der lagt op til besparelser igen, igen. Endnu engang står Naturvejledningen for skud, 

men også Kick-tilbuddet er foreslået nedlagt. En rammebesparelse på en million på specialunder-

visningen er endnu engang foreslået, hvilket strider mod alle gode intentioner om at give børn det 

rette undervisningstilbud. Helt hen i vejret er dog forslaget om at nedlægge lejrskolerne, der i høj 

grad er med til at udvikle alle elevers læring og trivsel og er med til underbygge gode relationer 

både mellem eleverne og mellem eleverne og lærerne. En samlet besparelse på 4,7 mio., hvoraf en 

stor del udmøntes i lærerstillinger. Kredsens udtalelse kan ses på vores hjemmeside: 

http://www.dlfkreds150.dk/media/12479501/hoeringssvar-budget-2020.pdf 

 

I Jammerbugt Kommune faldt bomben i sidste uge. Ikke alene er der lagt op til besparelser i 2020, 

men en åbning af budget 2019 bebuder besparelser allerede nu. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at 

der er lagt op til så store besparelser, og især er vi rystede over, at man midt i året åbner budgettet 

og lægger op til besparelser, der næsten er umulige at effektuere på den korte tid, der er tilbage af 

året. Skolerne er jo ikke mere end lige blevet færdige med at planlægge kommende skoleår, inden 

der skal ske ændringer. Selvom der er øjeblikkeligt ansættelsesstop, er vi i skrivende stund ikke klar 

over, hvor det ender, men vi følger udviklingen meget tæt og handler derefter. 

Vi har indsendt høringssvar til de akutte omstillingsforslag – disse kan ses ved at følge flg. link: 

http://www.dlfkreds150.dk/media/12467226/kredsens-hoeringssvar-akut-2019.pdf 

 

Sommerferie på kredskontoret 

Som du kan se på nedenstående opslag holder vi ferielukket, men du har altid mulighed for at 

komme i kontakt med os. Som noget nyt holder kredskontoret åbent i uge 32. 

 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god og varm sommerferie.  
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Syg i ferien 
Tidligere var det sådan, at sygdom i løbet af ferien ikke gav adgang til erstatningsferie, hvis sygdom 

indtraf efter, at ferien var begyndt. Det er ændret med en ændring af ferieloven, hvor alle har ret til 

minimum 4 ugers ferie. 

De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der er således først erstatning fra syge-

dag nummer 6 for medarbejdere, der har optjent 25 feriedage. Hvis man har været ansat et helt ka-

lenderår, har man fra 1. maj året efter optjent 25 feriedage. Medarbejdere, der har optjent mindre 

end 25 feriedage, har ret til erstatningsferie efter et forholdsvis lavere antal sygedage. Man har ret til 

erstatningsferie efter, at man har været syg1/5 af sin ferie. Kontakt kredskontoret, hvis der er uklar-

heder om erstatningsferien. 

 

Man skal kontakte sin arbejdsgiver på første sygedag i ferien på samme måde, som man plejer, også 

selvom man eks. først har ret til erstatningsferie fra sjette dag. Hvis man er for sent med sygemel-

dingen, vil man først have ret til erstatningsferie 5 dage efter, man har sygemeldt sig (ved 25 ferie-

dage). Der kan dog være tilfælde, hvor den ansatte åbenlyst ikke kan være i stand til at melde sig 

syg, f.eks. ulykke, svær tilskadekomst eller lignende. I sådanne tilfælde vil det bero på et konkret 

skøn, hvorvidt man er berettiget til erstatningsferie fra sjette dag eller ej.  

 

Hvis der ikke er nogen på skolens kontor/arbejdspladsen på det tidspunkt, hvor man sygemelder sig 

-f.eks. i den kollektive ferie -modtages sygemeldingen af Løn & Personale på rådhuset. Kredsen 

anbefaler, at man supplerer en telefonisk sygemelding med en mail til Løn og Personale, som sen-

des cc: skolens leder, så det efterfølgende kan dokumenteres, at sygemeldingen er foretaget retti-

digt. 

 

Man skal kunne dokumentere sin sygdom overfor ar-

bejdsgiver. Gyldig dokumentation kan være lægeerklæ-

ring, frihåndsattest eller et journaludskrift fra behand-

lende læge/sygehus. Eventuel betaling af lægeerklæring 

er i denne situation for egen regning. Såfremt sygemel-

dingen sker inden eller senest samtidig med den kollek-

tive feries begyndelse, er der ret til at få suspenderet 

hele ferien uden ovennævnte fradrag og afholde den på 

et andet tidspunkt. 

 

 


