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Indledning 
Dette blad udgør kredsstyrelsens skriftlige beretning, den foreløbige dagsorden, samt regnskabet for 2018 og for-
slag til budgettet for 2019. Den skriftlige beretning er et tilbageblik på et hæsblæsende år, men er ikke en fyldestgø-
rende opremsning af alle de aktiviteter, møder og arrangementer, som det forløbne år har budt på.  

I det forløbne år har det selvfølgelig betydet noget for kredsens arbejde, at der har været udskiftning på centrale 
pladser i kredsstyrelsen. Desuden har arbejdet med OK18 naturligvis fyldt rigtig meget. Vi ønskede en central ar-
bejdstidsaftale, men fik en kommission, hvis opgave det er at komme med anbefalinger til en aftale ved næste 
overenskomst. Det har efterfølgende sat dagsorden for efterårets arbejde, der primært er gået med at overbevise 
kommunerne om, at det er nødvendigt med en kommunal arbejdstidsaftale.  

Denne beretning er afsluttet den 14. februar midt i en møderække om arbejdstid i begge kommuner. Beskrivelser-
ne af processerne i kommunerne er derfor ikke fyldestgørende, men et udtryk for, hvor vi var på det tidspunkt.  

I kredsstyrelsen arbejder vi hele tiden med at bringe de politisk valgte og politikken tættere på medlemmerne. Det 
er nødvendigt for at repræsentere medlemmerne på bedste vis, og for at skabe en involverende og nærværende 
fagforening. Sammen vil vi drøfte, hvilke initiativer vi skal tage for at styrke arbejdsmiljøet, fællesskabet og ejerska-
bet. Her er generalforsamlingen en mulighed. 

Også i år vil vi gerne involvere medlemmerne, og derfor har vi inviteret Jeanette Sjøberg, der er formand for DLF’s 
uddannelsesudvalg. Hun vil drøfte og debattere skolepolitiske emner med os, hvilket betyder, at vi kommer til at 
bruge mindre tid på regnskab, budget og formandens beretning.  

Den skriftlige og den mundtlige beretning indgår som et samlet udgangspunkt for debatten på generalforsamlin-
gen, og danner på den måde baggrunden for det videre arbejde i kredsen. Jeg håber, at du vil støtte op om general-
forsamlingen, så vi får en hyggelig aften med beretning, debat og sidst men ikke mindst spisning og efterfølgende 
hygge. 

Jeg håber, vi ses til Generalforsamlingen på Søparken i Aabybro. 
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OK 18 fik et forløb, som ikke tidligere er set magen til. Strejke og lockout truede i flere uger med at blive en reali-
tet, men blev afværget i sidste øjeblik. I løbet af OK 18 blev der skabt et stærkt og nødvendigt sammenhold i fagbe-
vægelsen, og selvom det for mange lærere vakte ubehagelige minder, bakkede lærerne gang på gang op om de 
demonstrationer, der blev afholdt. Løn, betalt frokostpause og arbejdstid var de tre knaster, som fra begyndelsen 
af forhandlingerne blev den fælles kamp, vi stod skulder ved skulder om. Med OK 18 blev reallønnen sikret, privat-
lønsværnet fjernet, og det blev slået fast, at retten til betalt frokostpause er en del af overenskomsten og ikke blot 
en kutyme, som arbejdsgiver kan fjerne uden modregning.  

Desværre fik vi ikke den aftale på arbejdstid, som vi havde håbet at få. Til gengæld aftalte parterne at nedsætte en 
kommission med henblik på at indgå en aftale om arbejdstid senest ved OK 21. Sideløbende arbejdes der med Ny 
Start, som skal forbedre samarbejdet mellem parterne både lokalt og centralt. Umiddelbart efter resultatet af af-
stemningen gik vi i gang med at omsætte det aftalte.  

Vi nåede dog at få justeret i indeværende års ”aftaler”, således at TR-erne fik større indflydelse på skoleårets plan-
lægning, herunder blandt andet hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.  Desuden blev 
aftalen om deltagelse i lejrskolen indarbejdet i ”aftalerne”. 

Efterfølgende holdt vi møde med borgmestrene og udvalgsformændene i begge kommuner, og begge steder fik vi 
positive tilkendegivelser med hensyn til at gå i gang med at forhandle om en egentlig arbejdstidsaftale. Desværre 
kunne det ikke ses i de budgetforlig, der efterfølgende blev indgået i kommunerne.  

 

Arbejdstidsaftale i Brønderslev 
Da det stod klart, at vi med OK18 ikke fik den ønskede arbejdstidsaftale, inviterede vi os selv til et møde med Brøn-
derslevs borgmester Mikael Klitgaard og formand for Børne- og Skoleudvalget Lone Lex. Vores ønske var, med af-
sæt i Ny Start og tilkendegivelserne om et styrket samarbejde mellem Lærerkreds og kommune, at sætte gang i en 
proces, der skulle føre til en arbejdstidsaftale for lærerne i Brønderslev Kommune. 

