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Medlemsbrev 10 – december 22 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 
 
 

Julehilsen 
Kredsstyrelsen vil hermed ønske dig en glædelig jul og et godt nytår.   
 
Når vi ser tilbage på året, der snart er gået, så er der sket en hel del. For første gang har vi et 
år, hvor vi har haft en arbejdstidsaftale, der er fuldt implementeret. Tilbage er nu at få den til 
at virke helt ud i yderste led, så det kan ses på den enkelte lærers opgaveoversigt, hvilke 
projekter der er sat i gang fra kommunens side – og her er der plads til forbedringer visse 
steder. 
 
Centralt er der sket meget i det samarbejde, der hedder ”Sammen om skolen”, og det 
samarbejde begynder også at tage form i begge vores kommuner, hvor vi har holdt nogle 
møder. Vi håber, at vi i fællesskab kan drøfte udfordringsbilledet i folkeskolen og de mulige 
justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne. Vores julemøde, der handlede om 
professionel dømmekraft, havde vi inviteret både politikere og ledere med til. De der deltog 
gav udtryk for, at de var glade for at være med, at de havde fået rigtig meget med fra Lene 
Tangsgaards oplæg, og sidst men ikke mindst så er det værdifuldt for politikere at tale med 
vores medlemmer. 
 
En af de allerstørste udfordringer, vi står med, er inklusionsopgaven, som kalder på, at vi 
arbejder sammen om varige og holdbare løsninger. Som forholdene er nu, kan vi ikke løfte 
inklusionsopgaven – det er der heldigvis også en bred erkendelse af. Der skal flere lærere til at 
løse opgaven, helt nødvendig kompetenceudvikling og en udbygning og brug af specialviden 
fra PPR.  
I begge kommuner stiger udgifterne til elever, der visiteres til specialtilbud. I Brønderslev har 
hele 2022 været præget af, at der er blevet arbejdet med en ny model for specialområdet, det 
der kaldes omorganisering af specialområdet. Der er sendt høringsmateriale ud til skolerne, og 
vi er spændte på, hvad politikerne beslutter. Hvis det skal blive en succes, så må der 
nødvendigvis følge økonomi med, ellers bliver det en umulig opgave at løse.  
 
Der er for første gang i år lavet en trivselsmåling i Jammerbugt kommune, som er den samme 
i hele kommunen. Det bliver en af de opgaver arbejdsmiljørepræsentanten og skolelederen 
skal i gang med at handle på i det nye år. I Brønderslev ligger der en dugfrisk måling på 
Professionel Kapital, en måling som viser, at det generelt ser rigtig fint ud i Brønderslev 
kommune. Vi har allerede haft en hel arbejdsdag, hvor TRIO-erne fik fremlagt målingen, og 
hvor man havde tid til at italesætte de områder, der kalder på handlinger. Også et arbejde som 
fortsætter i det kommende år. 
 
I det kommende år ser det ud til, at skolerne får større frihed til at løse opgaverne, hvis det 
nydannede regeringsgrundlag står til troende. Det bliver spændende at følge den nye børne- 
og undervisningsminister Mattias Tesfaye, og hans tilgang til samarbejdet med DLF.  
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Det ser ud til, at al understøttende undervisning fremover kan konverteres til f.eks. kortere 
skoledage som en permanent ordning. Og regeringen slår fast, at frigjorte midler som følge af 
en sådan omprioritering skal blive i folkeskolen.  
Den offentlige økonomi er ramt af krisen, og vi ser besparelse efter besparelse også i vores 
kommuner, - om det skyldes demografireguleringer eller reelle besparelser, så mærkes det 
ude på skolerne. Frihed er ikke meget værd, hvis det bliver frihed til at løse samme opgave for 
færre ressourcer. Her vil vi som kredsstyrelse lægge os i selen for at sikre bedre økonomi til 
skolerne, men det bliver en hård kamp.  
 
Endnu et skridt i den rigtige retning 
I tirsdags havde vi samlet alle tillidsrepræsentanterne til en dag, hvor 
vi skulle fordybe os i lærernes opgaveoversigter, skoleplanerne og 
den kommunale redegørelse, og især sammenhængen mellem disse. 
Særlige opmærksomhedspunkter blev gennemgået, og der blev 
samlet op på både opgaveoversigter og skoleplaner. Der blev gået til 
vaflerne, og sammenlignet på kryds og tværs af skoler, og flere 
tillidsrepræsentanter fik gode ideer med hjem.  
 
Efter en god frokost skulle der arbejdes med, hvordan 
tillidsrepræsentanterne kan inddrage lærernes viden i skolens 
prioriteringer. Alle var enige om, at der ikke er mange muligheder for 
at prioritere, da økonomien på skolerne er meget stram.  
Den pædagogiske debatkultur ønskede mange tilbage på skolerne, da 
det er lærernes faglighed, der er den afgørende faktor for den gode 
undervisning, og det der skal være med til, at skolerne får prioriteret 
tiden, så den bliver brugt mest fornuftigt. Tillidsrepræsentantens 
rolle ind i samarbejdssporet blev løftet op til nye højder, og en 
metode til indhentning af lærernes viden blev afprøvet af 
tillidsrepræsentanterne selv. Tilbage står kun, at samarbejdssporet 
for alvor kommer til at leve ude på skolerne, så skoleplanen får den 
værdi, den er tiltænkt, og at opgaveoversigterne bliver et brugbart 
værktøj for den enkelte lærer. 
 
En god dag sluttede med ønsket om en glædelig jul til alle. 
 
Juleferie 
Kredskontoret holder julelukket fra den 23. december til den 2. januar 
– begge dage inklusive.  
Har du uopsættelige spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org 
eller indtale en besked på tlf. 98 80 19 33 
 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak 
for samarbejdet i 2022. 
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