
 

 

Medlemsbrev 12 – december 2019 
 

 
 

Generalforsamling 2020 - valg til kredsstyrelsen 
Kredsen afholder generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00 på Søparken i Aabybro. Ifølge 
kredsens vedtægter skal der afholdes valg til kredsstyrelsen i lige år.  

Ønsker du at stille op til valget, har du mulighed for at få et indlæg i kredsens valgoplæg, som udsendes 
inden generalforsamlingen. Det er vigtigt, at du skriver, om du stiller op til valg af formand, delegeret, 
kommunerepræsentant eller blot som kredsstyrelsesmedlem.  

Indlægget må maksimalt være på 2000 tegn og sendes sammen med et digitalt billede til kitr@dlf.org se-
nest den 27. februar 2020. 

Åbent hus på kredskontoret 
Torsdag den 19. december vil vi gerne invitere alle medlem-
mer, der har lyst til en snak om kommissionens anbefalinger 
til Åbent Hus på kredskontoret.  
 
Tag gerne et par af dine kollegaer med, så vi kan få genoplivet 
den fagpolitiske debat under mere uformelle himmelstrøg. 
Det foregår fra kl. 14 – 17, så alle skulle gerne have mulighed 
for at deltage.  
 

 
 
Valg til hovedstyrelsen 
Tirsdag d. 3/12 kl. 16.00 lukkede afstemningen til hovedstyrelsen, og så var der bare tilbage at vente spændt 
på resultatet. Allerede inden vi kendte resultatet, var vi fortrøstningsfulde, da det var lykkedes Midtvendsys-
sel Lærerkreds at få en stemmeprocent på 75,09, hvilket er det 9. højeste af de 78 kredse. Der skal herfra 
lyde en tak til alle de, der har stemt og en ekstra stor TAK til vores tillidsrepræsentanter, som har ydet en 
fantastisk indsats på skolerne for at få så mange til at stemme.  Hele 6 skoler endte med en stemmeprocent 
på 100 og yderligere 13 skoler havde en stemmeprocent over 80, hvilket var det magiske tal, for at kredsen 
gav kage. 
Med den flotte stemmeprocent var vi med til at bidrage til, at vores kandidat Lars Busk Hansen endnu en-
gang endte som valgets topscorer med over 33.000 stemmer. Efter Lars var det de to andre nordjyske kandi-
dater, Tine Agenskov og Kristoffer Højrup Sørensen, som opnåede flest stemmer i vores kreds. Både Tine og 
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Kristoffer lykkedes med at opnå valg, hvilket betyder at Nordjylland fortsat vil være stærkt repræsenteret i 
Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse.  
I indeværende hovedstyrelsesperiode har Ulla Koch Sørensen fra Aalborg Lærerforening siddet som repræ-
sentant for børnehaveklasselederne. Ulla havde valgt ikke at stille op på ny, så i stedet stillede Pia Jessen op, 
men med 14.573 stemmer lykkedes det ikke at få en børnehaveklasseleder valgt ind. Det lykkedes til gen-
gæld at få en repræsentant valgt ind for de mindre medlemsgrupper. Susanne Weisbjerg Vilstrup, der til 
daglig arbejder på pædagogisk psykologisk rådgivning i Ballerup. Hun fik et flot valg med over 23.000 stem-
mer og bliver repræsentant i hovedstyrelsen for de medlemsgrupper, der ikke arbejder i folkeskolen. 
Den ny Hovedstyrelse tiltræder den 1. januar 2020, hvor fokus helt sikkert vil være på forhandlingerne om 
en arbejdstidsaftale på baggrund af kommissionens anbefalinger. Vi krydser fingre for, at det skal lykkes, og 
ønsker dem alle et stort tillykke med valget. 
 