Fra politikernes side var man indstillet på, at også Brønderslev Kommune skulle komme med input til den nedsatte 
kommission, hvilket vi brugte som afsæt til - sammen med forvaltningen - at sætte gang i processen. Vi var fra start 
besluttet på, at en evt. arbejdstidsaftale skulle være gennemarbejdet, for at den ville komme til at ”leve” på skoler-
ne, hvorfor vi også besluttede, at det først kunne være fra skoleåret 19/20, at den komme til at gælde. Sammen 
med forvaltningen var vi i august og september på besøg i de fire distrikter, hvor målet var at få et fælles indblik i, 
hvad det er, der presser lærerne i hverdagen. Med dette udgangspunkt startede vi forhandlingsmøder i november 
måned, hvor der på første møde primært blev snakket værdier, hvilket selvfølgelig er en vigtig del, da det er dem, 
der skal danne baggrund for de prioriteringer, der vil være i en aftale. Det er siden blevet mere konkret, hvor det 
nu blandt andet handler om et max på undervisningstimetallet og tid på opgaver, alt sammen for at sikre lærerne 
den nødvendige forberedelse, så lærerne oplever, at de lykkes med kerneopgaven – undervisningen.    

 

Vi arbejder med arbejdstiden i Jammerbugt 
Med budgetaftalen kom også det første skriftlige tilsagn om muligheden for at drøfte en reel lokal arbejdstidsaftale 
i Jammerbugt Kommune. Vi har, sammen med forvaltningen, nedsat forhandlingsgruppen og planlagt den foreløbi-
ge proces. Der bliver ikke tale om en lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2019/20, men til gengæld vil skoleåret 
fungere som et test-år, hvor skolerne – medarbejdere og ledere i fællesskab - skal udfordre det planlægnings-
grundlag, vi allerede har. Kunne man udfordre grundlaget med større puljer som fx gav lærerne muligheden for at 
arbejde meget i nogle perioder og mindre i andre?  

En lokal arbejdstidsaftale må og skal nødvendigvis sikre, at lærerne har mulighed og rum til at skabe kvalitet i un-
dervisningen, så alle elever udnytter det potentiale, de hver især har. Derfor er det væsentligt, at vi for lærerne får 
sikret en prioritering, der skaber retfærdighed og gennemsigtighed i opgaveløsningen, balance mellem undervis-
ning og forberedelsestid samtidig med at der skabes et nødvendigt professionelt råderum – målt ud fra Professio-
nel Kapital.  

OK18 & Ny start 
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Brønderslev 
Budget 2019 

I budgettet for skolevæsnet i Brønderslev Kommune for 2019 er der ikke de store ændringer i forhold til budget 

2018. Der bliver flere elever og klasser i skoleåret 2019/20, hvilket medfører en ekstra bevilling på 1,1 million. Til 

gengæld har der været et fald i antallet af elever på 2-sprogsområdet, hvilket betyder en mindre bevilling på 0,8 

millioner.  

Herudover er det blevet besluttet, at der må være max. 26 elever i klasserne i indskolingen. Det betyder at de ele-

ver, der starter i børnehaveklassen i skoleåret 2019/2020 og herefter, vil gå i klasser med max. 26 elever til og med 

3. klasse. Dette ser dog ikke ud til at betyde nogen ekstra udgift for skoleåret 19/20. 

 På skoleområdet i Brønderslev Kommune har man gennem flere år efterspurgt midler til bl.a. bygningsvedligehol-

delse, da skolernes faglokaler mange steder trænger til at blive renoveret. Det er der ikke blevet plads til i denne 

omgang i budgettet, hvor man dog har sat en million af til en særlig indsats på skoleområdet. Heraf er den halve 

million afsat til vedligeholdelse og opdatering af det trådløse netværk. 

Der var fra kommunens side i forbindelse med budget 2019 en politisk tilkendegivelse om, at man støtter op bag 

det konstruktive samarbejde mellem ledelse og lærerkreds, og opfordrer til tæt dialog om synspunkter og forslag til 

kommisionsarbejdet. Her havde vi naturligvis håbet på, at der var blevet øremærket penge til en arbejdstidsaftale.  

Professionel Kapital 

I februar måned sidste år havde kredsen i samarbejde med skoleforvaltningen i Brønderslev Kommune inviteret 

professor Tage Søndergård Kristensen til at komme og fortælle om professionel kapital på et møde med deltagelse 

af AMR’ere, TR’ere og ledere.  

Arbejdet med professionel kapital, som kombinerer den velkendte sociale kapital med human kapital og beslut-

ningskapital, giver mulighed for at finde frem til, hvad der skal til, for at en organisation arbejder godt, og hvad der 

skal til, for at dens medarbejdere og ledere trives godt i samarbejdet. Fra kredsens side var vi optaget af at få sat 

professionel kapital på dagsordenen, og i løbet af foråret, var man også blevet så varm på ideen fra kommunens 

side, at man sagde ja til at sætte processen i gang.  

 

I uge 43 blev der sendt spørgeskemaer til skolernes ansatte, og selv om der var udfordringer undervejs, endte vi 

med en flot svarprocent, da svarfristen udløb. Den 29. januar skulle der følges op på analyserne af de enkelte sko-

ler. Her havde Børne- og skoleforvaltningen inviteret alle TR’ere, AMR’ere og ledere på internat på Hotel Viking i 

Sæby, hvor der desuden var deltagelse af to konsulenter fra Danmarks Lærerforening og professor Tage Sønder-

gaard Kristensen, som alle skulle hjælpe de enkelte skoler med at lave en plan for det videre arbejde med professi-

onel kapital. I løbet af de to dage havde alle skoler to sparringsrunder, en med Tage Søndergaard Kristensen og en 

med skolechef Carsten Otte. I skolernes sparring med Carsten Otte var vi inviteret til at sidde med, og her var det 

spændende og lærerigt at høre om, hvilke udfordringer, man havde fået øje på på skolerne, og hvordan man ville 

arbejde med det med henblik på at styrke den professionelle kapital.  

