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Endnu en sommerferie er slut, og I er allerede godt i gang med et nyt skoleår. Forude venter helt 
sikkert en masse gode og spændende oplevelser, men givetvis også en del faglige udfordringer, 
som I forhåbentligt i løbet af sommerferien har fået ladet godt og grundigt op til at klare. 
 
Den første uge er blevet brugt til - i fællesskab - at planlægge det nye skoleår, men for de fleste 
er brikkerne faldet på plads for længe siden. Ugen blev også brugt på forskellige pædagogiske 
arrangementer enten på skolen eller i hele kommunen. I Brønderslev blev der afholdt en fæl-
les fagfestival, hvor alle på forhånd havde valgt sig ind på to workshops. At dømme efter til-
meldingerne var de faglige workshops populære blandt lærerne, og jeg håber, de har været til 
stor inspiration. 
 
Det er mit håb for det kommende skoleår, at det må blive et godt skoleår.  
 
Nyansat lærer 
Et nyt arbejdsår er også gået i gang for alle nyansatte lærere, og der er god grund til at give jer lidt 
ekstra 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, og du vil i 
løbet af den første måneds tid blive indbudt til et møde med din tillidsrepræsentant. Du er også 
velkommen til at kontakte kredsen, som vil være dig behjælpelig.  
 
Kreds og kommune holder hvert år et møde for de nyansatte i henholdsvis Brønderslev og Jam-
merbugt kommune, hvor vi vil tale om din opstart på skolen, dine løn- og ansættelsesforhold, og 
hvor du får mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har til din ansættelse. 
 
Møderne foregår for nyansatte i Brønderslev Kommune mandag 16. september, for nyansatte i 
Jammerbugt Kommune torsdag den 26. september. 
 



 

 

Særligt for nyuddannede 
Som noget nyt i år har vi i kredsen besluttet at lave et kursusforløb for nyuddannede, hvor der bli-
ver mulighed for at mødes med andre nyuddannede og udveksle erfaringer. Ud over at undervise, 
er der mange andre opgaver, der hører til lærergerningen og mange ting, man skal være opmærk-
som på. Det er nogle af de ting, vi har sat på dagsordenen, men der bliver selvfølgelig rig mulighed 
for at tage fat på nogle af de emner, der i øvrigt optager nyuddannede. 
Kurset hører du mere om på mødet for nyansatte. 
 
 
 
  


