
 

 

Medlemsbrev 12 – september 2017 

 

Møder for nyansatte 

I begge kommuner har vi sammen med forvaltningen afholdt møder for nyansatte lærere. Det er altid 

spændende at høre nye lærere fortælle, hvordan de hver især har oplevet starten på jobbet. Heldigvis gav 

alle udtryk for, at de var blevet taget godt imod og havde haft en god start med mange søde og hjælpsom-

me kollegaer. Flere gav udtryk for, at det var dejligt, at de havde fået en mentor, som kunne hjælpe med 

praktiske ting og fortælle om skolens kultur og kutymer.  

At en god skolestart er nødvendig for vores nyansatte lærere, er der ingen tvivl om, for som nyansat skal du 

i løbet af kort tid både tilegne dig de faglige standarter, der er på skolen, samtidig med at du skal lære at 

agere i de uformelle og sociale rum, som er en forudsætning for at blive en del af holdet.  

-Selvom der er mange søde og hjælpesomme kollegaer, har de jo alle sammen travlt, og derfor er det dej-

ligt at vide, at min mentor altid er der til at hjælpe mig, fortæller en af de nyansatte. 

At nyansatte er særligt udfordrede husker enhver lærer fra sin egen start på lærerlivet, og når man lytter til 

nogle af de historier, der byttes hen over bordet, så er det et af de områder, der ikke har forandret sig.  

 

-Jeg har glædet mig allermest til at komme i praktik hele tiden, men det er noget helt andet end praktikken, 

og det tager tid at vænne sig til. Man har et meget større ansvar, og så fylder forældre enormt meget i sko-

len. Det har vi ikke lært noget om i uddannelsen, supplerer en anden.    

 

En tredje fortæller, at det er svært at være klasselærer, hvor især omfanget af forældresamarbejdet er 

svært at definere. Det er derfor enormt vigtigt, at der er klare og tydelige forventninger til løsningen af alle 

opgaver, for det er svært for en nyansat at vurdere, hvornår arbejdet er gjort godt nok. Her har såvel leder 

som kollegaer et ansvar for at hjælpe med at afgrænse opgaverne. 

-Som ny går du ikke bare ind og tager en time uden at være forberedt, og derfor har jeg haft en hård start, 

for jeg har haft 30 lektioner om ugen og ingen mulighed for at forberede mig mandag og tirsdag, da de to 

dage er fyldt helt op.  

Den historie tog pusten fra selv en gammel garvet lærer som mig, og mon ikke en reduktion i undervis-

ningstimetallet igen kommer på tale for de nyansatte.  



 

 

Der er rigtig mange ting, der er vanskelige at få styr på, og derfor blev møderne også brugt på en gennem-

gang af, hvordan man læser sin lønseddel, hvad det betyder, det der står på opgaveoversigten, og heldigvis 

var der tid til helt konkrete spørgsmål i forhold til de medbragte lønsedler og opgaveoversigter.  

På trods af visse udfordringer, var alle enige om, at de var blevet taget imod med åbne arme, og at der er et 

godt kollegialt sammenhold på lærerværelserne, hvor alle er gode til at hjælpe hinanden, og især team-

samarbejdet er en stor støtte for nye lærere.  

-Jeg har fået en 1. kl., og jeg er virkelig på i timerne. Det er sjovt, spændende og enormt givende…..men jeg 

sover kl. 8 om aftenen. 

 

Løntjek  

Som i tidligere år er der også i år mulighed for at få tjekket din lønsed-

del. Selv en lille fejl på lønsedlen kan koste dig dyrt, så få tjekket din 

lønseddel, og find ud af, om du får den rette løn. Du skal blot henven-

de dig til din tillidsrepræsentant, som står klar til at hjælpe dig. 

Du får en lønstigning den 1. oktober. Stigningen er den syvende lønstigning i denne overenskomstperiode. 

Gennemsnitslønnen for en lærer i folkeskolen er steget cirka 1900 kr. pr. måned i overenskomstperioden. 

Ved at sammenligne din lønseddel fra marts 2015 med den kommende lønseddel for oktober kan man se 

sin egen lønstigning i denne overenskomstperiode. 

1. oktober er der tale om små stigninger; ca. 0,16 %, som betyder, at den gennemsnitlige løn ekskl. pensi-

onsbidrag for en lærer i folkeskolen på grundlønssystemet stiger ca. 59 kr. pr. måned. 

 

 

 

 

Valgmøde i Brønderslev 

Den 5. september holdt kredsen valgmøde på Skolegades skole. 9 partier havde meldt sig på banen til at 

deltage i debatten. Efter en kort velkomst ved Kirsten Tranekær kom de 9 paneldeltagere med et oplæg om 

de skolepolitiske emner, de mener, er de vigtigste. 



 

 

Herefter var der mulighed for debat og spørgsmål fra de fremmødte forældre, politikere, ledere og lærere.  

Debatten blev styret af journalist Kristian Pedersen.   

De mange spørgsmål omhandlede bl.a. inklusion, struktur og ressourcer. Lærerne fik stor ros for det fanta-

stiske arbejde, de hver dag yder ude på skolerne. Politikerne ved godt, at der er lidt tid at gøre med. Mange 

gav udtryk for, at god undervisning og trivsel hos eleverne kræver tid til lærerne til forberedelse af under-

visningen. 

Holdningen var langt hen ad vejen, at skolerne skal sættes fri, og at tilliden skal tilbage til lærerne. Ud-

møntningen af folkeskolereformen skal ske på den enkelte skole herunder også evt. afkortning af den lange 

skoledag. Der blev luftet tanker om en lokal arbejdstidsaftale, som giver bedre rum for lærernes forbere-

delse.  

Politikerne var enige om, at der ikke skal spares mere på folkeskolen. Tværtimod skal der tilføres ressour-

cer, og de fortalte selv, at det er deres udgangspunkt i forbindelse med Budget 2018.  

Hele mødet foregik i en god og sober tone, og kredsen er godt til freds med drøftelserne og specielt politi-

kernes positive holdning til folkeskolen i Brønderslev Kommune.  

 

 


