
 

 

Medlemsbrev 10 – oktober 2019 

 

 
  

Hvad er det nu vores logo betyder? 

Da Midtvendsyssel Lærerkreds opstod efter kommunesammenlægningen 

blev der udskrevet en konkurrence om, hvem der kunne tegne et logo, der 

kunne illustrere kredsen. Konkurrencen blev dengang vundet af Uffe Ler-

bjerg, der nu er TR på UU Brønderslev. Men hvad symboliserer logoet 

egentligt?  

 

Ifølge Uffe er det egentlig ikke så indviklet: ”Logoet er tredelt: arbejdsopgaver, kommuner, kreds-

kontoret. ”Det var meget magtpåliggende for mig at illustrere kompleksiteten i enkeltheden. Det er 

grunden til, at der er forskel på størrelsen. De peger alle sammen ind mod midten som symbolik for 

kredskontoret. De røde illustrerer de to kommuner Jammerbugt og Brønderslev, mens de hvide illu-

strerer, at nogle udfordringer er store og andre små. 

Samtidig illustrerer det samlede logo ansigtet som symbol for dialog. 

Rød er som farve valgt, fordi det er en levende og varm farve, som har symbolik i blodet med energi 

og styrke, og som kan række fra kærlighed til vrede. Rød tiltrækker opmærksomhed. Rød indikerer 

sikkerhed. 

Farven hvid symboliserer åbenhed og vækst. Det hvide beskytter, trøster og skaber håb. Holder or-

den og effektivitet”. 

 

Kommissionen. 

Kommissionen, der blev nedsat til at komme med anbefalinger og forslag til løsninger i forhold til 

en ny arbejdstidsaftale, er i fuld gang med at afdække og analysere udfordringer og muligheder med 

arbejdstidsregler. De har selvfølgelig fået et godt indtryk af, hvilke aftaler der allerede ligger, og 

hvad de indeholder, men nu er de kommet ind i den fase, hvor de dykker lidt længere ned i aftaler-

ne. Derfor taler kommissionsformanden, Per B, i øjeblikket med parterne, og umiddelbart efter ef-

terårsferien skal jeg, sammen med skolechef Carsten Otte, tale med ham om indholdet i Brønders-

levs aftale.  

Vi ved, at der pt er lavet 84 ”aftaler” i kommunerne, der dækker alt fra administrationsgrundlag til 

egentlige aftaler. De viser, at vi er kommet rigtig langt, og at kredsene har været udfarende og ved-

holdende med at nå i mål. Forhåbentlig kan tendenserne i aftalerne bruges som inspiration, når for-

handlingerne kommer i gang.  

Anbefalingerne fremlægges den 16. december, og allerede den 17. december bliver tillidsrepræsen-

tanterne præsenteret for anbefalingerne på et stormøde i Odense. Periodeforhandlingen går i gang til 

marts og er planlagt til at spænde over en forholdsvis kort periode.  

I øjeblikket venter vi spændt på, om finanslovforhandlingen kaster 1 mia. af til folkeskolen, og gør 

den det, er det bedre end ingenting. Men vi kan godt begynde at skrue forventningerne ned, for selv 

med 1800 flere lærere, løses alle skolens problemer ikke. 



 

 

 

Efterårsferie i Jammerbugt 

Efterårsferien vinker lige om hjørnet. For lærerne i Brønderslev Kommune er 

der ikke tale om ferie, men om elevfrie dage. Som lærer arbejder du i 40 ti-

mer i 42 uger, og derfor må der nødvendigvis være uger, hvor du ikke er 

planlagt med timer. Det er blandt andet efterårsferien. 

 

For lærerne i Jammerbugt Kommune er der tale om ferie, og som nyansat i 

Jammerbugt skal du derfor være opmærksom på de særlige regler, der gælder 

for dig. 

 

Kontakt kredsen, hvis du er i tvivl. 

 

 

 
 

Møder for nyansatte 

Den 26. september mødtes skolechef, Diana Lübbert Pedersen, kredsformand Kirsten Tranekær og 

FTR Charlotte Bogø Rasmussen med en lille flok nyansatte lærere i Jammerbugt. Mødet havde til 

hensigt, at orientere fælles om kommunens skolevæsen og alle de ting, som man som ny i skolen 

skal være opmærksom på – men også at give de nyansatte en mulighed for at fortælle lidt om, hvad 

der fylder som ny lærer i Jammerbugt. På mødet deltog også kredsens konsulent, som gennemgik 

ansættelsesbreve og lønsedler.  