Vi er forventningsfulde i forhold til den proces, der er sat i gang med arbejdet med professionel kapital. Et arbejde 

der først lige er gået i gang, men som vi planlægger at følge tæt, og som vi løbende vil evaluere på.  
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Jammerbugt 
Budget 2019 

Med budgetaftalen i Jammerbugt Kommune blev der tilført midler til projektet Folkeskolen i top 20 samt skolebyg-

geri i Jetsmark. Omvendt blev der fjernet kompetencemidler til ledere og medarbejdere – der er dog stadig kompe-

tencemidler til medarbejderne, idet kommunen fortsat får tilført penge fra AP Møller-Fonden.  

I budgetkatalogerne var der lagt op til en forholdsvis stor besparelse på den specialpædagogiske ressource. Det er 

den ressource, som mange skoler bruger til inklusionsindsatsen. Heldigvis valgte politikerne ikke at ramme den helt 

så hårdt, som omstillingskataloget lagde op til. Endeligt vil man fremover regulere ressourcetildeling efter demogra-

fi.  

Efterhånden bliver det mere og mere tydeligt, at der ikke er flere steder, man kan fjerne penge.  

Positivt var det, at der med budgetaftalen også kom et politisk opdrag til igen at sætte fokus på folkeskolen og skub 

i forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale.   

Siden budgettet blev godkendt har Ejendomscenteret søgt om frigivelse af deres anlægsrammer. Det betyder, at 

der nu skal laves bygningsvedligehold på Jammerbugt Kommunes sko-

ler. Flest penge er sat af til Biersted Skole, men også Skovsgård-

Tranum, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne og Fjerritslev 

Skoler kan se frem til smårenoveringer. 

Folkeskolen i Top 20 

I processen frem mod en folkeskole i top 20 skal der også 

være fokus på de ting, som folkeskolerne i Jammerbugt 

allerede er dygtige til. Eleverne klarer sig eksempelvis 

rigtig flot i de nationale test, ligesom der er flere elever i 

Jammerbugt Kommune end på landsplan, der har gen-

nemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har 

afsluttet folkeskolen. Men vi skal blive endnu bedre! Det 

er derfor politikerne nu har besluttet at der gennem kick-off møde, 

elevrådstopmøde og lokale dialogmøder skal sættes fokus på områ-

der, hvor lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad tænkes 

ind i den lokale folkeskole, så der skabes mere rum, energi og engage-

ment omkring den lokale skole. 

Kick-off-mødet i Brovst bød på oplæg af fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard, som blandt andet gav udtryk for, at 

vi skal gøre op med målinger og sammenligninger! Han opfordrede Jammerbugt til at turde stå på egne ben og fin-

de frem til det, som giver mest værdi.  

En velformuleret Oskar Sommer, næstformand for danske skoleelever, kom dernæst med sit elevperspektiv på, at 

eleverne skal inddrages som aktive idémagere i folkeskolen. Inden gruppedrøftelser om, hvad der i fremtiden skal 

kendetegne skolen, hørte vi Peter Rasmussen, tidligere skoleleder fra Vestbjerg Skole, som bl.a. talte om professio-

nel kapital, som et helt naturligt middel i en skole i udvikling.  
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Inklusion 
Lad os slå helt fast fra starten, at lærere ikke er og har aldrig været imod inklusionens værdisæt eller børnesyn, 

men problemet er, at politikere langt væk fra skolens virkelighed har siddet og bestemt, at alle - eller næsten alle - 

specialundervisningskrævende elever over en nat ikke længere skal have en for dem helt nødvendig hjælp.  

Konsekvensen er, at mange lærere har følelsen af ikke at slå til og lykkes med opgaven. Inklusionsopgaven er svær 

og skal ofte løses uden, at de nødvendige ressourcer følger med. I en netop offentliggjort rapport med titlen ”Når 

verdens bedste job bliver for hårdt” rammer følgende udsagn fra lærere essensen af problemet: 

”Der bliver puttet flere og flere børn med specielle behov ind i klasserne, uden ressourcer. Det gør det umuligt at slå 

til som lærer”. 

”Inklusionen betyder, at jeg kun kan koncentrere mig om de elever, der har det svært, og derfor ikke når de elever, 

som klarer sig godt og gerne vil lære mere, eller de elever, der fagligt har det svært, men som godt kan opføre sig 

ordentligt” 

 

Desværre peger lærerne i vores kreds også på inklusionen som en af de helt store problemstillinger, og på kreds-

kontoret møder vi oftere og oftere lærere, der opgiver deres lærergerning på grund af mislykket inklusion. Derfor 

er vi som kredsstyrelse halvt igennem en faglig klub runde for at høre, hvordan lærerne helt ude i klasselokalerne 

oplever inklusionen.  

