
 
 

 

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 

Mål 

Kommunikation fra kredsen skal altid have et sigte ind i kredsens vision og mission. Derfor 

arbejder vi i kommunikationspolitikken ud fra disse: 

  

Midtvendsyssel Lærerkreds varetager medlemmernes fagpolitiske interesser, 

styrker sammenholdet og medvirker til udviklingen af folkeskolen 

Det betyder, 

 at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser centralt 

og lokalt samt sikre det enkelte medlems rettigheder gennem professionel rådgivning 

og medlemsservicering 

 at styrke sammenholdet 

 at virke for folkeskolens udvikling i lokalsamfundet 

  

Midtvendsyssel Lærerkreds er en professionel fagforening, der kæmper for et 

godt arbejdsliv for medlemmerne, og som proaktivt søger indflydelse i alle 

forhold, der vedrører folkeskolen. 

Det betyder, 

 at Kreds 150 skal være veldrevet, udviklingsorienteret, kvalitets- og ressourcebevidst – 

en attraktiv og samlende kreds at være medlem af 

  

Intern kommunikation  

Kredsen orienterer og informerer løbende medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 

om aktuelle temaer. 

Målet er, at medlemmer samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages, oplever sig 

involveret og repræsenteret i kredsens og dermed lærerforeningens arbejde.  

Medlemmerne er foreningen. 

Med inddragelse mener vi, at TR/kredsen får input fra medlemmerne om aktuelle temaer. 

Med involvering mener vi, at medlemmerne er medskabende i det fagpolitiske arbejde for en 

skole, som lever op til Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal. 

Kommunikationsplatform for TR, AMR og Kredsstyrelse er DLFinsite og sms. 

Medlemmerne informeres løbende gennem TR, Faglig Klub-møder, medlemsbreve, facebook, 

hjemmeside samt mail. 



 
 

 

Ekstern kommunikation  

Målet er at sikre, at medlemmerne har mulighed for at give eleverne en kvalitativ velforberedt 

undervisning og samtidig understøtte lærernes gode arbejdsliv gennem en fagpolitisk proaktiv 

og dagsordensættende ageren. Kredsen vil desuden fremme, at medlemmerne selv tør stå 

frem med deres holdninger så skolens forhold fremstilles så realistisk og konstruktivt som 

muligt. 

I vores kommunikation lægger vi vægt på følgende 

 Vores kommunikation bygger på nyeste viden og fakta. Vi indhenter viden blandt andet 

fra forskning, fra hovedforeningen og fra kredsens medlemmer, AMR’ere og TR’ere 

gennem direkte kommunikation og gennem undersøgelser. Vi prioriterer besøg på 

skoler/PPR/UU. 

 Kommunikationen tager afsæt i medlemmernes professions- og 

organisationsvirkelighed 

 Kommunikationen sker på rette tidspunkt og i rette sammenhæng 

 At vores medlemmer oplever, at vi er en inddragende, involverende og 

repræsenterende kreds 

 Medlemmerne har mulighed for at følge kredsens fagpolitiske arbejde gennem vores 

informationskanaler 

 At vi kommunikerer med en høj grad af etik og moral 

  

 Budskaber 

 Danmarks Lærerforenings Folkeskoleideal tegner billedet for, hvilken opgave skolen skal 

løse 

 Vi er en lyttende og konstruktiv samarbejdspartner i opgaveløsningen 

 Vi taler om kvalitet i undervisningen for elevernes skyld 

 God undervisning kræver prioritering af skolens kerneopgave 

 Når undervisningen lykkes er lærerjobbet verdens bedste! 

 Folkeskolen er Danmarks vigtigste samfundsinstitution 

  

Kommunikationskanaler - Intern kommunikation 

Medlemmer 

Medlemsbreve via mail 

Faglig Klub møder arrangeret af TR evt. med kredsstyrelsens deltagelse 

Hjemmesiden opdateres løbende 

Facebook – Midtvendsyssel Lærerkreds – Kreds 150 

Medlemsarrangementer gennem opslag i personalerum samt begivenhed på fb 



 
 

Hvis et akut behov for kommunikation til alle medlemmer bliver nødvendigt går 

kommunikationen gennem TR og DLFInsite. 

I kredsstyrelsen 

KSN-samarbejdet: DLFInsite samt FF-møder 

KS-samarbejdet: Dlfinsite 

1:1 møder med TR/AMR eller andre medlemmer 

TR/AMR 

DLFInsite 

Mail og sms ved akut brug for hjælp eller svar. 

Snefnug-kolleger 

 

Kommunikationskanaler - Ekstern kommunikation 

Al ekstern kommunikation er som udgangspunkt politikskabende, saglig og velbegrundet jf. 

hvad vi vægter.  

 Breve / spørgsmål til byråd og øvrige politikere 

 Løbende møder med lokale skolelederforeninger/politikere 

 Læserbreve i lokalaviser og regionalaviser samt indslag i Nordjyllands Radio og TV-Nord 

 Offentlige medlemsbreve 

 Hjemmeside 

 Facebook-side er af saglig, men mere uforpligtende karakter/ noget, vi gerne vil, at 

medlemmerne ser 

Der skal være overensstemmelse mellem det billede, man ønsker at tegne internt, eksternt og 

i daglig handling. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vedtaget på kredsstyrelsesmøde d. 1. oktober 2020 


