
 

 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Nyhedsbrev                      Marts 2014 

Lov 409—arbejdstidsloven 1-2 

Nyt fra Jammerbugt kommune 3-4 

Landsdækkende møder i faglig klub 4 

Vedr. Fraktion 4 4 

Nyt fra Brønderslev kommune 5 

Brønderslev kommune - Inklusionsundersøgelse igen — igen 6 

Nye Fælles Mål 6 

Professionsidealet 7 

Generalforsamling i lyset af store forandringer 8 

I dette nummer: 

Loven, som har skabt mange frustrationer og bekymringer for fremtiden.  Loven afskaffer den af-

talte retfærdighed, vi havde i de gamle aftaler. Loven opgør og fastlægger arbejdstiden som for 

andre offentligt ansatte. 

Med Lov 409 fastlægges en ny måde at arbejde på, og vi skal passe på, at vi ikke holder fast og 

bare gør, som vi plejer: Fortsætter når vi kommer hjem – det kan vi ikke holde til, vi kommer til at 

arbejde alt for meget. På skolerne er der usikkerhed, og der er behov for, at der bliver skabt tillid 

til og tryghed for, at der sikres lærerne rammer, der gør det muligt for dem at lykkes med under-

visningsopgaven. 

Har vi ikke en sikker viden om, hvordan arbejdstiden er placeret og opgjort, truer det grænseløse 

arbejde. Vi må holde fast i, at det er skolelederen, der fastsætter, hvor meget tid, der er til opga-

ven, og dermed kvaliteten i opgaveløsningen 

Uanset hvordan er det vigtigt, at vi holder sammen ude på skolerne. Vi kommer til at stå med 

mange dilemmaer og må respektere, at der er stor spændvidde mellem synspunkter. 

Forhandlingerne i kommunen 

Lov 409 giver mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler netop for at imødekomme lokale for-

hold, ønsker og traditioner. KL er kørt videre ad samme spor som i foråret i deres opfordringer til 

kommunerne om at undlade at indgå lokalaftaler. Det virker helt forrykt, at KL, som interesseorga-

nisation, på den måde propaganderer imod gældende lovgivning. 

Både Jammerbugt og Brønderslev kommuner har meddelt kredsstyrelsen, at de ikke ønsker at ind-

gå en lokal arbejdstidsaftale, derfor er Lov 409 gældende i begge kommuner. En beslutning, som i 

sidste øjeblik var udsat for stor politisk bevågenhed i Brønderslev Byråd. 

I Brønderslev kommune er det lykkedes at indgå en fælles forståelse om udmøntningen af loven.  

En fælles ramme, som skolerne skal arbejde inden for. Et af aftalepunkterne er rammer for fleks-

tid. Skolerne sætter de ydre rammer, men alle tilbydes en flekstid. Jeg er glad for de værdier, som 

er udtrykt i den fælles forståelse. Værdier som, at vi vil have attraktive arbejdspladser, synlighed i 

opgavefordelingen, en åben proces i forhold til skoleårets planlægning og sammenhæng mellem 

familie og arbejdsliv, betyder rigtig meget og bør diskuteres grundigt på skolerne. Kommunen har 

fastsat dette, og skolerne og skoleledelsen må agere inden for dette. 

I Jammerbugt Kommune derimod har kredsen ikke været en aktiv del af udformningen af det ad-

ministrative grundlag for udmøntningen af loven, som er fremlagt. Skoleledere og forvaltning har, 

bistået af KL- konsulent Jens Tousgaard, udarbejdet et forslag, som kredsstyrelsen i flere omgange 

er blevet bedt om at forholde sig til. En del af de bekymringer, som kredsstyrelsen har påpeget, er 

blevet indarbejdet, men det er ikke en fælles forståelse — det er alene kommunens forslag. Et for-

slag som vi i kredsen fortsat har bekymringer i forhold til, ikke mindst, da det er en udmøntning 

der vil betyde store forskelle mellem skolerne. End ikke varslingsregler, som pædagogerne på sam-

me skole har, er at finde i administrationsgrundlaget. 

 

Implementering af lov 409 
 
Kredsformand 
Grete Andersen 



 

 

Brønderslev Kommune fælles forståelse 
Uddrag: 

Den fælles forståelse er udarbejdet i samarbejde mellem skoleledere, forvaltning og Midt-

vendsyssels Lærerkreds. Forståelsen er en fast ramme for alle skoler og indeholder: 

 

Fast årsnorm på 1680 timer, dog kun 1672,6 timer i skoleåret 2014 / 15 . Fradraget  er ti-

mer, som læreren anvender til planlægning af næste skoleår i indeværende skoleår. 