Det er vigtigt for lærerne, at de oplever, at ledelsen er anerkendende og lyttende, når de oplever problemer i for-

hold til inklusion. At der bliver handlet på tingene, og at problemerne tages alvorligt. Alt for ofte bliver udfordringer 

med inklusion gjort til lærerens individuelle problem. ”Det er nok dig som lærer, der gør et eller andet forkert, når 

du ikke kan inkludere alle elever”.  

Lærerne peger også på, at de mange inkluderede elever ikke kun presser dem i undervisningssituationen, men også 

udenfor undervisningssituationen. Det skyldes, at lærernes i forvejen sparsomme forberedelsestid går med at ud-

fylde papirer for at få hjælp, eller holde møder med kommunen, PPR, sagsbehandlere og andre instanser om de 

pågældende børn. Derudover peger flere lærere på, at det er svært at få bevilget et særligt skoletilbud eller bare 

ekstra støtte i timerne, fordi der ikke er penge til det. Alt for ofte når børnene at få det meget værre, inden der bli-

ver grebet ind. Lærernes samvittighed nages af, at børnene ikke får den hjælp, de har behov for! 

I forhold til inklusion, er det set med lærerbriller, politikere og forvaltninger uden den store indsigt i skolen og læ-

rernes hverdag, der fastsætter måltal og kriterier for hvem, der skal inkluderes. Lærerne oplever, at deres professi-

onelle dømmekraft sættes ud af kraft, når det skal afgøres hvilket tilbud en elev med særlige behov skal have, men 

at det hele tiden handler om økonomi og regneark. Alt for ofte er det den økonomiske diskurs, der er altdomine-

rende, når politikere og forvaltninger snakker inklusion – og ikke, hvad der er bedst for det enkelte barn. 

 

Involverende fagforening 
Som kredsstyrelse arbejder vi fortsat med at involvere medlemmerne, så meget som det overhovedet er muligt. Vi 

prioriterer fortsat, at der er tid til, at kredsstyrelsesmedlemmerne kommer rundt på skolebesøg, hvor vi følger læ-

rere og børnehaveklasseledere i deres daglige arbejde og får en snak med de enkelte medlemmer om deres ar-

bejdsliv. 

Desuden prioriterer vi, at vi mindst en gang årligt kommer rundt til faglig klub møder, hvor vi lytter til, hvad med-

lemmerne mener om bestemte emner eller blot for at høre, hvilke udfordringer vores medlemmer står med i deres 
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daglige arbejde. Vi ved, at mange medlemmer i deres dagligdag oplever mangel på indflydelse på skolens udvikling 

og på deres egne rammer for undervisningen. Når vi sammen sætter fokus på udfordringerne, giver det os en mu-

lighed for at styrke vores indflydelse og i fællesskab skabe resultater. Et godt eksempel herpå er det massive pres, 

der er lagt på de bindende fælles mål. 

Et tredje tiltag er vores ønske om at holde medlemsmøder med grupper af medlemmer, og involvere netop de 

medlemmer, der har en viden på bestemte områder. Eksempelvis har vi holdt møde med 10. klasses lærere og IT-

ambassadørerne, ligesom vi med jævne mellemrum holder møder med vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det er 

også blevet til flere møder med vores tale-hørekonsulenter i Brønderslev. Det er vores mål at komme hele vejen 

rundt, men det er også et spørgsmål om at finde balancen mellem den daglige drift og involveringen. 

Men hvorfor er vi slået ind på den involverende vej? Det sker, fordi stærkere fællesskaber er en direkte nødvendig-

hed på et arbejdsmarked, der er under hastig forandring. Efter flere år, hvor individualiseringen er blevet stærkere 

og stærkere, er behovet for fællesskabet igen blevet styrket. Og fordi kollegaerne på arbejdspladserne tydeligt øn-

sker stærkere fællesskaber.  

Under OK18 indførte vi snefnugmodellen, der i al sin enkelthed gik ud på, at tillidsrepræsentanten skulle finde en 

kernegruppe af medlemmer omkring sig, som hver især var forbundet til forskellige grupper af kollegaer på ar-

bejdspladsen. På den måde blev der hurtigt skabt et stærkt fællesskab med mange medlemmer. Det er det fælles-

skab, vi skal bygge videre på. Flere stemmer giver øget legitimitet og gennemslagskraft. Flere hjerner giver bedre 

løsninger, flere ambassadører giver flere medlemmer og øget loyalitet, og flere sejre giver større sammenhold.  

Vi skal nok i højere grad til igen at se hinanden som kollegaer i et fagligt fællesskab. Vi er først og fremmest med-

lemmer, som kan gøre noget – alene, men endnu mere sammen.  

Forenkling af Fælles Mål 
- mere rum til den fagprofessionelle dømmekraft 

 

I perioden fra 2003 til 2013 vedtog folketinget ikke mindre end 3 reformer af folkeskolen. I samme periode blev der 

indført en række styringstiltag som nationale test, kvalitetsrapporter, læringsplatforme, læringsmålstyret undervis-

ning mv. Tiltag, der alle har været med til at definere skolen.  

