
 

 

Medlemsbrev 11 - august 2017 

Møder for nyansatte i kommunerne 

Midtvendsyssel Lærerkreds arrangerer i samarbejde med forvaltningerne i henholdsvis Brønderslev og 

Jammerbugt kommuner møder for alle nyansatte.  

For nyansatte lærere i Brønderslev kommune foregår det mandag d. 11. september kl. 13.00 – 16.00 på 

Kredskontoret, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, og for nyansatte i Jammerbugt foregår det torsdag d. 14. 

september kl. 15.00 – 17.00 på Åbybro Skole, Kattedamsvej 26-28, 9440 Åbybro.  

På møderne bliver du i Brønderslev Kommune præsenteret for skolechef Carsten Otte og på mødet i Jam-

merbugt Kommune for skole- og dagtilbudschef Diana Lûbbert Pedersen, som kort vil fortælle om kommu-

nens skolevæsen.   

Du vil endvidere møde kredsformand Kirsten Tranekær, sagsbehandler Johnny Hyden og din fællestillidsre-

præsentant henholdsvis Bodil Nielsen, Brønderslev Kommune og Bo Rogild-Jensen, Jammerbugt Kommune.  

Der vil blive lejlighed til at fortælle om din opstart på skolen og stille alle de spørgsmål, du har til din ansæt-

telse, herunder din løn og dit ansættelsesforhold. Derfor bedes du medbringe din lønseddel, din opgave-

oversigt og dit ansættelsesbrev.  

Er du i tvivl om noget, eller har du endnu ikke modtaget indbydelsen til mødet, så kontakt snarest din TR. 

Du får naturligvis fri til at deltage i mødet, men du skal selvfølgelig give din skoleleder besked i god tid.  

Vi vil gerne have din tilmelding til mødet enten via din TR, på mail 150@dlf.org eller tlf. 98801933 senest d. 

6. september for Brønderslev Kommune og d. 7. september for Jammerbugt Kommune. 

Vi ses til mødet! 

 

 

Valgmøde i Jammerbugt Kommune 

10 partier havde takket ja til at deltage i valgmødet på Brovst Skole, hvor skolepolitikken var i fokus. Efter 

en kort velkomst ved formand, Kirsten Tranekær kom hver paneldeltager med et kort oplæg om hvilken vej, 

de vil med folkeskolen i kommunen. 

Herefter var der mulighed for spørgsmål og debat fra de godt 100 tilhørere, som repræsenterede både 

forældre, politikere, ledere og lærere. Debatten blev styret med kyndig hånd af journalist Kristian Pedersen. 
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I løbet af aftenen blev rigtig mange af skolens udfordringer debatteret. Det fremgik tydeligt, at der var stor 

opbakning til projekt Liv i By og Skole med en fortsat decentral skolestruktur, og der var stor forældreop-

bakning til en fortsættelse af projektet. 

Der blev spurgt ind til de lange skoledage, og flere politikere ønskede, at der blev givet bedre muligheder 

for at afkorte skoledagen, og dermed lave to-lærer ordninger, hvis man på den enkelte skole fandt det rele-

vant. 

En lokal arbejdstidsaftale blev også vendt, og det var der lidt forskellige holdninger til; fra ”ja, selvfølgelig 

skal vi da have det” til ”det skal vi se nærmere på”. Det skal vi selvfølgelig følge op på – også efter valget. 

Herudover blev de mange læringsmål drøftet, og mødet sluttede med en diskussion om den store opgave 

skolerne har med at inkludere alle børn, og den diskussion kunne vi godt have brugt meget mere tid på.  

Der var blandt politikerne stor enighed om, at folkeskolen er et vigtigt område, som fortjener meget fokus.. 

Som kreds er vi tilfredse med debatten, som foregik i en god og sober tone, og vi er meget tilfredse med 

fremmødet.  

 