 

 
 
Fagpolitisk julemøde 2019 

I år havde vi besøg af Tommy Træls – eller som ung, Tommy Tempeltræls aka 
Tommy Krabbe. Med analogt diasshow, mandagsmeditation (lyt den evt. på 
youtube) og undergrundsmusik fra skaduhafest.dk førte han os igennem en 
TRÆLS aften, hvor vi alle fik rørt lattermusklerne med faktiske eksempler på 
både det at være en stærehat og en mågeleder. Tommy måtte - med en lille 
halv time igen - dog afsløre, at alt var bygget op om ironi, og at foredraget i 
virkeligheden handlede om, hvordan vi håndterer forandringer i arbejdslivet. Er 

vi et ! – der tænker ”sådan er det bare” eller tør vi være et ? og være nysgerrige og undrende på det nye, 
som venter. Mange medlemmer var mødt op til denne traditionsrige aften på Hjallerup Kro, som igen i år 
sluttede af med julefrokost og hyggelig samvær ved bordene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pause med kollegerne – husker du det? 
Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for arbejdsgiver og arbejdstager. I december måned sætter kredsen fokus på 
det at holde pause sammen gennem en daglig julekalender, som kører på vores side på Facebook – Midt-
vendsyssel Lærerkreds – kreds 150. Hensigten er, at der hver skoledag hele december er en lille nem opga-
ve, som kan løses på få minutter sammen med kollegerne og lederne på lærerværelset – og opgaverne skul-
le gerne give et lille smil på læben. 
Vi håber, I vil være med – send gerne billeder eller små videoklip fra jeres opgaveløsning under hver kalen-
derlåge på vores facebookside 
 



 

 

 

 
 
AMR-dag 
Tirsdag den 5. november havde vi, i Midtvendsyssel Lærerkreds, inviteret alle arbejdsmiljørepræsentanter 
fra Jammerbugt og Brønderslev Kommune til AMR-dag på Hotel Søparken i Aabybro. Det er sjældent, at vi 
har lejlighed til at have alle AMR’erne samlet, så det var rigtig godt og givende, at næsten alle takkede ja til 
invitationen, og at vi havde en hel dag sammen. 
 
På programmet frem til middag havde vi Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk Klinik. Hun er efterhånden en le-
vende legende, når det kommer til arbejdsmiljø og i særdeleshed psykisk arbejdsmiljø. Hendes oplæg om 
psykisk arbejdsmiljø i fællesskaber levede da også fuldt op til forventningerne, og vi blev både inspireret og 
provokeret undervejs. F.eks. da hun sagde, at man i stedet for at tale om manglende tid til opgaverne, skal 
tale om, hvorvidt det er de rigtige prioriteringer af opgaverne, man har lavet, og at det er vigtigt at ledelse, 
medarbejdere og teams har en fælles referenceramme, når man skal definere, hvad der er kerneopgaven. 
 
Der var også meget håndgribelige og gode råd til AMR’erne i deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø 
på skolerne. Det blev pointeret, at man skal arbejde med én aktivitet/et tiltag af gangen, man skal have kol-
legerne inddraget i processerne, man skal aftale succeskriterier for det man sætter i søen og man skal for alt 
i verden huske at aftale, hvornår og hvordan tiltaget skal evalueres. Der blev også opfordret til, at vi skal 
blive bedre til at rose hinanden som kolleger, og at vi skal styrke fællesskabet ude på skolerne.  
 
Over middag var det kredsens konsulent, Johnny Hydén, der satte AMR’erne på prøve med et par cases fra 
den virkelige verden. Desuden gennemgik Johnny en arbejdsskadesag for AMR’erne, for at illustrere hvor 
vigtigt det er, at man som AMR arbejder systematisk med tingene og sikrer, at der undervejs i en sag ind-
samles den nødvendige dokumentation. Det skønnes, at det kun er halvdelen af de arbejdsulykker der sker i 
Danmark i løbet af et år, der anmeldes1. Så der ligger en stor og vigtig opgave her for AMR’erne, men også 
for os andre som “bare” er kolleger. Der skulle gerne være en kultur på skolerne, hvor vi tager arbejdsskader 
alvorligt, og sørger for at de bliver anmeldt, og at vores ramte kolleger kommer til lægen, så der sikres do-
kumentation for evt. skader.  
 
Som Pia Ryom indskærpede for os først på dagen, så er det vigtig at evaluere. Så det sluttede vi selvfølgelig 
af med, og heldigvis var tilbagemeldingerne fra AMR’erne, at de havde haft en spændende og inspirerende 
dag, og at de havde fået noget med sig, som de kunne gå direkte hjem og bruge i deres daglige arbejdsmil-
jøarbejde. 
 
 
 

                                                 
1
 Kilde: Arbejdstilsynet/Videnscenter for arbejdsmiljø - https://amid.dk/nyheder/at/2018/03/ny-kampagne-om-

arbejdsulykker-skal-goere-op-med-moerketal/ 
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