
   
  

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

 

Medlemsbrev 1 – februar 23 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 

 
 

Vinterferie 
Selvom der hverken er sne eller frost, men nærmest 
forårstemperaturer, så står vinterferien for døren. Hvis du 
har brug for at komme i kontakt med os, så holder 
KREDSKONTORET ÅBENT I 
VINTERFERIEN. 
 
Siden sidst - Jammerbugt 
Det var noget af en brat opvågning, vi fik efter juleferien, da vi i Jammerbugt pludselig fik åbnet budgettet 
for 2023 igen, og store besparelser rullede ind over skolerne. Fra skolernes og vores side blev der gjort en 
ihærdig indsats, og heldigvis landede vi langt fra det bebudede. Men i et skolevæsen, der i forvejen er 
temmelig skrabet, så får det konsekvenser, der kan mærkes helt ude i klasselokalerne, - og for lærerne. 
I øjeblikket er vi ved at gå vores arbejdstidsaftale igennem, og det gør vi på baggrund af et nyligt afholdt 
samarbejdsmøde, hvor ledere og tillidsrepræsentanter var samlet for at videregive erfaringerne fra 
skolerne til kreds og kommune. Et rigtig godt møde med mange drøftelser om, hvordan samarbejdet kan 
optimeres, hvordan skoleplanen bliver nærværende og sidst men ikke mindst videndeling om fleksibilitet. 
Aftalen hører I mere om, når vi er færdige med den. 
Siden sidst - Brønderslev 
I Brønderslev har vi været uden skolechef i de sidste par måneder, hvilket har betydet, at et par af 
distriktslederne har været fungerende skolechef. En længe planlagt besøgsrunde i de fire skoledistrikter 
blev afviklet med det formål at få viden om, hvordan implementeringen af A20 er gået. Den viden er vigtig 
for, at vi hele tiden kan lave små forbedringer i vores arbejdstidsaftale. Desværre er der ikke så mange 
muligheder, da vi hele tiden presses af besparelser. 
Sammen med den nye skolechef, Kristine, er der en hel del, der skal samles op på efter et par måneder 
uden skolechef, ligesom der er en hel del politiske skibe, der er sat i søen. For blot at nævne nogle af dem, 
så er der en besparelse på DSA-området, som skal effektueres allerede nu, næppe uden at det rammer 
almenområdet. En større omorganisering af specialområdet er også i gang, men er heldigvis udskudt til 
2024. Endelig er man i gang med at kigge på ledelsesstrukturen, men den er vist for en stund stedt til hvile. 
 
OK 24 
I forbindelse med kravopstillingen til OK 24, så har vi i kredsen samlet de tilbagemeldinger, vi fik fra jeres 
første faglige klub-møder om OK 24, og de er efterfølgende sendt til DLF, som har samlet det hele.  
I løbet af de næste par måneder vil hovedstyrelsen arbejde videre med tilbagemeldingerne.  
Fra den 17. april til den 17. maj får du mulighed for at blive involveret igen. Det kan ske ved, at du deltager i 
et møde den 3. maj kl. 17-19 i AaB’s konferencecenter. Her afholder Gordon Ørskov og Morten Refskov et 
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medlemsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage. Hvis det har din interesse, så tag fat i din TR, som 
muligvis også deltager i mødet.  
Du bliver måske også tilbudt at deltage i et faglig klub-møde på din arbejdsplads, hvor et af 
medlemsmøderne livestreames. Det hører du mere om fra din TR. 
Endelig kan du sidde derhjemme og følge med i livestreamede møder, men det får du nærmere besked om 
fra DLF.  
 
Ulempetillæg – det er dit ansvar 
Vi har erfaret, at nogle af vores medlemmer glemmer at give ledelsen besked om de møder/aktiviteter, de 
deltager i efter kl. 17. Det er typisk skole-hjemsamtaler og forældremøder, men også andre møder der er 
godkendt af ledelsen. Du skal give ledelsen besked umiddelbart efter mødet, da ulempetillægget udbetales 
ved den førstkommende lønudbetaling efter registrering. Tillægget er på 25% af din nettotimeløn. 
 
 

 
 
 
 

Besparelser i Jammerbugt 
Budgettjek 2023 i Jammerbugt og de forebyggende indsatser, der blev væk 
Budgetteksten fra den første budgetaftale for 2023 beskrev høj prioritering af forebyggende indsatser ved 
kommunens skoler, ligesom det blev anerkendt at der er behov for fokus på det stigende antal børn i 
mistrivsel.  
Lige inden jul blev vi varslet, at man havde til hensigt at åbne budgettet for 2023 – der skulle findes et 
meget stort millionbeløb. MED-systemet blev sat udenfor døren og besparelsesforslag blev udarbejdet. På 
skoleområdet hed det i første omgang over 6 mio. kr. 
Høringssvar blev indgivet – og det betød, at politikerne trak af med en besparelse på 1 mio. kr. på 
almenressourcen (elevtildelingen), som er det håndtag, der rammer de største skoler hårdest. Videre tog 
de 500.000 kr. fra udlægningsmodellen – den, vi bruger til at betale for segregeringer og inkluderende tiltag 
med. Udlægningspuljen er samlet set ca. 45 mio. kr. Sidste år var 30 mio. kr. bundet op på segregerede 
elever – i år hedder tallet 37 mio. kr. Dansk som andetsprogsområdet blev også ramt med -500.000 kr. idet 
vores tosprogs-konsulent skal ophøre og resten findes ved at tilrette den ressourcetildeling, som skolerne 
får pr. tosprogs-barn.  
Tværgående rammebesparelser vil i nogle tilfælde også ramme skolerne. Udmøntningen af alle disse er 
endnu ikke helt på plads, men din TR vil blive orienteret så snart, vi ved, hvor og hvor hårdt det rammer. 
Intentionerne fra budgetteksten om forebyggende indsatser og et større fokus på det stigende antal børn i 
mistrivsel må altså vente lidt endnu… 
 
 

Kredsstyrelsen ønsker dig en rigtig god vinterferie. 
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