Alle havde følt sig godt modtaget derude, men fortalte om behovet for at blive bedre klædt på i for-

hold til det man ”plejer” ude på skolerne. Eksempelvis havde nogle stødt på ikke at kunne betjene 

kopimaskinen, have udfordringer med kendskabet mellem elevernes chromebooks og egen lærer-

computer og vide, hvor køleskabet til madpakken var. Alt dette skulle være løst, men det vidner om, 

at der er behov for fokus, hver gang en ny starter på skolen. 

I den forbindelse snakkede vi også mentorordning. En mentorordning, som alle havde, men som 

måske har behov for en klar opgavefordeling. Dette er skolechef og vi på kredsen opmærksomme 

på – og den opgave tager vi på os. 

Kredsstyrelsen har i år besluttet, at vi vil tilbyde de nyuddannede et lille start-kursus, hvor nye lære-

re kan mødes og udveksle erfaringer, men også hvor vi i fællesskab kan få belyst noget af det, som 

er nyt fx hvordan håndteres skole-hjemsamarbejdet? Hvad kan jeg bruge min leder til? (her har sko-

lelederforeningen budt ind med hjælp) Hvad er ret og pligt i mit nye job? Kurset foregår over 3-4 

gange hen over skoleåret på kredskontoret. Første gang den 24. oktober 2019 kl 16. Skulle der være 

enkelte lærere, som blev ansat i løbet af sidste skoleår, som gerne vil være med, så er der mulighed 

for det. Send blot tilmelding til 150@dlf.org. 

 

Ny skolepolitik 

Den nye skolepolitik er klar til at blive sendt i høring. En politik, som er blevet til gennem stormø-

der om Folkeskolen i Top 20 og elevrådstopmøde. 



 

 

Har du, som lærer kommentarer til politikken, som du mener, bør indgå, skal du sikre at klæde 

medarbejderrepræsentanterne fra skolebestyrelsen på, idet de lokale MED-udvalg ikke er hørings-

berettiget. Medarbejderne har kvalificeret i FagMED og skal ind igen i forbindelse med udmøntnin-

gen af politikken. 

 

 

 
Mandag d. 16. september var de nyansatte i Brønderslev Kommune inviteret til møde på kredskon-

toret. 

Efter en let frokost præsenterede skolechef Carsten Otte sig og fortalte kort om skolevæsnet, inden 

han spurgte ind til hvilke oplevelser og erfaringer, man havde gjort sig som nyansat på kommunens 

skoler. 

Her havde mange lyst til at byde ind, og de kunne fortælle, at de var blevet taget godt imod af deres 

nye kolleger. Som nyansat og især hvis man også er nyuddannet, er der mange ting, der er helt nye 

for en, når man lander på en skole. Derfor var der et ønske om, at man fra kommunens side havde et 

mere formaliseret forløb for nye kolleger, da det kan være svært at få stillet de nødvendige spørgs-

mål, da man ikke altid ved, hvad det er, man skal spørge til. 

Efter en god og uformel snak med skolechefen tog kredsens konsulent Johnny Hydén over og gen-

nemgik ansættelsesbreve og lønsedler for at sikre, at alle var blevet indplaceret på det rette løntrin 

og fik den korrekte løn. 

Den sidste del af mødet stod Kredsens formand og Kommunens fællestillidsrepræsentant for. Her 

blev opgaveoversigterne gennemgået, hvorefter kommunens MED-system og personalepolitik kort 

blev præsenteret. 

Afslutningsvis præsenterede formanden et planlagt forløb for nyuddannede, hvor kredsen 4 gange i 

løbet af året, første gang d. 24/10, vil invitere til møde, hvor emner som ret og pligt, udarbejdelse af 

årsplan og den svære forældresamtale vil være på dagsordenen.    

 

 

 

 
 

Kongres 2019 

Traditionen tro indledtes også denne kongres med foreningssangen ”Der går gennem tiden en 

strømning …” I år var der lagt op til en 3-dages kongres med flere vigtige emner.  

Første store område var formandens mundtlige beretning. Anders Bondo talte bl.a. om emner som: 

demokrati, lærerens vigtige rolle, målet med folkeskolen, nyt samarbejde med KL og politikerne, 

lærernes udfordringer, trivsel i skolen med den velkendte præstationskultur, Ny Start, økonomi i 



 

 

folkeskolen, samarbejdet i det nye FH, arbejdsmiljø og de kommende periodeforhandlinger. Flere af 

emmerne var også selvstændige punkter på kongressens dagsorden.  

