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Medlemsbrev 8 - juni 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 

 
Arbejdstid 
Forårets planlægning af skoleåret er ved at nå sin afslutning, skemaerne er sikkert allerede på 
plads, og i løbet af næste uge vil I modtage jeres opgaveoversigter. Første planlægning under A 20 
har selvfølgelig vores allerstørste opmærksomhed, og derfor følger vi tilblivelsen af skoleplanen 
meget tæt. Hvordan har processen om tilblivelsen af skoleplanen været? Har I som medarbejdere 
været inddraget i tilstrækkelig grad? Har TR og ledelsen haft de pligtige drøftelser? Og har vi taget 
det første skridt i retning af større åbenhed og gennemskuelighed i fordelingen af opgaver? Det er 
alle sammen spørgsmål, som vi vil følge op på. 
Når TR har sendt alle skolernes opgaveoversigter ind til os, gennemser og analyserer vi alle 
oversigterne. Det er vigtigt for os at få det fulde overblik over, hvordan vores lokalaftaler 
udmøntes på skolerne, en interesse som foreningen central også vil følge op på. Desuden har det 
betydning for det samarbejdsmøde, der skal være til efteråret mellem skoleleder, TR, kommune 
og kreds, hvor vi skal sætte retning for det efterfølgende skoleår. 
 
Organisationsgraden 
DLF har lavet en undersøgelse af organisationsgraden i foreningen, som viser, at vi fortsat har en 
høj organisationsgrad, især når vi sammenligner os med andre organisationer. Det er flot, men der 
er også grund til at være særlig opmærksom, især set i lyset af at antallet af lærerstillinger falder.  
I vores kreds mærker vi samme tendens, selvom vi overordnet set ligger pænere end 
landsgennemsnittet. Kredsens organisationsgrad er på 96 %, det svarer til 757 aktive medlemmer, 
men vi skal gerne have alle med ind i fællesskabet. Derfor har vi i kredsstyrelsen arbejdet med en 
rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, der er målrettet de tendenser, vi ser.   
 
Overvejelser og anbefalinger til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 
Forligskredsen omkring folkeskolereformen blev i februar 2020 enige om at udvikle et nyt 
nationalt evalueringssystem. På den baggrund har KL, Skolelederforeningen og DLF drøftet 
indholdet og er kommet med 5 helt konkrete anbefalinger. 
• De kommende test bør så vidt muligt spredes ud over et helt skoleforløb i forhold til at kunne 

følge progression 
• De kommende test bør bygge på det lineære princip med henblik på at styrke mulighederne 

for at kunne anvende resultaterne i tilrettelæggelsen af undervisningen  
• De kommende test bør rykkes frem, så de ligger i starten af skoleåret med henblik på at sætte 

fokus på den formative anvendelse af testene 
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• De nuværende obligatoriske forældrebreve, der orienterer om barnets testresultater bør 
droppes. Det skal i stedet være op til lærere og ledere at beslutte, hvordan viden fra testene 
skal indgå i dialogen med forældrene om elevens udvikling 

• Der bør nedsættes en implementeringsgruppe bestående af evalueringseksperter og 
repræsentanter for skolens interessenter. Gruppen skal understøtte, at alle politiske 
målsætninger med systemet bliver fremmet i praksis. 

 
Som det ser ud nu, så har forligspartierne taget godt imod anbefalingerne. 
 
Vigtige datoer 
Vores nyansatte inviteres hvert år til et velkomstmøde, som vi holder 
sammen med henholdsvis Brønderslev og Jammerbugt kommune. 
Møderne i år afholdes efter følgende plan: Jammerbugt den 16. 
september og Brønderslev den 23. september. Sæt allerede nu 
datoerne i kalenderen, invitationen kommer efter ferien. 
 
Vi krydser fingre og håber, at det bliver muligt at gennemføre vores 
juletradition, det fagpolitiske julemøde, som i år holdes den 30. 
november.  
Din tillidsrepræsentant har allerede sat en plakat med information om 
mødet op på lærerværelset, så tag din kollega under armen, og tilmeld 
dig mødet. Vi trænger til at mærke fællesskabet igen! 
 
Tak til afgående tillidsrepræsentanter 
I år har vi en del tillidsrepræsentanter, vi siger farvel til. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at 
takke dem alle for det arbejde, de har lavet ude på skolerne.  
Jeanne fra Nørhalne skole og Dorthe fra Skovsgårds-Tranum skole har begge været suppleanter for 
tillidsrepræsentanter og er som sådan blevet kastet direkte ind i en udmøntning af A 20. 
Tusind tak for indsatsen til Lene fra PPR Brønderslev og Helene fra Dronninglund skole, som begge 
ønskes held og lykke i deres fortsatte arbejdsliv. 
Til sidst skal der lyde en stor tak til Camilla, der de seneste 9 år har været tillidsrepræsentant på 
Hedegårdsskolen, for en ihærdig og engageret indsats igennem alle årene. Vi håber, du fortsat vil 
bidrage med dine skolepolitiske synspunkter til glæde og gavn for dine kollegaer. 
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