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Medlemsbrev 12– december 2021 
 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aktuelt 
I takt med at Coronasmitten stiger, og særligt blandt børn i skolealderen, er lærerne dermed mere 
udsatte for at blive smittet. Helt overordnet følger foreningen de anbefalinger, som 
sundhedsmyndighederne kommer med, men foreningen har efterlyst tydeligere retningslinjer, så 
lærerne trygt kan gå på arbejde. 
 
Vi vil have rengøringen tilbage på højeste niveau igen, der skal holdes mere afstand, og vi skal holde 
igen med at blande eleverne. Og så er der brug for at gøre det helt klart for skolerne, hvilke anbefalinger 
der gælder. Som kreds er vi i tæt kontakt med foreningens formand, som allerede har været i dialog 
med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 
 
Den såkaldte ”Nødlov” er blevet forlænget. Loven sikrer, at hjemsendte elever ikke sendes hjem til 
ingenting, men kan modtage online undervisning. Loven trådte i kraft den 16. november 2021 og gælder 
foreløbig til den 20. december 2021. 

I den kommende tid vil der formentlig opstå situationer, hvor kommunerne og skolerne på skift vil blive 
udfordret af høj lokal smitte, og vi opfordrer vores medlemmer til at gå til de tillidsvalgte, som følger 
den lokale situation tæt. De er i tæt kontakt med skoleledelser og kredsen om de nødvendige 
foranstaltninger.  

Også i begge vores kommuner følges smittetallene tæt, og der er også gang i drøftelserne i med-
systemet. Drøftelserne her drejer sig i øjeblikket om kravet til, at man som arbejdsplads kan kræve, at 
medarbejdere skal vise Coronapas, og hermed medarbejdernes mulighed for at blive testet. 
 
Løntjek 
Igen i år har du mulighed for at få tjekket din lønseddel, og det sætter vi ekstra spot på i december 
måned. Hvis du er i tvivl om, om du får den rigtige løn, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant, 
som vil hjælpe dig med at tjekke din lønseddel. 
Når du det ikke i december måned, kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant for et løntjek, ellers vil 
kredsen til enhver tid være behjælpelig. 
 
Generalforsamling 2022 
Husk der afholdes generalforsamling den 8. marts kl. 17 på Hotel Phønix, Brønderslev. Dørene åbnes 
allerede kl. 16, hvor der vil være mulighed for at mødes med kollegaer og kredsstyrelsen til en uformel 
snak.  
I år er det en valggeneralforsamling, og hvis du har lyst til at stille op som kandidat til kredsstyrelsen, 
kan du få dit valgoplæg med i den valgfolder, som udsendes sammen med vedtægtsændringerne 
umiddelbart efter vinterferien. Hvis det har din interesse, kan du få alt at vide herom, hvis du kontakter 
formanden på telefon 40 30 35 62 eller på mail Kitr@dlf.org senest den 16. februar. 

Tilmelding senest den 2. marts direkte på mail til 150@dlf.org eller på telefon 98 80 10 33. Du kan også 
tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant. 
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Medlemsundersøgelse 
Foreningen gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemmer i 
fraktion 1 og 2, som er ansat i folkeskolen og blandt de mindre medlemsgrupper.  

Undersøgelsen omhandler primært jeres arbejdsforhold, men afdækker også jeres tilfredshed med 
foreningen og jeres brug af og forhold til foreningen.  Undersøgelsen er i store træk en gentagelse af 
undersøgelserne, som foreningen gennemførte i 2013, 2015, 2017 og 2019. Vi kan dermed følge og 
dokumentere udviklingen i arbejdsforholdene på skolerne siden 2013. I år vil undersøgelsen som noget 
nyt indeholde spørgsmål om seksuel chikane og forskelsbehandling. Der er desuden tilføjet en række 
spørgsmål om realiseringen af A20. 

Undersøgelsen gennemføres blandt hele medlemsgruppen. 
Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at styrke og 
udvikle foreningens indsats for at varetage jeres interesser og 
til at påvirke beslutningstagere, og derfor giver en høj 
svarprocent både bedre og mere præcise resultater. Vi håber 
derfor, at du vil deltage i undersøgelsen. 

Julemøde  
I tirsdags holdt vi kredsens årlige julemøde. På grund af Corona 
var det efterhånden lang tid siden, vi havde holdt noget fælles, 
så det var en flok glade medlemmer, der mødte op. Sidste år 
blev julemødet aflyst, og vi havde også i år rigtig mange overvejelser om, hvorvidt vi kunne afholde 
mødet. Vi valgte at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og var glade for at se så mange 
fremmødte.  
 
