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Medlemsbrev 11 – oktober 2021
Kære medlemmer

Velkomst til nyansatte lærere
Igen i år har vi sammen med vores forvaltninger
afholdt møder for nyansatte lærere, et i hver
kommune.
I Jammerbugt kommune deltog der 5 nyansatte
lærere, som hørte skolechefen fortælle om
Jammerbugt kommunes skolevæsen.
Efterfølgende blev lønsedler og
opgaveoversigter flittigt studeret. Det var skønt
at høre, at alle følte sig godt modtaget. En af de
nye havde været så heldig at have en uges
overlap med en anden lærer.
Der var desværre ikke tid nok til at gå i dybden med alle punkterne, som derfor blev hastet
igennem. Det må vi gøre bedre næste år.
I Brønderslev kommune deltog 15 nyansatte lærere, hvor en del var helt nyuddannede. For
første gang i flere år, var der så mange nyansatte, at vi måtte flytte mødet til Byrådssalen på
rådhuset.
Sammen med skolechefen var vi selvfølgelig interesserede i at høre, hvordan de nyansatte
var kommet i gang ude på skolerne, og det var dejligt at se det engagement hver især bidrog
med. Fortælleglæden og spørgelysten var stor. Alle gik fra mødet med styr på
ansættelsesbreve, lønsedler og opgaveoversigter, og der var stor enighed om, at de var blevet
taget rigtig godt imod af både ledelser og kollegaer.
Alle nyuddannede bliver i løbet af vinteren inviteret til ”kursus” på kredsen.
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Kommunalvalg
-valgmøder i begge kommuner
I sidste uge havde vi arrangeret valgmøder i begge kommuner. Næsten alle de politiske partier
havde valgt at møde op for at give deres besyv med i forhold til kommunernes skolepolitikker.
Møderne blev afviklet efter den samme model, hvor hver paneldeltager fik tre minutter til at
fortælle, hvad de ville med folkeskolen på den korte bane, men især hvilke visioner de havde
for skolen på lang sigt. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til politikerne i
panelet, som ind imellem også fik mulighed for at drøfte svarene med hinanden og tilhørerne.
På begge møderne var der både politikere, forældre, ledere og lærere, og spørgelysten var
stor. Hver politiker fik mulighed for at komme med en afsluttende bemærkning.
På vælgermødet i Jammerbugt blev lærernes
arbejdstid drøftet, og overraskende var det
tilstedeværelsestiden, der blev vendt og drejet. Der
var dog ingen af politikerne, der ikke syntes, at
lærerne skulle have større fleksibilitet.
Rengøringen på skolerne fik en hård medfart, og
det var svært at finde et eneste rosende ord om
den.
Liv i by og skole, klasselærerrollens vigtige
funktion, vanskelige gennemskuelige budgetter og
mere frihed til skolerne og lærerne, men blandt
tilhørerne var det politikernes ambitioner om, at der med tiden skal være to lærere i klasserne,
der vakte den største begejstring.

I Brønderslev var diskussionslysten blandt politikerne i panelet stor, og aftenens ordstyrer
havde travlt. Det bliver godt at være elev i kommunens skoler med alt det politikerne lovede.
Flere partier lovede kortere skoledage, og for at give mere tid til den enkelte elev maksimalt 24
elever i klasserne
Gennemgående var det, at der skulle gives mere frihed og tillid til skolerne, og at der skulle
lyttes noget mere til lærerne.
Især to-lærerordninger blev nævnt adskillige gange, og de politikere, der nu sidder i byrådet,
bedyrede, at de penge, der nu var afsat til to-lærerordninger, kun var begyndelsen på flere
lærere i klasserne.
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Blandt flere andre emner blev den nuværende struktur med distriktsskoler berørt. Her mente
flere, at det var på tide, man fik lavet en evaluering af strukturen.
Mødet sluttede med, at hver paneldeltager fik to minutter til at lave en kort opsummering af
partiets vigtigste budskab. Mange af tilhørerne gav udtryk for, at det var et godt møde med
mange spændende drøftelser, og at det burde finde sted – også når der ikke var
kommunalvalg.

Budget 2022 i Brønderslev Kommune
På trods af den kommunale udligningsreform, hvor Brønderslev Kommunen blev tilført 60
mio. kr., blev der i 2021 sparet på kommunens folkeskoler, mens flere andre områder blev
tilgodeset. Forventningerne var derfor store til, at det i 2022 endelig skulle være folkeskolens
tur.
På grund af faldende elevtal, der betyder, at der i skoleåret 2021-2022 er 4 klasser færre, blev
skolerne allerede inden budgetforhandlingerne reguleret med 2,5 mio. kr.
I forbindelse med budgetforhandlingerne har politikerne prioriteret at afsætte 2 mio. kr. til tomedarbejderordninger, men de fleste af pengene er desværre et resultat af omprioriteringer
på området. De små skoler i kommunen i Thise, Flauenskjold og Asaa skal fra næste skoleår i
højere grad sammenlæse på tværs af klasserne, da der her skal spares 1 mio. kr. i 2022.
Desuden bliver der sparet 400.000 kr. på lejrskoler i kommunens specialklasser, hvilket
betyder, at politikerne reelt set har tilført 600.000 kr. i forhold til forrige års budget.
Folkeskolerne i Brønderslev Kommune modtager desuden 400.000 kr. ekstra fra puljen til
generelt løft af folkeskolen. Penge der er øremærket til ansættelse af flere lærere.
I Midtvendsyssel Lærerkreds er vi tilfredse med, at tolærerordninger/tomedarbejderordninger nu er med på budgettet, men når det så er sagt, så rækker 1 mio. ikke
ret langt. Der skal nogle helt andre beløb på, hvis det skal gøre en forskel på skolerne.
Der har i flere år været et ønske om igen at få hovedrengøring på skolerne. Det har politikerne
prioriteret ved at afsætte en halv mio. kr. Det skulle gerne betyde, at når lærere og elever
møder ind efter sommerferien, så er det til rengjorte lokaler.
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Budget 2022 - Jammerbugt Kommune
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune andenbehandler først budgettet for 2022 den
14. oktober 2021, men førstebehandlingen gav ikke umiddelbart anledning til at der kommer
de store ændringer. Dog skal nedenstående tekst læses med det forbehold.
På skoleområdet har man ”tilført” 2,35 mio. kr. til indskolingerne gennem fx co-teaching eller
omlægning af den understøttende undervisning. Der er ikke alene tale om nye penge, idet
nogle af pengene kommer fra en omlægning af to-sprogsindsatsen, ikke udmøntede midler til
Folkeskolen i Top 20 samt penge afsat til fælleskommunal kompetenceudvikling. Ligeledes
rammes skolerne af en demografiregulering grundet faldende elevtal på 3,5 mio. kr.
Med forliget gives der en økonomisk booster til det specialiserede børneområde, som vil
kunne hjælpe skolerne til mindre mådehold og en næsten udmøntning af det politisk
bestemte serviceniveau. I tillæg hertil optøs der igen i år ca. 10 mio. kr. som er ”fra fryseren”.
På UU-området tilføres der med budgettet en ekstra UU-vejleder, idet man igen vil sikre alle
børn vejledning. Det er meget glædeligt.
På PPR-området undgik man besparelser i denne omgang – og det er lutter gode nyheder.

Kredsstyrelsen ønsker alle en god efterårsferie

Kredskontoret holder lukket hele uge 42
Har du uopsættelige spørgsmål kan du sende en mail til 150@dlf.org
eller indtal en besked på 98801933