 

Der kan planlægges med op til 215 skoledage, dagene fremgår af opgaveoversigten, men 

kan ikke placeres mellem jul og nytår. 

 

Varslingsregler : opgaveoversigt udleveres 4 uger før, ændringer varsles 4 døgn før. 

Sikkerhed for drøftelser om skoleårets planlægning i MED-udvalg .  

 

Ret til flekstidsaftale, med mulighed for hjemmearbejde  f.eks. dag til dag forberedelse 

TR-aftale og beskrivelse af AMR-funktionen. 

Opgaveoversigt:  

 udleveres 4 uger før normperioden start   

 Angiver et fuldt årsværk 

 Indeholder undervisningsopgaver inkl. det udvidede undervisnings begreb 

 Indeholder store opgaver: klasselærer, skole/hjemsamarbejdet og tilsyn 

 Angiver lærernes arbejdsdage 

 Indeholder ferieplan 

 Angiver skolens mødekalender 

 Indeholder lærerens grundskema ( undervisning, forberedelse og teamsamarbejde) 

 Angiver hvilke team man deltager i   

 

Se den fælles forståelse i sin fulde længde: www.dlfkreds150.dk 

Administrationsgrundlag for Jammerbugt Kommune 
Uddrag: 

 

Det administrative grundlag er udarbejdet af  forvaltning og skoleledere bistået af konsulent 

Jens Tousgård,  fra KL. 

Midtvendsyssels Lærerkreds har i processen med at udforme grundlaget været inviteret til 3 

møder, hvor vi undervejs har haft mulighed for at kommentere administrationsgrundlaget. 

 

Der kan planlægges med op til 215 arbejdsdage. Placeringen af arbejdsdagene kan ændre 

sig hen over skoleåret. I så god tid som muligt orienterer ledelsen, hvis der sker ændringer 

i, hvilke arbejdsdage der tages i anvendelse. 

Udgangspunktet er fuld tilstedeværelse, undtagelsesvis kan der aftales mellem den enkelte 

og ledelsen, at der arbejdes hjemme.     

 

Der udleveres opgaveoversigt, hvor der gives et tilsagn om undervisningstimerne, og hvor 

der overordnet angives de opgaver som medarbejderen skal løse. Det tilstræbes, at opga-

veoversigten udleveres inden sommerferiens begyndelse. Opgaverne i opgavebeskrivelsen 

beskrives efter SMTTE-modellen.  

Der skal være sammenhæng mellem undervisningsopgavens omfang, forberedelse og efter-

behandling. 

Desuden udleveres der en oversigt over arbejdstidens placering for mindst 4 uger af gan-

gen. Der er ingen varslingsregler for ændringer . 

Skolerne kan aftale en flekstidsordning. Rammerne udfyldes af lederen efter dialog med 

medarbejderen. Lederen kan pålægge medarbejdere i konkrete situationer at møde på be-

stemte tidspunkter. Fx at man møder tidligere eller bliver længere end defineret i ens fikstid 

 

Medarbejderes adgang til at være omfattet af  flekstid kan efter konkret og individuel vur-

dering suspenderes. 



 

 

Skolestruktur 
Budget 2015 er skudt i gang. Igen – fristes man til at sige – skal der findes store besparelser i 

kommunen. I alt forventes det, at der skal findes besparelser på samlet set 30 mio. kr., men 

forvaltningerne er blevet bedt om at udarbejde et omstillingskatalog på 50 mio. kr. Det skal 

understreges, at der ikke er truffet beslutning om at gennemføre reduktioner for så store be-

løb, men det er et udtryk for et politisk ønske om at skabe sig et prioriteringsrum, hvor der 

også er plads til at opprioritere nogle områder. 

 

På vores område betyder det, at vi endnu engang skal diskutere skolestruktur.  

I forbindelse med budget 2014 blev der indregnet besparelser ved strukturændringer på 6,5 

mio. kr. I denne forbindelse foreslår B&F-udvalget, at Vester Hjermitslev Skole nedlægges. 

Skolen hører under Saltum Skole og har i indeværende år 41 elever fordelt på 7 årgange (der 

er ingen elever på 0. og 3. årgang). Disse elever kan rent fysisk rummes på Saltum Skole, 

uden det medfører anlægsudgifter. 

