
   

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 
 

 
 
 
Medlemsbrev 6 - april 2020 
Tak til Bodil 
Med udgangen af marts måned har Bodil Nielsen valgt at stoppe i kredsstyrelsen. Jeg vil 
herigennem gerne rette en tak til Bodil, som har været med i organisationsarbejde i en 
menneskealder. 
 
Bodil har været med i kredsarbejdet i 4 år, to år som fællestillidsrepræsentant i Brønderslev 
Kommune og 2 år som menigt kresstyrelsesmedlem. Inden da har Bodil været tillidsrepræsentant i 
flere år på Aså skole, og den indsigt og viden har hun brugt i sit arbejde på kredsen. 
 
I kommunen har Bodil siddet i diverse medudvalg og har desuden været med i rigtig mange 
kommunale udvalg, hele tiden med det mål for øje, at arbejdsvilkårene skal være i orden, og at det 
skal give mening, det medarbejderne skal lave. 
 
Bodil har aldrig været bange for at påtage sig en opgave, hvis hun er blevet bedt om det, og som 
næstformand i kredsen er hun blevet kastet ind i mange ad hoc opgaver. De seneste to år har 
arbejdet mest drejet sig om vores arbejdsmiljørepræsentanter, hvor hun, som med alt andet 
arbejde, har været pligtopfyldende, flittig og arbejdsom.  
 
Tusind tak for indsatsen. Vi ønsker alt muligt held og lykke med alle fremtidsplanerne. 
 
Påskeferie 
Påskeferien ligger lige rundt om hjørnet, og mit gæt er, at de fleste trænger til at komme væk fra 
computeren, som de har været mere eller mindre bundet til de seneste 3 uger. Andre har arbejdet 
på stort set tomme skoler, hvor de har passet/undervist de børn, der har haft behov for pasning. I 
har ydet en formidabel indsats, og mon ikke alle forældre efterhånden har fået øjnene op for, hvor 
stor og vanskelig en opgave det er at undervise børn. 
 
Desværre står vi i en situation, hvor der fortsat er rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Kommer vi 
til at genåbne samfundet langsomt allerede efter påske? Bliver skolerne det første der åbnes? 
Hvordan afvikles prøverne? Og hvordan kommer en skole med forskudte mødetider til at se ud?  
 
Vi venter selvfølgelig alle spændt på, hvad der kommer til at ske henover påsken, men vi må 
væbne os med tålmodighed, fortsat udvise fleksibilitet og tage tingene i den rækkefølge, de 
kommer, og så i øvrigt holde sig orienteret så godt som muligt.  
Kredskontoret ønsker alle en god påskeferie 
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Jammerbugt Kommune – coronatid er arbejdstid 
I Jammerbugt kommune er ingen lærere blevet bedt om at afvikle ferie. Her har man besluttet, at 
lærerne er fuldt i arbejde med nødundervisning af alle elever. Det betyder også, at det er vigtigt, 
at alle lærere er opmærksomme på at følge og sikre den bekendtgørelse om nødundervisning, 
som undervisningsministeriet har udsendt. 
Borgmesteren har ved flere lejligheder været ude og rose medarbejderne og herunder også 
lærerne for det store arbejde, der gøres derude. 
For UU- og PPR-områderne har man indtil nu indgået aftale med nærmeste leder om, hvilke 
opgaver, der har kunnet afvikles i denne tid. I tiden efter påske bliver der måske behov for, at UU 
afvikler ferie og flekstid, mens det for PPR måske betyder, at der flyttes afspadsering fra et 
tidspunkt til et andet.  
 
 

 
 
Brønderslev Kommune 

Efter der blev indgået aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, om afvikling af frihed i 

forbindelse med Corona/Covid19 situationen, blev alle fællestillidsrepræsentanterne indkaldt til 

møde med kommunens ledelse, hvor det blev fremlagt, hvordan man planlægger at udmønte 

aftalen i Brønderslev Kommune. Her gjorde kommunaldirektør Søren Stensen det klart, at 

medarbejdere, der ikke kan fylde hele deres arbejdstid ud med opgaver i denne specielle situation, 

skal afvikle frihed i op til 5 arbejdsdage. For lærernes vedkomne kan friheden afvikles som ferie, 6. 

ferieuge, afspadsering eller omlægning af timer, som man har læst for meget i indeværende 

skoleår. Formålet med aftalen er, at kommunerne kan stå bedre rustet til håndtering af et evt. 

opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til en normalsituation. 

 

Langt de fleste lærere løser deres opgaver hjemmefra, og af den grund har vores forventning 

været, at det kun var et fåtal, der ville blive varslet, at skulle holde fri. 

Aftale om frihed skal ske i en dialog mellem medarbejdere og ledelse med inddragelse af 

tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Det er lederen der afgør, hvem der varetager opgaver, 

og hvilke opgaver der ikke varetages.   

Opstår der problemer i udmøntning af aftalen på den enkelte arbejdsplads, skal man henvende sig til 

overordnet leder og HR, der vil inddrage FTR på området i løsningen af problemstillingen. 
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I Brønderslev Kommune har vi kendskab til lærere, der er blevet varslet at skulle holde fri, men vores 

opfattelse er, at man fra kommunens side ønsker at leve op til de krav, der fremgår af bekendtgørelsen om 

nødundervisningen, og at man derfor har brugt aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet mindre 

kreativt, end hvad tilfældet er i nogle andre kommuner. 

 

 
 

Kredskontoret holder påskeferie fra 8. – 13. april. 
Henvendelse til 150@dlf.org 
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