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Medlemsbrev 19 – oktober 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 
A20 
Arbejdet med at implementere A20 blev skudt i gang med et webinar, som KL og LC (DLF) holdt for 
samtlige kredse, kommuner, ledere og tillidsrepræsentanter. For at give den nye arbejdstidsaftale 
det bedst mulige afsæt for et samarbejdsspor blev vi opfordret til at sidde sammen under 
præsentationen af den nye arbejdstidsaftale, men på grund af smittetallene har det kun været 
muligt skole/matrikelvis. 
I Brønderslev har vi lavet en tidsplan for forhandlingen, som for alvor går i gang i løbet af næste 
uge. Vi har et ønske om, at udgangspunktet for forhandlingen skal være den nuværende 
lokalaftale, og derfor er skolerne i øjeblikket i gang med at evaluere den. Det er I sikkert allerede 
bekendt med, da I formentlig er blevet involveret igennem jeres Faglig Klub. Sammen med den 
evaluering og en gennemgang af samtlige medarbejderes opgaveoversigter har vi et godt 
udgangspunkt for forhandlingen.   
I Jammerbugt har smittetallene for Covid 19 fyldt rigtig meget den seneste tid, og derfor er vi knap 
så langt, men vi arbejder i øjeblikket med at få udarbejdet en tidsplan.  
I sidste uge mødtes vi med de andre kredse i regionen for sammen at reflektere over nedslag i 
A20. Det blev til en god og lærerig dag, hvor vi kunne inspirere hinanden og komme med gode 
input til, hvad vi forventer af A20. Vi havde inviteret foreningens nye formand for 
Overenskomstudvalget, Morten Refskov, for derigennem at kunne generere mest mulig 
erfaringsopbygning med, hvordan foreningen, på alle niveauer, kan arbejde med implementering 
af A20. 
I kredsstyrelsen har vi efterfølgende arbejdet med, hvad vi 
tænker, der skal bruges af værktøjer for at den nye aftale 
kan blive en succes ude på hver enkelt skole, så TR og 
lærerkollektivet sammen med skolens ledelse får skabt 
den kultur, der giver de bedste muligheder for, at den 
enkelte lærer lykkes med sin opgave. Vi glæder os til at 
komme i gang med samarbejdssporet og de egentlige 
forhandlinger med kommunerne. 
 
Løntjek 2020 
Som sædvanligt afholder vi igen i år løntjek på skolerne. På grund af Covid 19 og det smittetryk der 
pt er, så bliver det i år ikke, som det plejer Det er ikke muligt for kredsstyrelsen at komme ud på 
skolerne, og derfor vil løntjekket alene foregå ved, at din tillidsrepræsentant står til rådighed. 
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På nogle skoler mødes man fysisk, på andre mødes man overhovedet ikke, og derfor er det den 
enkelte tillidsrepræsentant, der sender information ud om, hvornår og hvordan det kommer til at 
foregå, da det afhænger af situationen på den enkelte skole. På kredskontoret står vi selvfølgelig 
også til rådighed for løntjek på 150@dlf.org 
 

 
 