 

I forhold til budget 2015 foreslår udvalget, at der oprettes 7 skolecentre i Jammerbugt Kom-

mune. Tilsammen udgør en skole med flere undervisningssteder et skolecenter. I hvert center 

er en overbygningsskole, som de øvrige undervisningssteder er fødeskole til.  
 

Strukturforslaget er: 

Skolecenter Aabybro  – Aabybro Skole. Ulveskov nedlægges, når den nye skole står klar. 

Skolecenter Brovst – Brovst Skole 

Skolecenter Fjerritslev  – Fjerritslev Skole, Ørebroskolen og Trekronerskolen – Thorup Klim 

nedlægges fra skoleår 15/16. 

Skolecenter Jetsmark – Pandrup afdeling og Kaas afdeling. 

Skolecenter Biersted – Biersted Skole, Nørhalne Skole og Gjøl Skole. 

Skolecenter Saltum – Saltum Skole 

Skolecenter Skovsgård – Skovsgårdskolen og Tranum Skole. 

 

Arbejdspladser 
Kravet om tilstedeværelse på skolen medfører et behov for indretning af medarbejderarbejds-

pladser ude på skolerne. Dette kræver en større investering, en investering, vi som kreds, har 

gjort opmærksom på ved flere lejligheder siden lockouten.  I forbindelse med budget 2014 

valgte man IKKE at afsætte penge til formålet. Kredsen har flere gange opfordret til, at kom-

munen anvendte de sparede lønkroner fra lockouten, eller at man reserverede ”overskuddet” 

fra Folkeskolereformen til formålet. Desværre uden held. 

 

Skolerne har på opfordring af B&F-udvalget vurderet det økonomiske behov på skolerne. De 

har skønnet behovet er på knap 5 mio. kr. Skønnet er dog foretaget på baggrund af subjekti-

ve vurderinger, og derfor afspejler beløbet store forskelle mellem, hvilke faktorer der er ind-

regnet. Nogle skoler har pc’ere med, andre ikke. 

 

Indstillingen fra B&F og økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen er, at finansieringen skal 

ske ved, at skolerne får dækket 50 % af deres udgifter, mens de selv skal finde de andre 50 

% på skolens budget. Det kommunale tilskud på 50 % kommer fra overskuddet på Folkesko-

lereformen for henholdsvis 2014 og 2015. 

Nyt fra 

Jammerbugt Kommune 
 
 

 
FTR 
Helle Nørgaard Pedersen 



 

 

 

Kredsen har gjort indsigelser mod dette forslag gennem et brev til B&F udvalget. Overskuddet 

er fremkommet ved, at Jammerbugt Kommune har valgt, at lærerne skal undervise i gennem-

snit 25 lektioner/ugentligt – man kunne have valgt anderledes. Vi fik netop et relativt højt til-

skud, fordi vi allerede havde den 3. højeste undervisningsandel. 

 

Derudover betyder forslaget, at skolerne kan blive tvunget til at skrue det gennemsnitlige un-

dervisningstimetal endnu højere op for at skaffe pengene til arbejdspladser. Begge dele får 

betydning for lærernes arbejdsmiljø, men det får altså også betydning for kvaliteten af elever-

nes undervisning. Jo højere undervisningsandelen er, jo mindre tid til forberedelse bliver der, 

og dermed mindre kvalitet i undervisningen. Det er bekymrende, både som kreds og medar-

bejder, men det bekymrer også som forælder. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige Farvel og Tak for denne gang. Det har været 2 lærerige, inte-

ressante og til tider hårde år, her tænkes naturligvis på lockouten. Men den gav også mange 

rigtige gode og sjove minder. En særlig tak til TR’erne i Jammerbugt Kommune for samarbej-

det. I gør et stort og vigtigt arbejde ude på skolerne – husk at støtte op om dem.  

Landsdækkende møder i Faglig Klub 

I ugen op til påske er alle medlemmer indkaldt til et nationalt Faglig Klub møde. Mødet afhol-

des bl.a. på baggrund af de meldinger, hovedstyrelsen har fået fra medlemmerne på de lytte-

møder, der blev afholdt i januar måned. 

 

Mødet vil komme til at handle om foreningens bud på arbejdet med nogle af de aktuelle loka-

le udfordringer vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og rammerne for næste skoleår, fx op-

gaveoversigten, fordeling af opgaverne, lejrskoler og lærerarbejdspladser.  