Efter formandens beretning var der en række gæstetalere. Jacob Bundsgaard fra KL ser frem til 

kommissionens udmeldinger og sagde, at der skal nås en aftale. En aftale, som alle kan se sig selv i. 

Lizette Risgaard fra FH fortsatte ved at sige til os, at: ”I gør en forskel”. Folkeskolen former, hvad 

eleverne bliver til, men også hvem, de bliver til. Der er dog nødvendigt, at ressourcerne følger med. 

Dernæst var der en international hilsen, hvor generalsekretæren i Education International, David 

Edwards fortalte, at der ude i den store verden bliver holdt øje med kampen for en ny overenskomst 

til de danske lærere. 

Behandling af formandens beretning er traditionelt et omfangsrigt punkt med mange spændende 

diskussioner, men i år var debatten knap så omfangsrig. Der er generelt enighed om medlemmernes 

mangfoldige udfordringer, og der ventes spændt på kommissionens udmeldinger i december.  

Enkelte indlæg handlede om, hvorvidt kommissionen blot kan være en syltekrukke. Ingen kender 

dens anbefalinger før 16. december, men tonerne fra både Kl, undervisningsministeren og generelt 

fra politikerne er mildere, og vi har FH i ryggen.  

Vi skal tage positivt imod kommissionens anbefalinger, og så skal der forhandles i foråret.  

”Ny Start” har vist sin berettigelse. Rundt omkring i landet har flere og flere kredse fået lokalpoliti-

kerne i tale og pt. er der indgået aftaler i 84 af landets 98 kommuner. Ikke alle aftaler er lige gode, 

men der er åbnet for dialog i langt de fleste kommuner.  

På kongressens 2-dag var vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på talersto-

len. Hun lagde ud med at understrege, at lærerne er skolens DNA. Det er lærerne, der bærer elever-

ne igennem såvel fagligt som dannelsesmæssigt.  

Hun ser 3 store sten i folkeskolen: inklusion uden at økonomien har fulgt med, de nationale test og 

det at for mange vælger folkeskolen fra.  Ministeren gav virkelig udtryk for, at hun er klar til både at 

lytte til og samarbejde med Danmarks Lærerforening om at løse udfordringerne og gentog, at ord 

ikke er nok, der skal handling til. 

Et særdeles vigtigt punkt var vedtagelse af Folkeskoleidealet, som har været flere år undervejs. Ide-

en med foreningens folkeskoleideal er, at det skal styrke lærernes argumentation for, hvilken vej 

den danske folkeskole skal gå, og foreningen har faktisk allerede brugt det i flere sammenhænge. 

Nu skal det ud at leve blandt medlemmerne og kommer forhåbentlig også til at blive brugt flittigt på 

læreruddannelsen.  

Punktet ”Er vi gearet til fremtiden” handlede om hele organisationen. Er vi økonomisk gearet? Er 

der brug for justeringer i organisationen? Har alle medlemmer lige mulighed for tilbud og hjælp? 

Hvordan skal den fremtidige kongresstruktur være? Hvordan er samarbejdskulturen? Hvordan er de 

enkelte kredses mulighed for kontakt til et hovedstyrelsesmedlem osv. Punktet var omfangsrigt og 

en masse ideer blev luftet. Arbejdet med at være gearet til fremtiden pågår i hele organisationen og 

vil helt sikkert også blive drøftet på kommende generalforsamlinger og kongresser landet over.  

På dette års kongres var der valg af formand og næstformand. Valgene gælder for de næste 4 år. 

Som formand blev Ander Bondo Christensen genvalgt uden modkandidat. Til næstformandsposten 

var der opstillet 2 kandidater, foreningens nuværende næstformand Dorte Lange og formand for 

Ballerup Lærerforening Morten Refskov. Vi, i kredsstyrelsen, havde som bekendt, efter møde med 

begge kandidater, besluttet os for at stemme på Morten bl.a. med den begrundelse, at vi ser ham 

som det helt rigtige valg for mærkbare forandringer i foreningens indre liv og for inspiration til pe-

riodeforhandlingerne. Desværre måtte vi se Morten blive slået af Dorte med stemmerne 130 mod 



 

 

163. Morten tog nederlaget til efterretning og erklærede heldigvis, at han kommer igen, så vi ser 

ham forhåbentlig opstille igen om 4 år. Kredsstyrelsen ønsker Anders og Dorte tillykke med valget 

og glæder os naturligvis til det fortsatte samarbejde.  

 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god efterårsferie 

Kredskontoret holder lukket hele uge 42 
 

Har du uopsættelige spørgsmål kan du sende en mail til 150@dlf.org 
eller indtal en besked på 98801933 
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