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Medlemsbrev 12 – august 2020 
 

 
 
 
Kære kollega 
 
Nyt skoleår 
Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Det har jo på alle måder været en mærkelig ferie, hvor du 
sikkert har tilbragt ferien i Danmark, hvor vejret ikke har vist sig fra den bedste side. Vi håber, du 
har nydt en velfortjent sommerferie efter et noget anderledes skoleår, end vi tidligere har prøvet. 
Skoleåret 2020/2021 bliver forhåbentlig præget af mindre Covid-19 og mere fokus på 
kerneopgaven, tid til forberedelse og planlægning og samarbejde med kollegaerne. Covid-19 er 
stadig en faktor, og som smittetallene udvikler sig lige i øjeblikket, vil det være en faktor i lang tid 
endnu. Det betyder selvfølgelig, at du hele tiden skal være opmærksom på, at de rette tiltag og 
hensyn indarbejdes i skolens hverdag. 
 
Du har formentlig sammen med dine kollegaer brugt denne uge på at gøre skoleåret klar, så de 
mange forventningsfulde elever får en god modtagelse på mandag, når det nye skoleår starter. Du 
har måske også haft tid til at få en mere uformel snak om andet end skolen med såvel gamle som 
nye kollegaer. Flere har jo ikke set hinanden i flere måneder. 
Vi håber, at du sammen med gode og hjælpsomme kollegaer får et godt og harmonisk arbejdsår. 
Held og lykke med det nye arbejdsår! 
 

Årsopgørelser og opgaveoversigter 

På skolen har du fået årsopgørelsen for skoleåret 19-20, og det er vigtigt, at du er særligt 

opmærksom på den, da der grundet Covid 19 kan være tale om overtid. Overtiden kan enten være 

udbetalt eller overført til dette skoleår. Er de overført, skal det kunne ses på indeværende års 

opgaveoversigt. Har du spørgsmål til din årsopgørelse eller din opgaveoversigt, så kan du spørge 

din tillidsrepræsentant. 

 

Periodeforhandling 

En spændende tid venter. Periodeforhandlingerne har været på sommerferie og er blevet 

genoptaget i denne uge. Resultaterne er ikke i hus endnu, men der arbejdes fra alle sider på at 

opnå et resultat, som folkeskolen kan arbejde under, og som vi kan være tilfredse med. I starten af 

næste uge vil der formentligt komme en afklaring på, om vi når i hus med en aftale eller et 

sammenbrud bliver realiteten.  
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Generalforsamling  
Vi er godt i gang med endnu engang at få styr på generalforsamlingen, og vi håber, at der er rigtig 
mange, der har lyst til at deltage. Den 13. august får I den endelige dagsorden ud, men husk at 
tilmeldingsfristen er den 12. august. 
 
Inden den planlagte generalforsamling fik du tilsendt de materialer, der hører til 
generalforsamlingen, men endnu engang får du det link, hvor du kan hente alle materialerne. 
Link til generalforsamling 
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling/2020 
 
Nyansat lærer 
Et nyt arbejdsår er også gået i gang for alle nyansatte lærere, og der er god grund til at give jer lidt 
ekstra opmærksomhed. For nogle er der blot tale en ny arbejdsplads med nye kollegaer og nye 
måder at arbejde på, mens det for andre er allerførste arbejdsplads med alt, hvad det indebærer. 
 
Har du fået nyt arbejde, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Har du fået et 
ansættelsesbrev? Hvor længe er du ansat? Hvor mange timer skal du arbejde om ugen? Er din løn 
korrekt? Hvornår er der ferie? Får du løn i ferien? Du har sikkert mange andre spørgsmål af mere 
lokal karakter, som du gerne vil have hjælp til. 
 
Din tillidsrepræsentant vil til enhver tid gerne hjælpe dig med dine mange spørgsmål, og du vil i 
løbet af den første måneds tid blive indbudt til et møde med din tillidsrepræsentant. Du er også 
velkommen til at kontakte kredsen, som vil være dig behjælpelig.  
 
Kreds og kommune holder hvert år et møde for de nyansatte i henholdsvis Brønderslev og 
Jammerbugt kommune, hvor vi vil tale om din opstart på skolen, dine løn- og ansættelsesforhold, 
og hvor du får mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har til din ansættelse. 
 
Møderne foregår for nyansatte i Brønderslev Kommune torsdag den 10. september og for 
nyansatte i Jammerbugt Kommune torsdag den 17. september. Du vil modtage invitation til mødet 
gennem din tillidsrepræsentant.  
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