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Medlemsbrev 1 – januar 22 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 
 
 

Godt nytår 
Allerførst ønskes du et rigtig godt nytår, som vi håber, du er kommet godt i gang med. Vi 
siger samtidig farvel til endnu et år, der har stået i coronaens tegn, og som har vendt op 
og ned på alles hverdag. Bedst som vi troede, at hverdagen var vendt tilbage, så steg 
smitten, og endnu engang måtte der fjernundervises.  
 
Som lovet, da eleverne blev sendt hjem før jul, så startede vi først op igen onsdag efter 
juleferien med fysisk fremmøde. Denne gang med nogle anbefalinger som udgangspunkt 
for åbningen. Det gav en del frustrationer fra en del af lærerne, der var utrygge over, at 
man ikke alle steder fulgte anbefalingerne med at holde eleverne i stamklasserne.  
 
Vi var da heller ikke mere end startet, før smitten for alvor tog til på skolerne. Situationen 
pt er, at flere skoler har svært ved at gennemføre undervisningen som forventet, enten fordi 
lærerne er smittede, eller fordi en meget stor andel af eleverne er smittede. Både elever og 
lærere må isoleres hjemme, og flere steder må der tænkes alternativt. Elever i 
overbygningen må sidde alene med opgaver, mens overbygningslærere bliver nødt til at 
undervise i indskolingen. Omvendt fjernundervisning, hvor elever sidder på skolen, mens 
læreren fjernunderviser hjemmefra, ligesom nogle af lærerne må jonglere imellem en 
hybrid af fysisk undervisning og fjernundervisning. 

Det er fortsat forventningen fra undervisningsministeren, at undervisningen skal leve op til 
folkeskolelovens mål og krav, og at man derfor som forældre og samfund stadig skal have 
forventninger om, at skolen lever op til alle forpligtelser.  
 
Men virkeligheden ser helt anderledes ud. På trods af at lærerne yder en stor indsats gennem 
virtuel undervisning og både har plan b og plan c klar, når det gælder omstilling, så er det 
meget svært at forestille sig, at eleverne i afgangsklasserne når at tilegne sig indholdet af den 
undervisning, de til sommer skal eksamineres i.  

Det er på tide, at politikerne ser virkeligheden i øjnene og træffer nogle centrale 
beslutninger om folkeskolens afgangsprøver.  
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Generalforsamling 2022. 
Der er indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. 
marts 2022 på Hotel Phønix i Brønderslev. 
Kredsstyrelsen vil forud for generalforsamlingen udsende 
den skriftlige beretning, som er et tilbageskuende blik på de 
sidste to år. I år vil den skriftlige beretning udelukkende 
udkomme i digital form, idet vi som lærerforening også har 
et ansvar i den grønne omstilling. Kandidatbladet vil indgå 
som en del af den skriftlige beretning. 
Du får den tilsendt pr mail, ligesom den også vil være 
tilgængelig på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk 
Vi åbner dørene kl. 16, hvor der er øl og vand, starter 
generalforsamlingen kl. 17 og slutter af med kollegial hygge 
og spisning. Tilmelding til generalforsamlingen kan enten 
gøres til din TR eller via mail til 150@dlf.org. 
 
 
 

mailto:150@dlf.org
http://www.dlfkreds150.dk/
mailto:150@dlf.org


   
  

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

 

Fraktion 4 
Midtvendsyssel Lærerkreds har i mange år haft 
en lille Fraktion 4-styregruppe, som har 
arrangeret ture og oplevelser for medlemmer. 
De har nu brug for flere og nye kræfter! 
 
Formålet for Fraktion 4 er: 
• At tilbyde nogle gode oplevelser til 
medlemmerne i form af foredrag, udflugter 
eller lign. 
• At holde kontakten mellem DLF og 
kredsens pensionister 
 
Har du lyst til at være med i arbejdet – selv om 
du ikke helt er pensionist endnu, så henvend 
dig på 150@dlf.org og du vil blive kontaktet 
 

Har du optjent 

ferie (nok) til din 

vinterferie? 
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