Undervisningsminister Merete Riisager opdagede dog, at især de mange mål gjorde undervisningen mekanisk. Der-

for samlede hun forligskredsen med det formål at få løsnet bindingerne i Fælles Mål, så lærerne kunne få et større 

professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Helt konkret skulle de 215 overordnede kompetencemål 

fortsat være bindende, det samme gælder de 866 færdigheds- og vidensområder, mens de 3.170 underliggende 

færdigheds- og vidensmål skulle gøres vejledende. 

Rådgivningsgruppens anbefalinger kom til udtryk i to publikationer fra Undervisningsministeriet i juni 2018: ”Fælles 

Mål på Læringsplatforme” og ”Formål og Frihed – Fem pejlemærker for Fælles Mål i Folkeskolen”.  

Med den politiske aftale er detailstyringen af de fagprofessionelles didaktiske valg via færdigheds- og vidensmål 

fjernet, og der lægges nu vægt på, at god undervisning kan antage forskellige former, og at de fagprofessionelle 

skal have frihed til at kvalificere og træffe deres egne didaktiske valg.  
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Først i december 2018 deltog vi som kreds, sammen med lærere, ledere og forvaltnin-

ger fra begge kommuner i et regionalt møde om forenklingerne af fælles mål.  

Mødet startede ud med en drøftelse af, hvad den øgede frihed betyder for vores anven-

delse af læringsplatformene og dernæst, hvordan vi som lærere, skoleledere og forvalt-

ning kan bruge de ændrede rammer til at skabe en ny praksis på skolerne, for at sikre at 

det giver mening både for elever, forældre og lærere.  

Jammerbugt 

I Jammerbugt Kommune var der bred enighed om, at lærerne som udgangspunkt ikke 

skal bruge de nu vejledende færdigheds- og vidensmål som styringsredskaber, med min-

dre det giver mening (best practice). Undervisning har – også i Jammerbugt - værdi i sig 

selv! Det er dog væsentligt, at man som fagprofessionel altid kan begrunde sine valg og 

fravalg. Rundt om bordet var der ligeledes enighed om at dannelse, samarbejde, elevin-

volvering og evaluering er væsentlige parametre, når læring foregår i en proces, som 

ikke nødvendigvis er lineær.  

Brønderslev 

I Brønderslev Kommune var det sværere at nå til enighed om en videre proces i forhold 

til lempelserne i Fælles Mål. Det blev besluttet, at man vil tage disse op på et firkant-

møde senere på året. 

Fra kredsens side havde vi inden mødet gjort politikerne opmærksomme på, at lærings-

målsstyret undervisning, som var et skolepolitisk mål i Brønderslev kommune, var dødt 

med de nu vejledende mål, og dette blev taget til indtægt. 

Forenkling af Fælles Mål 
- regionalt møde 

TR & AMR 
- samarbejdet med de tillidsvalgte 
Samarbejdet med de tillidsvalgte TR og AMR er helt centrale i kredsens arbejde med at skabe gode arbejdsvilkår for 

medlemmerne på skolerne. De er det vigtige bindeled mellem arbejdspladsen og kredsen. Gennem møder, kurser 

og hurtig hjælp støtter kredsen TR og AMR i det daglige arbejde med at sikre og udvikle gode arbejdsforhold, og TR 

og AMR leverer værdifuld information tilbage til os, viden som er afgørende i foreningens arbejde med at sikre 

medlemmerne de bedste arbejdsvilkår.  

Både kredsen og de tillidsvalgte arbejder hele tiden for at være den attraktive samarbejdspartner, man ikke kan 

komme uden om. For de tillidsvalgte er samarbejdet med ledelsen helt centralt. Med et fagligt og sagligt afsæt og 

godt klædt på af foreningen er de tillidsvalgte både gode medspillere og kritiske modspillere for ledelsen. Et godt 

samarbejde mellem TR og AMR styrker blandt andet dette samarbejde med ledelsen.  

På de månedlige TR-møder klædes TR-erne på i forhold til de udfordringer, de møder i dagligdagen. Det sker ved 

input fra kredsstyrelsen og ved den erfaringsudvekling, der foregår på møderne. I år har vi haft særlig fokus på vo-

res arbejdsmiljørepræsentanter, som deltager i jævnlige møder med kredsstyrelsen. Der har især været fokus på 

professionel kapital og vold og trusler. 
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Konference 

Vi er i Midtvendsyssel Lærerkreds, taknemlige for det store arbejde vores TR’ere og AMR’ere yder på skolerne hver 

dag. For at klæde dem bedst muligt på til at varetage medlemmernes interesser, har vi TR’erne samlet en gang om 

måneden og AMR’erne en gang hvert halve år. Mange af de opgaver og udfordringer der er på skolerne, ligger både 

inden for TR’ernes og AMR’ernes område, hvorfor det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem TR og AMR på 

skolen.  