 

Støt op om dig selv, din TR og DLF, og deltag i mødet. 

Henvendelse til kredsen 
 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52 

9700 Brønderslev 

Tlf: 98 80 19 33 

Fax: 98 82 53 22 

E-mail: 150@dlf.org 

www.dlfkreds150.dk  

 

Kredskontoret er åbent:  

Man. - tors.  kl. 9.00 - 15.00 

Fredag  kl. 9.00 - 12.00 

Husk tilmelding til  
Fraktion 4 arrangementer 

La Boheme  
senest den 4. april 

 

Vinsmagning  
senest den 21. maj 

 

Tur til Haraldskær  
senest den 25. juni 

 

Julearrangement  
senest den 31. oktober 

 

Læs mere på 

www.dlfkreds150.dk 



 

 

Der arbejdes på alle niveauer på højtryk med planlægningen af et nyt skoleår, så skolerne ef-

ter sommerferien står klar til at modtage eleverne til en ny anderledes og spændende hver-

dag. Langsomt men sikkert lægges den ene brik efter den anden på plads. En af de helt store 

brikker, der er faldet på plads er lærernes arbejdstid, og for lærerne tegner der sig efterhån-

den et billede af en hverdag, hvor arbejdslivet kan hænge sammen med familielivet. 

 

På kommunalt plan tages der i øjeblikket mange svære, men vigtige beslutninger, der alle får 

store konsekvenser for implementeringen af den nye skolereform. En af de mere uheldige be-

slutninger, der er truffet, handler om placeringen af konfirmationsforberedelse. Stik imod 

skoleledernes og forvaltningens anbefalinger har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at konfir-

mationsforberedelsen skal placeres i morgentimerne i første halvår, vel vidende at elevernes 

fag-faglige undervisning på den måde kan komme helt ud i 9. time. Enhver, der har prøvet at 

undervise, ved, hvordan elevernes koncentrationsniveau er om eftermiddagen, og man kan 

frygte, at det får konsekvenser for elevernes faglige udbytte af den sene undervisning. At det 

også kan betyde øgede transportudgifter på ca. 75.000 kr., som tillige med skal tages af Bør-

ne- og Skoleudvalgets budget, det er ganske uhørt. 

 

Sammensætningen af skolebestyrelserne er også faldet på plads, og valgene kan afholdes i 

løbet af foråret, så de nye skolebestyrelser er klar til det nye skoleår. Generelt er der 7 foræl-

drevalgte, 2 medarbejdere og 2 elever. På skoler med fællesledelse er der 8 forældrevalgte (2 

fra børnehavedelen i LBO, 2 fra skoledelen på den lille skole, 4 fra den store skole), 3 medar-

bejderrep. (1 fra børnehavedelen i  LBO, 1 fra lille skole, 1 fra stor skole) og 2 elevrepræsen-

tanter (1 fra hver skole).  

 

Faldende børnetal i vores nabokommuner fører i øjeblikket til skolelukninger, og at dømme 

efter de seneste fødselstal, kan det også blive en af konsekvenserne i vores kommune. Struk-

turændringer rammer i øjeblikket kommunens børnehaver, og hermed er Masterplanen for 

skoleområdet blevet genoplivet. Selv om den kun er et par år gammel, er tallene allerede for-

ældede, og derfor indarbejdes de seneste tal i planen, inden den kommer til godkendelse i 

byrådet. Et af målene med masterplanen er at sikre bæredygtige enheder, og derfor er der 

opstillet forskellige scenarier, blandt andet er der tale om at sammenlægge de 13 skoledistrik-

ter til 4. Om det betyder skolelukninger eller ej vil vise sig i løbet af de næste par år. 

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om der fortsat er et Pædagogisk Råd på 

skolerne. Forvaltningen og skolelederne mener ikke, at der skal være et råd, men det vil bety-

de, at der ikke vil være formelle krav om, at en skole skal have et forum, hvor skolens ledelse 

og medarbejdere drøfter skolens pædagogiske udvikling. Vi mener, at dialogen mellem ledel-

sen og medarbejderne er afgørende for en skoles udvikling. Skoleudvikling sker gennem den-

ne dialog og en fælles afklaring af, hvilke værdier og mål der er for skolens udvikling. Derved 

skabes der det ejerskab blandt medarbejderne, der er forudsætningen for udvikling. I Kom-

munalbestyrelsens inklusionsprojekt ”Udvikling i fælleskaber” er målet, at etablere en fælles 

platform for alle medarbejdere. Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål. 

