
 

 

Medlemsbrev 8 – september 2019 
 

 
 
Tiden flyver afsted – vi er tæt på efterårsferien, og dermed også de ting, der knytter sig til denne. 
Især fredagen inden med motionsdagen glæder de fleste sig til. I Jammerbugt Kommune er efter-
årsferien ferie, mens der i Brønderslev Kommune ikke er ferie. 
 
I dette nyhedsbrev vil vi bl.a. orientere om indholdet på TR-konferencen, kommende lønstigning, 
og vores kandidat til hovedstyrelsesvalget. Budgettet for kommunen bliver normalt også vedtaget 
umiddelbart inden efterårsferien, men grundet folketingsvalg og regeringsdannelse er denne pro-
ces udskudt. Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget på det område, især i Jammerbugt har 
spareforslagene givet panderynker hos både på kredsen, men også på lærerværelserne. 
 
Lønnen stiger den 1. oktober 
I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden. Den næste lønstigning for 
de kommunalt ansatte udmøntes den 1. oktober og den er på 1 %. Dertil kommer der en absolut 
minimal stigning fra reguleringsordningen på 0,01 %. Forudlønnede får altså lønstigningen med 
udbetalingen i slutningen af september, mens bagudlønnede må vente til udgangen af oktober.  
 
Fritvalgsordning 
Som en del af overenskomsten er der aftalt et ”fritvalgs-tillæg”. Tillægget er på 0,83 % af den pen-
sionsgivende løn. Man kan vælge om, tillægget skal udbetales eller bruges til en forhøjelse af ens 
pensionsindbetaling til Lærernes Pension. Ifølge overenskomsten skal man inden den 1. oktober 
vælge med virkning fra den 1. januar efterfølgende år. 
 
Kongres i Danmarks Lærerforening 
Den 1. til 3. oktober er der kongres i Danmarks Lærerforening, og på programmet er der udover de 
normale punkter bl.a. vedtægtsændringer og valg af formand og næstformand. 
Som kreds vil vi stemme for de vedtægtsændringer, der er lagt op til. Den ene ændring handler om 
kontingent for medlemmer af fraktion 4 (pensionister), og den anden giver kredsene lov til selv at 
bestemme, om de vil holde generalforsamling hvert 2. år i stedet for hvert år, og endelig skal der 
stemmes om længere valgperioder for kongresdelegerede og styrelsesmedlemmer.  
Et andet og meget stort punkt på kongressen vil blive valg af formand og næstformand. Til for-
mandsposten er Anders Bondo Christensen indtil videre den eneste kandidat. Til næstformand er 
der pt to kandidater: Dorte Lange og Morten Refskov. De er i øjeblikket på valgturne til regionsmø-
der, hvor kredsene deltager. Efter mødet med kandidaterne vil vi som kreds melde ud, hvem vi 
støtter. 
 



 

 

 
 
TR-konference 2019  
”Jeg har brug for, at medlemmerne træder frem med deres histo-
rier, hvis vi skal lave om på tingene i skolen. Politikerne er efterhånden godt trætte af at høre på 
mig og min fagforening.” (Kredsformand, Danmarks Lærerforening) 
 
Dette års TR-konference havde overskriften ”Den involverende fagforening”.  Involverende fagfor-
ening handler om, at tidligere tiders enorme fokus på medlemsfællesskaber har flyttet sig til nu at 
handle om service, ydelser og fordele. Det skal vi – som kreds og TR - være opmærksomme på og 
arbejde bevidst med. Der MÅ og SKAL være plads til begge dele.    

TR’erne blev i to dage guidet af Rasmus Nielsen fra DeltagerDan-
mark, som blandt andet talte om de mange ressourcer, som kolle-
gerne har ude på lærerværelserne. Ressourcer, som primært handler 
om den virkelighedsnære viden, som I alle har og de muligheder, der 
ligger i, at vi sammen løser fælles udfordringer. De ressourcer skal 
findes, så vi igen får sat medlemsfællesskab på dagsordenen – vi skal 
gøre mere med jer som medlemmer og mindre for jer medlemmer – 
for igen at skabe balancen. 

 
Målet er at tage det første skridt… 
… og vi håber, I vil være med. Derfor skal der lyde en opfordring til 
at tage positivt imod TR, når denne fortæller jer om involvering i 
fagforeningsarbejdet og byd gerne ind med ideer, tiltag, indsatser 
m.v. – både til TR og kreds. 
”Denne ændring er en succes, når medlemmerne oplever forenin-
gens tilstedeværelse på arbejdspladsen betyder, at de selv gen-
nem konkrete handlinger i fællesskab opnår indflydelse på deres 
arbejdsliv, og at de i fællesskab kan skabe forbedringer. ”Med-
lemmerne er DLF.”” 
 
Er dine kolleger vores ven på Facebook?  
I en tid, hvor vi i lærerforeningen venter spændt på lærerkommissionens 
rapport, hvor der blæser nye skolepolitiske vinde, og hvor de kommunale 
kampe om økonomien til skolerne fylder meget, forsøger vi - på kredsens 
facebookside – Midtvendsyssel Lærerkreds – kreds 150 - hele tiden at holde 
jer opdaterede.  
Vi kan i fællesskab skabe forbedringer – derfor DEL – DEL – DEL  
– og tjek så lige, om dine kolleger følger os! 
 



 

 

 
Budget 2020 i Jammerbugt Kommune 
På grund af udskudte forhandlinger mellem KL og regeringen er budgetprocessen – som i mange 
andre kommuner – blevet udskudt med en måned. Vi er lige pt i den situation, at Børn- og familie-
udvalget har prioriteret omstillingsforslagene og sendt disse videre til økonomiudvalget, som nu 
har besluttet, at det er et servicetjek på to-sprogsområdet og en reduktion i puljen til langvarigt 
sygefravær, som skal i høring. Dette kom frem på sidste uges budgetorienteringsmøde. 
MEN… Før sommerferien blev der revideret i 2019-budgettet. Her lagde man yderligere besparel-
ser ind på almen- og specialområdet, på kompetenceudvikling samt på ubrugte midler ift. Folke-
skolen i top 20. Disse forslag løb videre ud i overslagsårene, men på kommunalbestyrelsesmødet 
den 12. juni 2019 blev der lagt op til, at besparelserne udelukkende skulle gælde i 2019 – herefter 
skulle fagudvalgene undersøge om pengene kunne findes ”klogere”. Disse forslag er stadig i spil – 
men de er ikke en del af Budget2020-høringen. Pt arbejder medarbejderrepræsentanterne på høj-
tryk for at få afgang til ”de rigtige tal”. Der er ingen tvivl om, at hvis overslagsårene besluttes vil det 
kunne mærkes ude på skolerne. 
Budgetprocessen har været hektisk i år, men på trods er det lykkes at få konsekvensbeskrevet 
samtlige forslag under Børn og familieudvalget og disse er – af politikerne – blevet beskrevet som 
gode og oplysende. 
Midtvendsyssel Lærerkreds har sammen med den lokale afdeling af skolelederforeningen skrevet 
et åbent brev til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt. Dette kan tilgås via kredsens hjemmeside: 
www.dlfkreds150.dk 
 
Kontoret holder lukket 
I uge 42 er kontoret lukket for personlig henvendelse. Du kan kontakte os på mail 150@dlf.org , og 
så vil du blive kontaktet hurtigst muligt. 
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