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Medlemsbrev 11 - juni 2020 
 

 
 
Sommerferie 
Skoleåret er ved at nå sin afslutning og en velfortjent sommerferie venter forude. I modsætning til 
tidligere år har optakten i år stået på andet end prøver og planlægning af kommende skoleår.   
 
Covid-19 har i den forgangne tid sat den altoverskyggende dagsorden for alle vores 
medlemsgrupper, og “omstillingsparathed” har været omdrejningspunktet for de seneste 
måneder. Det er helt fantastisk at være vidne til den omstillingsparathed alle har bidraget med. 
Det har I fået og får stadig stor ros for fra alle sider. 
 
Allerede nu, inden nødundervisningen er afsluttet, spørger mange af skolens interessenter, hvad vi 
kan tage med videre, når vi vender tilbage til almindelig hverdag igen. Der er ingen tvivl om, at 
corona-tiden har tydeliggjort lærernes kvaliteter, relationernes vigtighed – fordele ved at være få 
elever i klasserne og styrken i at være to lærere i en undervisningssituation. Det må og skal vi 
bruge fremadrettet. Men det skal også ses i lyset af den ekstra arbejdsindsats, lærerne utrætteligt 
har lagt i opgaven. 
 
På kredsen har vi også fået afsluttet nogle af de vigtige opgaver, vi har haft gang i, og herunder vil 
jeg gerne fremhæve den nye arbejdstidsaftale i Jammerbugt kommune, men også en ny Med-
aftale er det blevet til. Vi har selvfølgelig også været mærket af corona-situationen og har af den 
grund ikke haft de samme muligheder for at komme rundt på skolerne, ligesom mange af vores 
mødeaktiviteter har fungeret på et absolut minimum.  
 
Desværre nåede vi ikke i mål med periodeforhandlingen inden sommerferien. Som I alle ved fra 
medlemsbreve og videoer, er forhandlingerne om lærernes arbejdstid sat på ”tænkepause”. 
Forhandlingerne genoptages efter ferien, og målet er at nå et resultat primo september. Covid-19 
har vanskeliggjort kommunikationen, så hvis I har spørgsmål til forløbet, så kontakt os eller jeres 
TR. Vi drøfter gerne periodeforhandlingerne og viderebringer også jeres betragtninger til centralt 
hold.  
 
Generalforsamling  
Husk at tilmelde jer vores udskudte generalforsamling. Inden den planlagte generalforsamling fik I 
tilsendt de materialer, der hører til generalforsamlingen, men jeg giver jer - for en sikkerheds skyld 
det link - I kan tilgå materialerne på. 
Link til generalforsamling 
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling/2020 
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Tak til Annette 
Med udgangen af juli måned siger vi farvel til Annette, der har været tillidsrepræsentant på 
Fjerritslev skole de seneste 5 år. Annette har altid været velforberedt og omhyggelig med sit 
arbejde, hvilket har givet hende en helt naturlig autoritet hos kollegaerne. Hun har med sin rolige 
og altid velovervejede tilgang til arbejdet formået at være den stemme, der blev lyttet til, selvom 
det ikke altid har været de meninger og holdninger, flertallet er gået med.  
Endnu engang tak for indsatsen.  

Velkommen til Daniel Bliss, som er ny tillidsrepræsentant på Fjerritslev skole. Vi glæder os til 
samarbejdet. 

Kredskontorets åbningstider 
Som du kan se på nedenstående 
opslag holder vi ferielukket, men du 
har altid mulighed for at komme i 
kontakt med os.  
 
Til sidst ønsker kredskontoret alle en 
rigtig god og varm sommerferie.  

