
 

 

Medlemsbrev 11 – november 2019 

 

 
  

HS-valg 

Optakten til hovedstyrelsesvalget er i fuld gang, og afstemningen starter den 21. november. Afstemningen er 

elektronisk, og du vil inden da modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Hvert medlem råder 

over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandidater. Der vil være hjælpetekster, 

der guider dig igennem afstemningen. 

 

Afstemningen foregår fra torsdag den 21. november kl. 9 og frem til tirsdag den 3. december kl. 16. Det vil 

være muligt at følge med i din arbejdsplads’ stemmeprocent helt frem til afstemningens afslutning. Din til-

lidsrepræsentant vil med opslag holde dig ajour med stemmeprocenten på din arbejdsplads. Resultatet af 

afstemningen kan ses på foreningens hjemmeside kort efter afslutningen. 

 

På folkeskolen.dk kan du læse om kandidaterne, efterhånden som de melder deres kandidatur, ligesom du her 

kan stille spørgsmål og debattere med hver enkelt kandidat.  

 

En enig kredsstyrelse anbefaler at du stemmer på Lars Busk Hansen, der kommer fra Hjørring. Det er vigtigt, 

at Vendsyssel er repræsenteret i DLF, og det bliver vi på betryggende vis med Lars i hovedstyrelsen, da han 

har et godt kendskab til både Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.  

 

Ved at stemme på Lars får vi en repræsentant med stort fagpolitisk overblik og engagement. Lars har siddet i 

hovedstyrelsen i mange år og har gjort et godt arbejde for medlemmerne med fokus på det gode lærerliv. 

Lars’ politiske betragtninger ligger tæt op ad vores. Han er realpolitiker med fingeren på pulsen, og han ved 

at fagpolitisk arbejde kræver det lange seje træk.  

 

Der kommer i løbet af denne uge valgmaterialer ud på skolerne. Har du et ønske om at stemme på en kvinde-

lig kandidat, vil vi anbefale, at du stemmer på Tine Agenskov, der kommer fra Thy-Mors Lærerforening.  

 

Løntjek 

Igen i år deltager vi i kampagnen ”Er du ok?”, hvor målet er at skabe fokus på, om de ansatte får den kor-

rekte løn. Selv en lille fejl på lønsedlen kan koste dig dyrt - så få tjekket din lønseddel, og find ud af, om 

du får den rette løn.  

 

Du skal blot henvende dig til din tillidsrepræsentant, som står klar til at hjælpe dig. Løntjekket foregår i 

disse uger, og du har måske allerede set, hvilken dag din tillidsrepræsentant holder løntjek på din skole, 

ellers får du det at vide i løbet af den kort tid. Hvis ikke - så spørg. 

 

Herefter skal du blot medbringe den lønseddel, du har modtaget den 1. november, gerne sammen med din 

opgaveoversigt, så hjælper din tillidsrepræsentant dig med at læse den. Måske deltager der også en fra 

kredsen. 

 

 

 



 

 

Kommissionens anbefalinger og periodeforhandling 

Som du allerede ved, så kommer den nedsatte arbejdstidskommission med sine anbefalinger kort tid inden 

jul. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at informere dig lidt om, hvordan forløbet er, da det er meget 

vigtigt, at medlemmerne er inddraget og involveret mest muligt under hele forløbet. 

 

Af samme grund vil du blive indkaldt til flere faglige klub-møder, end det er sædvane. Allerede her i novem-

ber måned vil din tillidsrepræsentant give dig den første information om kommissionens arbejde, og de for-

ventninger, vi kan have til de anbefalinger, kommissionen fremlægger. 

 

Kommissionsformand, Per B, fremlægger anbefalingerne den 16. december, og samme eftermiddag er alle 

kredsformænd inviteret til møde om anbefalingerne. Allerede dagen efter den 17. december er der stormøde i 

Odense, hvor alle tillidsrepræsentanter vil blive præsenteret for det samme. Allerede dagen efter den 18. de-

cember vil din tillidsrepræsentant holde et faglig klub-møde eller informere dig i et frikvarter om kommissi-

onens anbefalinger. Torsdag den 19. december fra kl. 14 – 17 holder vi åbent hus på kredskontoret, hvor 

medlemmer, der gerne vil drøfte kommissionsanbefalingerne, kan komme til en snak om det. Dette for at alle 

vores medlemmer får den samme information direkte fra organisationen og ikke gennem diverse sociale me-

dier.. 

 

Efter juleferien og i løbet af januar måned vil kredsstyrelsen gerne komme rundt på faglig klub-møder, så vi 

kan blive klædt bedst muligt på til den ekstraordinære kongres, der er den 5. februar, hvor vi skal finde ud af, 

hvad vi reelt har af ønsker til en ny arbejdstidsaftale. Selve forhandlingen forestiller man sig skal starte til 

marts. 

 

Medlemsundersøgelse 

Foreningen gennemfører i øjeblikket en stor spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i fraktion 1 (lære-

re) og 2 (børnehaveklasseledere), og blandt de mindre medlemsgrupper som UU og PPR. 

Undersøgelsen omhandler medlemmernes arbejdsforhold på skolerne og for medlemmerne i fraktion 1 og 2, 

er det i store træk en gentagelse af undersøgelsen, som foreningen gennemførte i 2013, 2015 og 2017. Vi kan 
dermed følge og dokumentere udviklingen i arbejdsforholdene på skolerne over de seneste fire år.   

Foreningen ønsker, at der sættes fokus på de mindre medlemsgrupper. Derfor udsendes en tilpasset version 

af undersøgelsen også til dem. 

Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at styrke og udvikle foreningens indsats for at varetage med-

lemmernes interesser og til at påvirke beslutningstagere. 

Spørgeskemaet udsendes i uge 44 til alle medlemmer i fraktion 1 og 2. En høj svarprocent giver bedre og 

mere præcise resultater, og derfor vil vi opfordre alle til at besvare undersøgelsen. Hvis svarprocenten bliver 

høj nok, vil vi som kreds også få adgang til kommuneopdelte resultater, og det er ikke uvæsentlig i vores 
arbejde i kommunerne. 

Skolekom-mailadresse 

Hvis du ikke har fået ændret din Skolekom e-mail adresse i vores medlemssystem, så er det ved at være sid-

ste udkald, da skolekom snart lukker. Du kan ændre din e-mailadresse ved at gå ind på ”min side” på vores 

hjemmeside www.dlfkreds150.dk 

 
 

 

http://www.dlfkreds150.dk/