Vi startede mødet med Rune Strøm, der gav et inspirerende og underholdende oplæg om 
kommunikation, konflikthåndtering, samarbejde og relationens betydning. 
Han talte igennem billeder og skabte en fælles sproglig referenceramme gennem de metaforer han 
benyttede. Der kom masser af jordnære redskaber direkte til brug i dagligdagen, og vi gik hjem med 
nogle fantastiske udtryk som høflighedsbetændelse, rystelser i den indre cola, skimmelsvampeeffekten 
og om at trække vejret i firkanter. Alt sammen begreber og redskaber, som jeg er sikker på vil blive 
brugt i dagligdagen fremover. Det var et oplæg med masser af humor og energi men under overfladen 
også alvor.  
 
Efterfølgende var der julefrokost med mad og drikke og en masse hygge sammen med gode kollegaer. 
Herfra skal lyde en tak til alle. 
 
 

 
 
Brønderslev 
Ny ressourcemodel: 
I løbet af efteråret er der i Brønderslev Kommune blevet arbejdet på en ny ressourcemodel for 
skoleområdet. Her har målet bl.a. været at lave en model, der er gennemsigtig, hvor ressourcerne er 
fordelt på et objektivt grundlag, og som understøtter det lokale ledelsesmæssige handlerum. En høj 
gennemsigtighed har været vigtigt for os, da det er en forudsætning for, at tillidsrepræsentanterne kan 
gennemskue skolens økonomi. Dette er en nødvendighed i arbejdet med skoleplanen, hvor det i høj 
grad handler om fordelingen og prioriteringen af ressourcer. 
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Den nye model, som børne og skoleudvalget skal behandle på deres møde i december, tager 
udgangspunkt i en grundtildeling, der tildeles matriklen, der svarer til en lærer i alle lektioner i alle 
klasser. 
Herudover tildeles der midler til distriktet til drift, læringsunderstøttende aktiviteter og ledelse og 
administration. Under læringsunderstøttende aktiviteter ligger der bl.a. puljer til vikarer, to-
medarbejderordning, inklusionsmidler, dansk som andetsprog og generelt løft af folkeskolen. 
Med den nye ressourcemodel omfordeles der 400.000 kr. mellem distrikterne, hvilket svarer til ca. 0,5 % 
af det samlede budget. 
I forhold til den gamle fordelingsmodel, så er der i den nye ikke taget hensyn til socioøkonomien, og så 
er specialområdet foreløbigt holdt udenfor, da man afventer beslutning om en evt. omorganisering på 
området.  
 
Omorganisering af specialområdet i Brønderslev Kommune 
Siden foråret 2020 har omorganisering af specialområdet i Brønderslev Kommune været på Børne- og 
skoleudvalgets dagsorden. 
Omorganiseringen er en konsekvens af, at man ønsker at omplacere to af kommunens specialtilbud, da 
bygningerne er utidssvarende, en stadig stigende segregering af elever, hvilket udhuler økonomien på 
almenområdet, og et ønske om at lave et tilbud tættere på almen for flere af de udfordrede elever. 
Efter en lang proces, der har skabt usikkerhed blandt lærerne i specialtilbuddene, har det afgående 
børne- og skoleudvalg besluttet, at der skal træffes konkrete beslutninger om specialtilbuddenes 
placering og retningsgivende beslutninger om organiseringen af fremtidens specialtilbud, inden det 
nye byråd og de nye udvalg trækker i arbejdstøjet fra 1. januar. 
Man har tidligere besluttet at Heldagsskolen skal flytte til Hedegaardsskolen, og det ser ud til, at K-
klasserne også fremover vil høre hjemme i Klokkerholm, hvilket har været et ønske fra medarbejderne 
og skolebestyrelsen. 
Der lægges op til, at specialområdet i Brønderslev Kommune i fremtiden vil være organiseret med højt 
specialiserede tilbud i alle distrikter, hvor de mest udfordrede børn vil være visiteret til, som de er i dag. 
Desuden vil man på skolerne etablere ressourcecentre, hvor elever kan være tilknyttet samtidig med, at 
de også modtager undervisning i en almenklasse. Man regner med, at ca. 15% af de elever, der i dag går i 
et specialtilbud, vil kunne profitere af en sådan løsning. 
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