Netop dette samarbejde havde vi valgt at sætte fokus på, på vores årlige konference i kredsen, der foregik på Hotel 

Comwell i Rebild. Derfor havde vi valgt at frikøbe både TR’erne og AMR’erne i 3 dage for at give dem tid og mulig-

hed til at sætte sig sammen, noget der kan være svært i den travle hverdag på skolen. Som kursusholdere havde vi 

engageret os med Steen Clausen og Inge Larsen fra Danmarks Lærerforening, der er henholdsvis uddannelseskonsu-

lent og arbejdsmiljøkonsulent. De havde sat et program sammen, hvor overskrifterne blandt andet var fremtids-

værksted, arbejdsmiljøperspektiver på et lærerliv og forandringsprocesser. TR’erne og AMR’erne fik til opgave at 

vælge en sag, som de kunne tænke sig at arbejde med på den enkelte skole, hvorefter der blev analyseret, strategi-

udviklet og taget højde for hvilke interessenter, der måtte være, inden der blev lagt en handleplan. Afslutningsvis 

fremlagde skolerne deres sag for hinanden, med henblik på sparring men også på at kunne inspirere hinanden i ar-

bejdet. Selv om det var tre dage med fuldt program, blev der også tid til hygge og for adspredelsens skyld, var der 

også lagt en gå- eller cykeltur ind i de smukke omgivelser. 

UU & PPR 
UU-vejledningen 

Reformer rammer ikke kun folkeskolen. Op til sommerferien blev en ny FGU-reform vedtaget. I al sin enkelthed går 

den ud på, at der oprettes nye uddannelsesinstitutioner, som skal udbyde den nye FGU (forberedende grunduddan-

nelse), og der oprettes en ny kommunal ungeindsats (KUI) i hver kommune. Det hele med virkning fra august 2019. 

Som vi læste det, kunne der ske ændringer for skolerne, og især havde vi en bekymring i forhold til vores UU-

vejlederes ansættelsesvilkår og fortsatte arbejde ude på skolerne. UU står i dag som en stærk og tydelig enhed i 

vejledningen af de ældste elevers uddannelsesvalg, og det skal de fortsat gerne gøre. ”Vil grundskolevejlederne 

fortsat have mulighed for at have begge ben solidt plantet i folkeskolen med mulighed for et tæt samarbejde med 

eleverne og lærerne, hvor nærvær, tillid og handlekraft er drivkraften i det forebyggende arbejde”? Det og mange 

andre spørgsmål trængte sig pludselig på og krævede handling fra vores side. 

Gennem jævnlige møder med vores tillidsrepræsentanter på UU, har vi fulgt og følger fortsat implementeringen af 

reformen tæt. Vi har henvendt os til politikerne, da der er behov for politisk bevågenhed på, at der fortsat er res-

sourcer til vejledning i skolerne, hvor det forebyggende arbejde ligger.  

Asylafdelingen 

Knap var vi i gang med det nye skoleår, før vi fik meldingen om, at asylafdelingen i Jammerbugt skulle lukke. Det 

stod hurtigt klart for os, at det ville få konsekvenser ikke kun for de medlemmer, vi havde, der var ansat på Brovst 

skole, men også for de medlemmer, vi havde ansat i asylafdelingen på Dronninglund skole.  

Dronninglund skulle lukkes først, og vanen tro gik forvaltningen i gang med at undersøge muligheden for at forflytte 

flest mulige medarbejdere til andre stillinger i kommunen. Undervejs var vi som kreds på eksemplarisk vis inddraget 

i hele forløbet, og selvom det lykkedes at få omplaceret de fleste lærere, så er processen ikke helt slut endnu. 

Brovst skole lukker først ned til april, men her er de fleste medarbejdere allerede fyret. Vi håber stadig på, at de 

finder nye job andre steder. 
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Fraktion 4 
Fraktion 4 er vores pensionistfraktion. Det er samme bestyrelse, der år efter år møder op på kredskontoret for at 

holde møder og planlægge de fire arrangementer, der hvert år afvikles. Arrangementer der spænder fra gode kul-

turelle foredrag til udflugter, der både har et kulturelt og socialt indhold. 

Gennem disse arrangementer holdes kontakten mellem kredsens pensionister og kredsen. I år har den nye person-

dataforordning betydet, at alle pensionister skal give tilsagn, hvis de fortsat vil modtage tilbud om deltagelse i frak-

tion 4’s arrangementer. 

I 2018 har der været afholdt flg. arrangementer: 

Året startede med sang og fortælling på Skovsgård Hotel, hvor Mette og Poul Nørup kunne fortælle om deres kul-

turrejse på cykel langs den jyske vestkyst. Arrangementet var godt besøgt, idet et halvt hundrede mennesker var 

mødt op. Mødet sluttede med spisning og hyggeligt samvær. 

Senere på foråret gik turen til Læsø, hvor førstedagen blev brugt på at køre på kryds og tværs af øen. Efter indkvar-

tering på Gammelgård Feriecenter fortsatte turen dagen efter med Rønnerbussen, inden turen gik hjemad med 

færgen igen.  

Efter sommerferien gik turen til smukke Mariager og Bramslev Bakker. Efter en rundvisning i klosteret og Mariager 

kirke fortsatte turen med hjuldamperen Svanen til Bramslev Bakker. Endnu engang var udflugten godt besøgt, da 

fyrre deltog. 

Årets sidste arrangement blev holdt på Biersted Kro, hvor tidligere forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, 

fortalte om Poul Henningsen, som han betegnede som en moderne Grundtvig. Som afslutning på året blev der 

holdt julefrokost. 

Arrangementskalenderen for den nye sæson 2019 er allerede sendt ud, og tilmeldingerne er gået i gang.  