Her er pædagogisk råd det helt rigtige forum for lokalt at forankre dette. Med den nye folke-

skolereform skal der i højere grad arbejdes på tværs af faggrupper, og det kræver et forum, 

hvor alle skolens medarbejdere har mulighed for i fællesskab at afstikke skolens pædagogiske 

retning. Vi mener, at Pædagogisk Råd eller et lignende pædagogisk forum skal eksistere – og-

så efter sommeren 2014. 

 

Puslespillet samles brik for brik, og hvis ikke, der er brikker, der undervejs bliver væk, så bli-

ver puslespillet sikkert samlet til et flot billede en dag. 

Nyt fra 
Brønderslev Kommune 

 
 

 
FTR  
Kirsten Tranekær 



 

 

Brønderslev Kommune  
Inklusionsundersøgelse igen - igen 

Selv om vi i kredsen, indenfor det seneste år, har lavet en undersøgelse vedrørende inklusi-

on, så vil vi igen appellere til, at I som medlemmer deltager i endnu en undersøgelse. For-

eningen vil nemlig mandag den 31. marts 2014 sende et spørgeskema vedrørende inklusion 

til alle medlemmer i Brønderslev Kommune. 

  

Foreningen har på baggrund af den sidste tids debat om inklusionsindsatsen i kommunerne 

valgt at lave en undersøgelse i de 10 kommuner, som siden 2012 har samarbejdet med un-

dervisningsministeriets inklusionsrådgivning omkring inklusionsindsatsen. I debatten om in-

klusion har undervisningsminister Christine Antorini afværget en del kritik af inklusionspro-

cessen med, at ministeriet netop understøtter indsatsen i nogle kommuner, og erfaringerne 

herfra skal bruges på landsplan. 

  

Til brug for foreningens videre arbejde med inklusion, vil vi meget gerne fortage en samlet 

evaluering af indsatsen i de 10 kommuner, som det er meningen skal bruges på landsplan. I 

vil sammen med undersøgelsen få en mail, der kort orienterer om formålet med undersøgel-

sen.   

  

Vi håber, I alle sammen vil deltage i undersøgelsen. 

Med den nye folkeskolereform følger også nye Fælles Mål. Formålet med denne ændring er, at 

målene bliver enklere og mere præcise. En evaluering af Fælles Mål fra 2012 viser nemlig, at 

mange lærere ikke bruger målene i planlægningen af deres undervisning, da målene er svære 

at bruge og utydelige, men samtidig efterspørger lærerne et planlægningsredskab. Derfor er 

de nye mål lavet, så de bliver mere anvendelige for lærerne.  

 

De nye mål tager udgangspunkt i de eksisterende Fælles Mål, men målene er reformuleret, så 

målene bliver læringsmål, og så målene bliver mere systematiske og præcise. De sætter ele-

vernes læringsudbytte tydeligt i centrum, hvilket skal gøre dem til et brugbart redskab for 

lærerne i arbejdet med en målstyret undervisning, så målene bliver mere anvendelige til både 

planlægning og evaluering af undervisningen.  

 

Med de nye Fælles Mål bliver omfanget og antallet reduceret, så det bliver tydeliggjort for bå-

de ledere, lærere, elever og forældre, hvad det er, eleverne skal lære. På den måde bliver det 

nemmere for elever og forældre at være aktive medspillere i forhold til elevernes læring. Des-

uden skal målene i højere grad understøtte de arbejdsformer, som reformen lægger op til.  

Målene bliver offentliggjort ved skoleårets begyndelse 2014/15, og for de nye fags vedkom-

mende skal de bruges fra skoleåret 2014/15, mens de øvrige først træder i kraft fra skoleåret 

2015/16; dog kan de tages i brug allerede fra det kommende skoleår. 

 

Til efteråret 2014 lanceres en dynamisk vidensportal, der skal hjælpe læreren med at plan-

lægge undervisning ud fra systematisk brug af de nye læringsmål. Vidensportalen viser de 

nye mål og giver eksempler på planlægning og inspirationsmateriale til de konkrete mål. For 

fagene dansk og matematik er der lavet en prototype på denne vidensportal, og den er gan-

ske interessant at besøge. Søg Fælles Mål vidensportal. 