Budget 2021 Jammerbugt 
Budgetprocessen for 2021 i Jammerbugt er nu afsluttet, og politikerne har landet budgettet for 
2021. Dette dog ikke uden skvulp, idet politikerne igen i 2020 har måttet foretage kompenserende 
besparelser i juni, hvilket jeg skrev om i et tidligere medlemsbrev. Tværgående i kommunen er det 
besluttet, på baggrund af coronaerfaringer, at der skal kigges nærmere på indkøb, kørsel og 
brugen af digitale møder. 
De indefrosne midler ”tøes op” 
På skoleområdet er der nu indsat en ”buffer” i budgettet, hvilket gør at man over de kommende 
tre år vil kunne tø de indefrosne midler op. Det betyder konkret, at der, hen over de næste tre år, 
vil blive tøet ca. 10 mio. kr. op pr år. Penge, som ikke er fordelt jævnt, men penge, som de enkelte 
skoler har opsparet og som nu for alvor skal ud at leve. 
Flextrafik 
Endvidere har man besluttet at effektivisere på flextrafikken for på den måde på sigt at kunne 
opnå en besparelse. Før i tiden har man en gang om året revisiteret elever til kørsel til 
specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet – fremover vil man lave den revisitering løbende. 
Videre har man besluttet, at lave en rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på 
bopælsadressen – dette skal være gældende for de børn, som magter denne opgave og som et led 
i, at de på sigt lærer at benytte sig af offentlig transport. 
Samling af IT 
Et forslag, som vakte en del forundring og frustration, var forslaget fra økonomiudvalget om at 
foretage en Samling af IT på skoleområdet. Forslaget gik i sin enkelthed ud på, at den centrale IT-
afdeling fremover skulle tage sig af indkøb både på hard- og softwarefronten. 
Medarbejderrepræsentanterne forsøgte utallige gange at fortælle politikerne, at vi allerede har en 
SKI-aftale på hardware og at software på skoleområdet ikke kan sammenlignes med andre steder, 
idet der skal inddrages pædagogisk og didaktisk viden for at beslutte, hvilke programmer og 
portaler, som er brugbare. At man her ikke alene kan kigge på prisen. Forslaget er stemt igennem 
med den in mente, at hvis provenuet ikke kan findes, så er der ikke noget at gøre ved det, og at 
beslutninger skal tages ud fra klare analyser, som inddrager fagpersoner.  
Skolebyggeri – Skolecenter Jetsmark 
Med budgettet for 2021 er der taget de næste skridt i etableringen af et nyt Skolecenter Jetsmark.  
UU 
På UU-området er der ingen besparelser for budget 2021, til gengæld er der en udvidelse i form af 
yderligere ressourcer til brobygning. I fremtiden forventes det, at man kan reducere i udgifterne til 
uddannelseshjælp, idet man i løbet af den kommende tid skal i gang med at evaluere samarbejdet 
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mellem lærere og UU med henblik på at styrke de unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse. 
Målet er at få blik for, om der er sammenhæng mellem opgaveløsningen og forståelsen af målet 
med arbejdet. 
PPR 
På PPR-området er der blevet demografireguleret, hvilket kommer til at betyde en besparelse på 
400.000 i 2021 voksende til 500.000 i overslagsårene. Med budgettet er det ligeledes besluttet, at 
PPR tilføres tosprogsområdet og dermed 25 personaletimer pr. uge. 
 
 

 
 
Budget 2021 Brønderslev Kommune 
Med den nye udligningsaftale på det kommunale område, hvor Brønderslev Kommune blev 
tilgodeset, var forventninger store til budgettet for 2021 på skoleområdet. 
Fra Børne- og skoleudvalgets side havde man også flere indstillinger til, hvordan man kunne sætte 
ekstra resurser i spil. Her var der forslag til at udvide erhvervsklassen med et 7. klassetrin, hvilket 
der længe har været efterspørgsel på, og der var et ønske om 2,5 mio. kr. til to-lærerordning på 
skolerne. 
Med budgetforliget for 2021 valgte politikerne at tilføre ekstra midler og dermed højne det 
generelle serviceniveau på stort set alle andre områder, men ak, det bliver heller ikke i 2021, at 
man i Brønderslev Kommune kommer til at løfte serviceniveauet i skolevæsnet. På trods af de 
gode forslag blev det et budgetforlig, hvor vi udelukkende bliver ramt af besparelser.  
På grund af faldende børnetal, der resulterer i færre elever og færre klasser, bliver der sparet 3,6 
mio. kr. på folkeskolen. Til gengæld budgetterer man med en merudgift til elever i friskoler og på 
efterskoler på henholdsvis 1,2 og 1 mio. kr.  
På to-sprogs området var der lagt op til en besparelse på 1 mio. kr., da man siden 2018 har oplevet 
et fald i DSA elever, men her valgte politikerne, at der skal findes 1,5 mio. kr. i 2021. Hertil skal det 
bemærkes, at man allerede fra budget 2018 til budget 2019 har gennemført en besparelse. 
Med til budgettet findes der desuden en budgettekst, der beskriver, hvad man vil arbejde på i 
2021. Da man ikke har valgt at prioritere midler til et 7. klassetrin i Erhvervsklassen, har man i 
stedet tilføjet en tekst, hvor man understreger vigtigheden af, at alle elever får kompetencer, der 
gør det muligt for dem at fuldføre en ungdomsuddannelse. Her ønsker man at finde en løsning på, 
hvorledes elever i 7. klasse kan få et godt tilbud. 
I budgetteksten lægges der desuden op til et udvidet samarbejde mellem skolerne og PPR om 
børn og unge med fravær og skolevægring. Udsatte børn og unge får i alt tilført midler for 4,2 mio. 
kr., men målet er, at udgiftsniveauet i løbet af 4 år skal være sammenligneligt med gennemsnittet i 
Region Nordjylland. 
For at fremme borgernes og ansattes muligheder for at bringe evt. uhensigtsmæssigheder og 
ulovligheder frem i lyset, vil kommunen undersøge mulighederne for at etablere en uvildig instans, 
der kan bringe sager videre. Her vil man trække på erfaringer fra andre kommuner. 
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