Tak til Vinna, Ida, Hanne og Frits for deres store arbejdsindsats med at holde gang i fraktion 4. 

PPR 

Lukningen af asylafdelingen i Brovst fik også konsekvenser på PPR i Jammerbugt, da en af medarbejderne havde 

asylbørnene som sit arbejdsområde.  

PPR i Brønderslev har været under konstante forandringer igennem de seneste par år, hvilket sætter sine tydelige 

spor blandt vores medlemmer. En del af medarbejderne blev flyttet til renoverede lokaler på Aså skole, men der er, 

allerede inden de er faldet til, blevet varslet flytning til Dronninglund. Vi har i løbet af det forgangne år holdt møder 

med PPR, hvor vi har fulgt udviklingen tæt. 

Igennem længere tid er det ikke lykkedes at besætte to tale-hørekonsulentstillinger, hvorfor de resterende medar-

bejdere har været maksimalt presset med arbejde. Til sidst har man valgt at ansætte to nye medarbejdere i uddan-

nelsesstillinger, men der går stadig noget tid, inden de er på fuld styrke.  
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Regnskab 
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2018 

Note:  Resultat 2018 Budget 2018 

”Ej revideret” 

Resultat 2017 

1 Medlemskontingent 3.012.064 2.968.212 3.071.703 

 Akut-fond 502.545 580.799 141.336 

 Modtaget fra Særlig fond administration 35.000 35.000 35.000 

 Rente– og udbytteindtægter 49.038 58.000 59.585 

 Kursregulering værdipapirer -98.844 7.000 5.165 

 Indtægter i alt 3.499.803 3-649.011 3.312.789 

     

 Møder 351.220 317.500 289.922 

 Kurser 396.112 508.999 220.627 

 Kongres 5.679 5.000 6.185 

 Generalforsamling 41.170 25.000 21.135 

 Lønninger Kredsstyrelsen 1.302.248 1.378.379 1.245.130 

 Lønninger TR-repræsentanter 28.800 28.800 28.800 

 Løn kontorassistent og konsulent 1.110.787 1.096.600 1.082.891 

2. Kontoromkostninger 95.494 94.700 100.640 

 Forsikringer  14.348 14.500 14.140 

 Bøger og pjecer 1.199 1.000 380 

 Inventar og IT 26.035 24.000 48.318 

 Rengøring 32.746 31.750 28.951 

3. Omkostninger Grønnegade 52 94.384 90.500 89.733 

 Gaver 30.318 36.000 36.125 

 Forpligtende kredssamarbejde 5.332 7.000 8.457 

 Særlige formål 3.000 5.000 5.000 

 Omkostninger i alt 3.538.872 3.664.728 3.226.434 

     

 Årets resultat -39.069 -15.717 86.355 
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A K T I V E R 

P A S S I V E R 

Noter:  31/12-2018 31/12-2017 

 Obligationer 318.155 382.523 

 Investeringsforeninger 2.156.795 2.155.925 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 2.474.950 2.538.448 

    

 Tilgodehavende Akut-fond 57.559 0 

 Kontingent 6.005 1.800 

 Akut fond, rest. Rådighedsbeløb 754.215 819.282 

 Tilgodehavende renter 396 475 

 Tilgodehavende udbytteskat 5.312 3.938 

 Forudbetalt løn 80.194 74.526 

 Forudbetalte omkostninger 6.098 9.815 

 Tilgodehavender i alt 909.779 909.836 

 Lån og Spar Bank 951.089 890.036 

 Likvide beholdninger i alt 951.089 890.036 

 AKTIVER I KREDSEN 4.335.818 4.338.320 

 Aktiver i Særlig Fond 4.064.048 4.127.136 

    

 AKTIVER I ALT 8.399.866 8.465.456 

Balance pr. 31. dec 2018 

 Egenkapital, 1. januar 2018 1.692.574 1.682.147 

 Henlagt til fratrædelsesordning -52.800 -52.800 

 Overført af årets resultat -39.069 86.355 

 Regulering tidligere års resultat 0 -23.128 

 Egenkapital i kredsen 1.600.705 1.692.574 

 Egenkapital i særlig fond 4.056.048 4.119.136 

    

 Fratrædelsesordning 127.600 74.800 

 Skyldig løn 477.070 459.300 

 Hensatte forpligtelser i alt 604.670 534.100 

    

 Skyldig løn 877.022 865.182 

 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v. 68.100 64.900 

 Skyldig Særlig Fond 27.834 7.500 

 Feriepengeforpligtelse 265.526 263.386 

 Skyldige omkostninger 87.746 91.396 

 Tildelte akutfondmidler, ovf. til næste år 754.215 819.282 

 Periodeafgrænsningsposter 50.000 0 

 Gældsforpligtelser i kredsen 2.130.443 2.111.646 

 Gældforpligtelser i særlig fond 8.000 8.000 

 Gældsforpligtelser i alt 2.138.443 2.119.646 

    

 PASSIVER I ALT 8.399.866 8.465.456 
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 2018 2017 

   

Lejeindtægt ejendom 50.000 50.000 

Renter pengeinstitut 1.025 1.038 

Renter og udbytteindtægter 53.222 67.341 

Kursregulering obligationer og investeringsbeviser -123.965 7.385 

Indtægter i alt -19.718 125.764 

   

Administrationsomkostninger -35.000 -35.000 

Revisorhonorar -8.000 -8.000 

Gebyrer -370 -505 

Omkostninger i alt -43.370 -43.505 

   

Resultat før skat -63.088 82.259 

   

Skat af årets resultat 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT -63.088 82.259 

Der foreslås overført til næste år.   