 

I en rapport om det svenske skolesystem peges der specifikt mod, at en fejl i den svenske 

reform var, at staten ikke opstillede meget præcise kvalitetsmål og sikrede central kontrol 

med de lokale resultater. Lige præcis på de områder kan man næppe beskylde den danske 

reform for mangler. Tværtimod kan det diskuteres om kvalitetsmålene er blevet for snævre – 

og den centrale kontrol for rigid? 

Nye Fælles Mål 



 

 

Professionsidealet  

Kredsstyrelsen deltog tirsdag d. 12. marts i et fyraftensmøde om professionsidea-

let arrangeret af DLF.  Mødet var ét i en række af møder landet over om den pro-
fessionelle lærer. Formålet med møderne har været at styrke medlemmernes pro-
fessionelle selvbevidsthed og holde fokus på kernen i lærerarbejdet i en tid, hvor 
rammerne ændres radikalt. Her får I et resumé fra mødet. 
 
Mødet blev indledt af Anders Bondo, der spurgte, hvorfor vi egentlig blev lærere. 

Vi ønsker at gøre en forskel for den enkelte elev. En lærer er en lærer, uanset om 
han eller hun underviser i en syrisk flygtningelejr, på savannen i Tanzania, eller netop her ved os. Man 

kan forringe vores muligheder for at levere en god undervisning, og man kan stille urimelige betingelser 
til vores dagligdag, men vi er stadig lærere for vores elever, og vi vil med de muligheder, vi får stillet til 
rådighed, yde vores bedste for at gøre en forskel i vore elevers liv.  
 
Der er mere end nogen sinde behov for, at vi husker hinanden på, hvorfor vi blev lærere, og vi vil ikke 

overlade folkeskolen til Finansministeriets regnedrenge.  
 
Efter denne indledning kom professor Hafdis Ingvarddóttir fra universitet i Rejkavik med et oplæg.  
 
Hun startede med at understrege,  at der er meget man kan være uenige om i uddannelsesdebatten, 
men én ting er nærmest alle enige om: Det hele starter og slutter med god undervisning og dygtige læ-
rere. Det er meget vigtigt, at vi som lærere selv er bevidste om vores profession for at kunne udføre 

vores arbejde så godt som muligt. Vores arbejde er et af de allervigtigste i samfundet, for det ligger i 
vores hænder at forme fremtiden. Vi har valgt et idealistisk job, hvor vi kan gøre en forskel. Det er 

sjovt, men også krævende. 
 
Forskningen har lært os, at den mest effektive skolereform først og fremmest kommer indefra, fra en 
profession, som er bevidst om sin vigtige rolle, om sin professionelle identitet samt om elevernes og 

samfundets behov til enhver tid.  
 
Lærerens identitet er meget vigtig for, hvordan han eller hun tænker og strukturerer sit arbejde, og læ-
rerens fornemmelse af sin egen såvel som professionens identitet har indflydelse på, hvordan læreren 
fortolker og reagerer på love og regler udefra. Politiske  budskaber fortolkes, tilegnes eller ignoreres alt 
efter lærerens identitet. Hvis en reform ikke er i overensstemmelse med lærerens identitet og praksiste-
ori ignoreres den, eller der findes så vidt muligt en vej uden om. 

 
Det er altafgørende for skolernes udvikling , hvordan lærerprofessionen definerer sin professionalisme 

og sin identitet. Hvis vi vil vokse i vores gerning, skal vi først og fremmest søge i vores indre, hvor al 
god undervisning stammer fra, og i vores fælleskab med kolleger, fra hvem vi kan lære mere om os selv 
og vores undervisning. Læreren må tro på sin vigtighed og vise, hvor værdifuld en god lærer er for 
samfundet som helhed. 
 

Fremover har skolen brug for at udvikle sin praksis, fordi samfundet og dermed kompetencekravene 
ændrer sig. Ændringer i praksis skal primært komme indefra, ellers får de aldrig den nødvendige slag-
kraft. Derfor er der brug for professionalisme, der bygger på lærernes autonomi, samarbejde og selv-
evaluering. For at imødekomme disse udfordringer har lærerne brug for støtte såvel følelsesmæssigt 
som fagligt fra skoleledere, lærerorganisationen og ikke mindst fra samfundet.  
 

Vores islandske professor sluttede sit oplæg med at konstatere, at en reforms gennemslagskraft afhæn-
ger af, hvor meget lærerne engagerer sig i den – ja så enkelt er det! 
 

