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Involvering af medlemmerne og Generalforsamling 2017 

Da den nye kredsstyrelse tiltrådte, besluttede vi, at vi ville arbejde mere medlemsinvolverende. Det har 

blandt andet betydet, at vi har prioriteret meget højt, at der er tid til, at kredsstyrelsesmedlemmerne 

kommer rundt på skolebesøg, hvor vi følger lærere og børnehaveklasseledere i deres daglige arbejde og får 

en snak med de enkelte medlemmer om deres arbejdsliv. Et andet tiltag er vores ønske om at holde 

medlemsmøder med grupper af medlemmer, og indtil videre er det blevet til møder med vores 

inklusionsvejledere, asyllærere, børnehaveklasseledere og arbejdsmiljørepræsentanter, men det er vores 

mål at komme hele vejen rundt. 

På dette års generalforsamling vil vi også involvere medlemmerne, hvilket betyder, at formandens 

beretning såvel som regnskabs- og budgetfremlæggelsen bliver kortere. Til gengæld vil vi prøve at inddrage 

medlemmerne i debatten, så medlemmernes holdninger direkte kan afspejles i den vision og de 

indsatsområder, vi som kredsstyrelse lægger for fremtiden.   

Vi håber derfor på stor deltagelse fra medlemmerne på årets generalforsamling den 14. marts 2017. Det 

foregår på Restaurant Hedelund i Brønderslev.   

TR-valget er dit 

Af kredsens vedtægter fremgår det, at der skal afholdes TR-valg i ulige år, og derfor har kredsstyrelsen 

udskrevet valg til afholdelse senest den 15. marts 2017. Tillidsrepræsentanten har en central rolle som 

bindeled mellem medlemmerne og kredsen og er desuden et vigtigt medlem af arbejdspladsens Med-

udvalg.  

 

Tillidsrepræsentantens vigtigste opgave overfor organisationen og kommunen er, sammen med ledelsen at 

gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tillidsrepræsentanten 

fungerer som talsmand for de medarbejdere han/hun er valgt iblandt og kan som sådan forelægge forslag, 

henstillinger og klager fra medarbejderne, samt optage forhandlinger med ledelsen om spørgsmål på 

arbejdspladsen. Desuden kan tillidsrepræsentanten forhandle lokale spørgsmål og aftale en del lokale 

vilkår, og derfor afholder tillidsrepræsentanten faglige klubmøder, så medlemmerne overfor 

tillidsrepræsentanten kan tilkendegive sine holdninger. 

 

Tillidsrepræsentanten er en vigtig person i din hverdag og for din arbejdsplads. Hvis du personligt har nogle 

spørgsmål, kan din tillidsrepræsentant vejlede og rådgive dig eller evt. henvise dig til kredsen. Det er derfor 

meget vigtigt, at du engagerer dig og deltager i valget af din tillidsrepræsentant. Hvis ikke datoen allerede 

er meldt ud, bliver den meldt ud i løbet af kort tid. 

 

 

 

 



Medlemsbrev 1- Januar 2017  

  
Pensionsmøde 

54 lærere og børnehaveklasseledere valgte at deltage i kredsens møde om pension og efterløn, som blev 

afholdt på Søparken i Aabybro tirsdag den 10. januar om aftenen. For første gang var der flere 

overenskomstansatte end tjenestemænd. 

Efter formandens velkomst blev deltagerne delt i to grupper, hvor kredsens konsulent, Johnny Hydén, gav 

de tjenestemandsansatte en grundig gennemgang af, hvordan tjenestemandspensionen er sammensat. Til 

at fortælle om pensionen for de overenskomstansatte havde vi Annelise Rosenberg fra Lærernes Pension. 

Hun gav en gennemgang af de overenskomstansattes pension. De, der havde medbragt sin egen computer, 

kunne under gennemgangen følge med i egne pensionsforhold på lærerens pensions hjemmeside.  

Herefter blev der tid til en kort pause, hvor der var kaffe og lagkage og tid til en snak om skolens dagligdag. 

Den sidste halvdel af aftenen brugte Morten Grant Rueskov fra Lærernes A-kasse til at orientere om 

efterlønsforhold, og selvom flere og flere vælger efterlønsordningen fra, var der stor interesse fra 

deltagernes side. Spørgelysten var stor, og de fleste gik fra mødet med en klarere fornemmelse af, hvornår 

der er mulighed for at stoppe på arbejdsmarkedet. 

AMR-møde 

I uge 2 holdt kredsen et møde for arbejdsmiljørepræsentanterne i Jammerbugt Kommune. Mødet var i høj 

grad et lyttemøde, hvor vi som kredsstyrelse fik mulighed for at høre, hvilke arbejdsmiljøemner der optager 

dem i øjeblikket. Kredsens nye kredsstyrelsesmedlem, Søren Jacobsen, indledte mødet med at fortælle om 

den arbejdsmiljøstrategi, DLF lige har vedtaget, hvor arbejdsglæde og trivsel er nøgleord. Det blev efterfulgt 

af en drøftelse af, hvordan vi på skolerne kan være med til at fremme arbejdsglæden og sikre en høj social 

kapital i en tid, hvor krav og ressourcer ikke altid er i balance. Manglende fleksibilitet blev nævnt adskillige 

gange, som en medvirkende årsag til dårlige arbejdsvilkår. 

Efterfølgende blev registrering af vold og trusler gennemgået, ligesom det igangværende arbejde med 

trivselsmålingerne blev drøftet, og det ser ud til at inklusionen fylder en hel del her.  

Kredsens rolle i forhold til AMR-arbejdet optog arbejdsmiljørepræsentanterne en del, da de føler sig lidt 

overladt til sig selv, ligesom det er svært at finde tid til arbejdet. Mødet sluttede med at se lidt ind i 

fremtiden, hvor brugen af overvågningskameraer og undervisningsrobotter blev italesat. 

Der var enighed om, at det var et godt møde, som vi vil gentage senere på året.  

Nye satser kørsel 

Der er kommet nye satser for befordringsgodtgørelse pr. 1. januar 2017.  

De nye satser for biler og motorcykler.  

Almindelig godkendt kørsel: 1, 93 kr. pr. km. 

Bemyndiger kørsel: 3,53 kr. pr. km. 

Cykel, knallert og scooter: 0,52 kr. pr. km. 

 

Time- og dagpenge pr. 1. januar 2017 

17,42 kr. pr. time og 418 kr. pr. dag. 