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-32/12 2018 

Særlig Fond 

Noter:  31/12-2018 31/12-2017 

    

3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev 700.000 700.000 

 Obligationer 799.333 961.053 

 Investeringsforeninger 2.416.914 2.336.097 

 Tilgodehavende hos Kredsen 27.834 7.500 

 Tilgodehavende udbytteskat 5.451 5.334 

 Tilgodehavende rente 996 1.192 

 Likvide beholdninger 113.520 115.960 

 AKTIVER I ALT 4.064.048 4.127.136 

    

 Kontantværdi Grønnegade 52, Brønderslev DKK 570.000  

(1/10-2017) 

  

A K T I V E R 

Noter:  31/12-2018 31/12-2017 
    
 Saldo primo 4.119.136 4.036.877 
 Overført af årets overskud -63.088 82.259 
 Egenkapital i alt 4.056.048 4.119.136 
    
 Skyldige omkostninger 8.000 8.000 
 Gældsforpligtelser i alt 8.000 8.000 
    
 PASSIVER I ALT 4.064.048 4.127.136 
    

P A S S I V E R 
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Noter 

Noter:  2018 Kr. 2017 Kr. 

    

1 Kontingenter   

 Kontingenter, Fraktion 1-2 2.920.741 2.973.461 

 Kontingenter, Fraktion 4 91.323 98.242 

 Kontingenter i alt 3.012.064 3.071.703 

    

2. Kontoromkostninger   

 Kontorartikler 2.097 4.126 

 Porto 942 3.651 

 Telefon 38.032 32.530 

 Service frankeringsmaskine 1.369 1.369 

 Kopimaskine 7.719 10.781 

 Kontingentopkrævning 16.332 16.872 

 Gebyrer Dataløn m.v. 12.281 11.485 

 Revisorhonorar 10.000 10.000 

 Kontingenter 6.722 7.229 

 Øvrige omkostninger 0 2.597 

 Kontoromkostninger i alt 95.494 100.640 

    

3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev   

 Omkostninger:   

 Husleje, Særlig Fond 50.000 50.000 

 Varme og el 26.395 21.451 

 Ejendomsskat 5.608 5.578 

 Ejendomsforsikring 4.245 4.093 

 Vedligeholdelse 351 603 

 Alarm 7.785 7.539 

 Øvrige omkostninger 0 469 

 Ejendomsomkostninger i alt 94.384 89.733 

    
 Ejendomsværdi:   

 Anskaffelsessum primo 1.282.445 1.282.445 

 Tidligere års af– og nedskrivninger -582.445 -582.445 

 Bogført værdi ultimo 700.000 700.000 
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Budget 2019/2020 
Indtægter Justeret budget for 2019 2020 

   

Kontingentindtægter 3.037.704 3.028.644 

Akutfond 487.452 530.032 

Adm. Særlig Fond 35.000 35.000 

Renteindtægter 65.000 65.000 

Ekstraordinære indtægter 50.000  

   

Indtægter i alt 3.675.156 3.658.676 

   

Udgifter   

   

Møder og kørsel 350.500 328.000 

Kursus Kredsstyrelsen 5.000 5.000 

Kursus TR 406.652 453.232 

Generalforsamling 30.000 30.000 

Kongres 7.500 5.000 

Frikøb—lønninger til KS og TR 1.432.037 1.442.824 

Lønninger Personale 1.167.600 1.202.786 

Grønnegade 52, Brønderslev 93.500 96.500 

Rengøring 33.750 35.750 

Inventar og IT 19.000 25.000 

Forsikringer 14.500 15.000 

Kontorudgifter 126.700 135.200 

Særlige formål 5.000 5.000 

   

Udgifter i alt 3.691.739 3.779.291 

   

Over- / Underskud -16.583 -120.615 

Kontingent 

Ydelser og honorar 

 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat reguleres i  henhold til vedtægterne. 

 

 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter 

Ydelser og honorar, herunder kørselsgodtgørelse fortsætter som hidtil. 

Fratrædelsesordning fortsætter ligeledes uændret. 

Ovenstående ordninger kan ses på kredsens hjemmeside. De vil ligeledes være tilgængelige på generalforsamlingen. 
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Generalforsamling 
På Hotel Søparken, Aabybro 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17.00 

Foreløbig dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Årsberetning 

4. Regnskaber 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. 

fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer. 

7. Endeligt budget for indeværende kalenderår og evt. ekstraordinær regulering af 

kredskontingent pr 1. juli. Budgetforslag for det følgende kalenderår. 

8. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår. 

9. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand  

Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev,  

mail: 150@dlf.org senest den 1. marts 2019 kl 10.00  

Aftenens program 

17:00 – 17:45   Generalforsamling 

17:45— 18:45   Jeanette Sjøberg  — oplæg og debat 

18:45—19:00  Generalforsamling fortsat 

19:00  -    Spisning og kollegialt samvær 
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