Som afslutning mindede Anders Bondo os om, at mange lærere er ”primadonnaer”, hvor arbejdet ikke 
blot er et arbejde, man lægger fra sig, når man går hjem. Der findes enkelte ”lønmodtagere”, men in-
gen lærere starter der. Desværre kan de udvikle sig til det.  
 

Lad os minde hinanden om, at lærergerningen er unik. Vi har et stort fagligt ansvar, men glæden ved at 
se eleverne vokse, blive dygtigere og til sidst være flyveklar er mindst lige så stor. Elevens evne til at få 
et godt liv er vigtigere end det at lære at læse og regne enormt godt. 
 
Vores faglige og kollegiale sammenhold samt vores fælles ideal er det, der kan bære os igennem. Pro-
fessionsidealet lever kun, når det diskuteres og siges højt. Når vi sætter ord på, hvad der er, vi gør, og 
hvorfor vi er lærere.  

 
”Idealet bekræfter vores faglighed” 

 
Kredsstyrelsesmedlem 
Bodil Nørgaard Nielsen 



 

 

Generalforsamling i lyset af store forandringer 

Tirsdag den 18.marts 2014 mødte ca. 100 medlemmer op til generalforsamling på Hjallerup 

kro. 
 

Efter kaffe og kage sang vi foreningssangen. Og så kunne vi gå til valg af dirigent. Der blev 

dog ikke tale om kampvalg, så konsulent i DLF Hans Henrik Olsen kunne ånde lettet op.  
 

Hans Henrik fik valgt stemmetællere –som det senere viste sig, at der ikke var brug for, og 

han gennemgik alle formalia. Samtidig sagde han, at han ikke forventede kaotiske forhold un-

der generalforsamlingen. 
 

Den mundtlige beretning blev fremlagt af vores formand, Grete. Hun så tilbage på lockouten 

og lovindgrebet om arbejdstid. 
 

Lov 409, folkeskolereform, lærerarbejdspladser og arbejdsmiljø var de toneangivende emner i 

beretningen. Alle emner der har givet stor usikkerhed rundt om på skolerne.  

Grete lovede også, at ”.. uanset hvordan, kan I være sikre på, at kredsstyrelsen fortsat vil ar-

bejde for at sikre arbejdsvilkårene for alle vores medlemmer. I kan være sikre på, at I har je-

res forening i ryggen.” 
 

Beretningen i sig selv fik ingen bemærkninger, men Uffe Lerbjerg opfordrede til at bakke op 

om UU, der på landsplan skal spare 160 mio. 
 

Herefter blev beretningen enstemmigt taget til efterretning. 
 

Helle fremlagde regnskabet. Lockouten havde medført store ændringer i forhold til budgettet. 

Der var brugt mange penge fra Særlig Fond. Derimod viste kredsens regnskab overskud, selv-

om der var budgetteret med et underskud. Heldigvis havde de kritiske revisorer godkendt 

regnskabet. 
 

Der var indkommet tre forslag.  
 

Et forslag om at ændre kredsens navn til Jammerbugt og Midtvendsyssels Lærerkreds. Kun en 

enkelt stemte for forslaget, men der blev opfordret til at komme med forslag til et nyt navn, 

der dækker hele kredsens område, og som ikke er så langt, at det ikke kan skrives i de små 

felter, der ofte er i elektroniske formularer. 
 

Et andet forslag om at øge støtten til særlige formål blev vedtaget. 
 

Det sidste forslag om fratrædelsesordninger blev trukket, da enkelte formuleringer havde vist 

sig at kunne give anledning til misforståelser. 
 

Valget af den nye kredsstyrelse, suppleanter og kritiske revisorer blev en hurtig omgang. Alle 

blev valgt uden afstemning, da der kun var en kandidat til hver post. 
 

Til sidst sagde Grete tak til Helle for hendes tid i kredsstyrelsen. 
  

Så var det tid til spisning og hyggeligt samvær. 

 
Kredsstyrelsesmedlem 
Bo Rogild-Jensen 

Kredsstyrelsen pr. 1. april 2014 
 

Formand: Grete Isak Andersen 

Næstformand og ansvarlig for det pædagogiske arbejde:  FTR Kirsten Tranekær 

Kasserer: FTR Bo Rogild-Jensen 

Ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet: Bodil Nørgaard Nielsen 

Kursusansvarlig og ansvarlig for IT:  Lasse Jørgensen  