 

 

Året der gik i Jammerbugt kommunes MED-organisation 
Jammerbugt Kommune har fået forhandlet en ny MED-aftale på plads – ligesom der her i foråret 
og forsommeren har været valg til medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter. Den nye aftale 
skærer vores FagMED væk, hvilket medarbejderne har været en smule bekymret over, idet MED-
systemet er det organ, hvor vi som medarbejdere får mulighed for at få MEDindflydelse og 
MEDbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i de beslutninger 
lederne skal træffe. 
Foråret 2020 har båret præg af covid-19-situationen, og derfor lyder startskuddet til den nye 
struktur først pr. 1/8 2020. I både forvaltnings- og HovedMED viser de netop overståede valg, at 
DLF er repræsenteret gennem FTR og AMR’ere. 
 
Jammerbugt kommune ville have en folkeskole i top 20, og i den forbindelse skulle der udarbejdes 
en ny skolepolitik. Det blev en inddragende proces med borgermøder, elevrådstopmøder og 
medindflydelse for FTR’erne. Politikken er nu færdigbehandlet politisk. En skolepolitik, som på 
mange måder har gode visioner ind i fremtidens skole. Værdierne fra skolepolitikken er båret med 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god  
sommerferie 

Kontoret er lukket i uge 28, 29 og 30 
I uge 31 er der åbent for telefonisk 
henvendelse 

Post, telefonsvarer, mail bliver dagligt gennemgået. 
Har du et uopsætteligt spørgsmål, kan du sende en 

mail til 150@dlf.org eller indtal en besked på 
98801933. 

mailto:150@dlf.org
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over i den nye lokalaftale for lærernes arbejdstid, så der her er en sammenhæng.  
Til efteråret skal skolernes udviklingsplaner være færdige, og også de målsætninger, skolerne vil 
stille op, vil naturligt knyttes op på den nye skolepolitiks målsætninger. 
FagMED har på skole- og dagtilbudsområdet blandt andet været inddraget i forbindelse med 
trivselsmåling 2019, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter, retningslinje for magtanvendelse, 
sygefravær og selvfølgelig coronakrisen, hvor mange beslutninger skulle træffes meget hurtigt – 
både i forhold til skoledagens længde, værnemidler, instrukser og den deraf følgende evaluering.  
 
I løbet af det seneste år har der i ForvaltningsMED – ud over ansættelsen af en ny Børn- og 
familiedirektør - været stort fokus på det forebyggende område, men også på tværgående 
projekter på tværs af forvaltningen. Trivselsundersøgelsens resultater, forvaltningens budget og 
sygefravær har – blandt meget andet – været på dagsordenen. 
Det kommunale budget fylder altid en del i MED-systemet, idet der løbende følges op på 
indeværende års budget samtidig med det, at budgetprocessen kører for det kommende år. 
Medarbejderrepræsentanterne er altid inde over alle omstillingsforslag for at beskrive 
konsekvenser for medarbejderne, så politikerne på den måde klædes på til at beslutte, hvad der 
skal gennemføres, og hvad der ikke skal. Dette foregår i øvrigt på alle niveauer i MED-
organisationen. I ForvaltningsMED bliver det ofte tydeligt, at besparelser på et område i 
forvaltningen vil få konsekvenser på andre områder. Hvert år mødes ForvaltningsMED med Børn- 
og familieudvalget, hvor det primært er budget og budgetkonsekvenser, der drøftes. 
 
HovedMED er det øverste medarbejderorgan, som udstikker de strategiske retninger for 
medarbejderne i hele Jammerbugt kommune. Her har vi bl.a. besluttet, at de strategiske indsatser 
skal omhandle en synliggørelse og realisering af Jammerbugt Kommunes vision, ledelsesgrundlag 
og det professionelle samarbejde – kultur og værdier i samarbejdet, kommunikation og 
videndeling i MED-systemet, herunder synliggørelse af MED på intranettet, implementering af den 
nye MED-aftale, trivselsundersøgelse og revidering af personalepolitikken.  Kommunens 
arbejdsmiljøstrategiske indsatser, sygefravær, revitalisering af personalepolitikken, den nye 
ferielov og ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår er også emner, som har fyldt i 
indeværende skoleår. 
Efter sommerferien starter de nye MED-udvalg og det ser vi alle frem til.  
 

