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Medlemsbrev 7 - maj 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 

 
Forflyttelser – afsked 
Som altid på denne tid af året holder vi vejret for, om vi kan holde alle stillinger i hus. I år er ingen 
undtagelse, da der igen er et faldende børnetal. På trods af det, er det lykkedes os de seneste år at 
undgå afskedigelser. I år ser det dog noget anderledes ud. 
I begge kommuner har vi forflyttelsesaftaler, der beskriver proceduren for, hvordan det skal 
foregå. Hvert år laves der en meget detaljeret tidsplan, der beskriver, hvornår og hvordan de 
forskellige handlinger skal foregå.  
I Brønderslev kommune laves der først en opgørelse i distriktet, inden man forflytter til andre 
distrikter. Det er i år lykkedes at placere lærerne indenfor eget distrikt med en enkelt forflyttelse 
fra en matrikel til en anden. For børnehaveklasselederne er øvelsen noget sværere at løse 
indenfor distriktet, da der ikke er så mange muligheder, og derfor har man måtte flytte en 
børnehaveklasseleder fra et distrikt til et andet. Heldigvis har vi undgået overtallighed, og det 
glæder os, at der endda skal ansættes lærere. 
I Jammerbugt er børnetallet desværre faldet så meget, at det denne gang ikke er lykkedes at 
undgå overtallighed. To lærere er blevet flyttet til andre skoler, og tre står til afskedigelse. Det er 
altid trist, når man skal afskedige dygtige lærere. Vi håber udviklingen snart vender. 
 

 

Hvor bliver min lønforhøjelse af? 
Der er varslet overenskomstmæssige lønstigninger med virkning fra 1. april 2021 i form af 
generelle, procentvise lønstigninger. 
De centrale overenskomstparter – Lærernes centralorganisation og Kommunernes Landsforening 
– har imidlertid endnu ikke underskrevet aftalen, hvorfor kommunerne ikke kan frigive 
lønstigningerne til udbetaling. 
Hvornår dette effektueres kan vi ikke sige, men når lønstigningen frigives, udbetales den med 
tilbagevirkende kraft til den 1. april 2021. 
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Nyt fra Jammerbugt Kommune 
På trods af Corona-situationen har vi på skoleområdet netop været igennem forflyttelsesrunden. 
Igen i år skulle vi desværre både forflytte og afskedige lærere.  
 
Budgetarbejdet med Budget 2022 er i gang både i forvaltningen og i MED-systemet. Her ser det 
igen ud til, at vi skal finde omstillinger. ForvaltningsMED har afholdt dialogmøde med Børn- og 
familieudvalget forud for processen mens HovedMED har dialogmøde med økonomiudvalget i 
juni. 
 
Stillingen som skole- og dagtilbudschef er slået op, og det forventes, at vi har en ny ansat i 
slutningen af maj. Der er netop ansat en ny Familie- og forebyggelseschef, som bl.a. dækker PPR.  
 
I den kommende tid bliver der arbejdet på en ny politik for erhvervspraktik i folkeskolen. Her er 
repræsentanter for UU og lærerne inviteret til dialogmøde i den forbindelse. 
 
Ved du noget om praktik? Klæd din FTR på til arbejdet 
For tiden arbejdes der med en Ny politik for erhvervspraktik i folkeskolen i Jammerbugt Kommune. 
Har du elever på 6.-10. klassetrin? Har du ideer og tanker om, hvordan vi kan skabe bedre 
synlighed omkring de hensigter og muligheder, der ligger i brugen af erhvervspraktikker i 
Jammerbugt Kommunes skolevæsen? 
Online lyttemøde onsdag den 19. maj 2021 kl. 19:00. 
Du deltager ved at følge linket her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGY0NWQ0ZjAtMDViOS00YzVkLWFhOGQtMmFjMjBhZGRlODI1%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-
97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%22a3006ed1-0269-4a02-8a92-145f56440c9a%22%7d 
 
 
Hvordan behandler vi dine data? 
På Midtvendsyssel Lærerkreds’ hjemmeside www.dlfkreds150.dk kan du læse om vores og 
foreningens persondatapolitik og finde information om, hvordan foreningen behandler 
medlemmers personoplysninger, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvorfor vi bruger dem. 
Hvad betyder det for dig? 
Du behøver ikke at foretage dig noget. Danmarks Lærerforening passer fortsat godt på dine data – 
og lever naturligvis op til de bestemmelser, der følger af de nye regler for beskyttelse af 
persondata. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til 150@dlf.org  
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