 

Året der gik i Brønderslev Kommunes MED-organisation 
I FagMED Børn og Kultur (ForvaltningsMED) har det været et specielt år, da det tidligt stod klart, at 
der skulle ansættes en ny direktør i forvaltningen pr. 1/1 2020. Henning Risager, der har været 
direktør for området gennem mange år, valgte at gå på pension, og i slutningen af november blev 
det offentliggjort, at Vibeke Post Madsen var ansat i Hennings stilling. Vibeke er uddannet lærer og 
kommer fra en stilling som Centerchef for skolerne i Frederikshavn Kommune. 

mailto:150@dlf.org
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Et fast punkt på dagsordenerne i FagMED er de kvartalsvise budgetopfølgninger og naturligvis 
høring i forhold til budgetforslag for de kommende år. På trods af en solid økonomi i Brønderslev 
Kommune er det stadig et ønske fra politisk side, at man ser på muligheder for at effektivisere, 
hvilket udmønter sig i opmærksomhedslister eller omstillingskataloger. Fra medarbejdersiden har 
det her været vigtigt at understrege, at der i Brønderslev Kommune allerede er skåret ind til 
benet, og at man i stedet bør arbejde for at tilføre området midler, så serviceniveauet kan hæves. 
På møderne i FagMED foreligger referater fra de lokale MED-udvalg. De er med til at klæde 
medarbejderrepræsentanterne på i forhold til, hvad der sker ude lokalt.  Her er vi specielt 
opmærksomme på, om der er emner, der optager flere skoler og institutioner, og derfor bør 
behandles på et højere niveau. I den forbindelse har vi bl.a. sat kommunens politik i forhold til 
sygdom på dagsordenen, hvilket man også lokalt er blevet bedt om at drøfte.  
Det overskyggende emne i dette forår har været Covid 19, hvor der har været gensidige 
orienteringer om situationen i kommunen. Det har betydet, at flere punkter er blevet udskudt, og 
at andre måske ikke har fået den opmærksomhed, som de burde. Her tænker jeg især på 
realiseringen af udviklingsplanen for Brønderslev Kommune, hvor en omorganisering af hele 
specialområdet pludselig er kommet i spil. Vi har understreget nødvendigheden af at inddrage 
medarbejderne tidligt i en sådan proces, da flere har gjort opmærksom på, at de har svært ved, at 
genkende de forudsætninger politikerne er blevet præsenteret for i forbindelse med en evt. 
omorganisering. Vi er spændte på det næste skridt, som vi agter at følge tæt. 
 
I HovedMED har budgetopfølgninger og høringer om kommende budgetter også været drøftet. 
Også herfra er der sendt et tydeligt budskab om, at der bør investeres i mere personale i 
Brønderslev Kommune, så vi kan hæve serviceniveauet og sikre, at kommunen både er attraktiv at 
bosætte sig i og attraktiv som arbejdsplads. Dette spiller i øvrigt godt sammen med den ny vision 
for Brønderslev Kommune som HovedMED er blevet orienteret om. Her er målet at være: ”Det 
bedste sted at leve nord for Limfjorden” og ”Sammen om det gode hverdagsliv”.  
En af HovedMEDs vigtigste opgaver er at drøfte personaleforhold, og her har vi et par 
hængepartier efter meget har været sat på standby i forbindelse med udbruddet af Covid 19 og 
den efterfølgende nedlukning. Vi er i gang med at evaluere MED-aftalen, og skal desuden på vores 
møde inden sommerferien, bl.a. drøfte beskæftigelsesgrad og vikarforbrug, den attraktive 
arbejdsplads, tjenestefri med løn og kompensation til medarbejdere, der deltager i kurser og 
uddannelse.   
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