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Medlemsbrev 9 – oktober 22 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 
 
 

God efterårsferie 
Når jeg husker tilbage på min tid som lærer i skolen, mindes jeg med glæde de mange 
skolernes motionsdag, vi hvert år har afholdt sidste dag inden efterårsferien. Det er der to 
grunde til; for det første er det altid dejligt at lave noget alternativt sammen med eleverne, da 
det giver mulighed for at få nogle helt andre relationer til eleverne, end dem man får i den 
daglige undervisning, og for det andet at efterårsferien starter, når sidste elev har forladt 
skolen. 
På kredskontoret er vi også klar til efterårsferien, som 
i år falder ovenpå en lang og opslidende kamp for at 
undgå besparelser på skoleområdet i begge vores 
kommuner.  
Det lykkedes ikke helt i Brønderslev, men vi har i hvert 
fald fået sat besparelsen på to-sprogsområdet på 
dagsordenen, idet vi deltog på byrådets 2. behandling 
af budgettet, hvor der var omkring 250 tilhørere til 
mødet.  
 
På kredskontoret holder vi ferie, og kredskontoret holder derfor lukket. Det er dog altid muligt 
at komme i kontakt med os, hvis I har uopsættelige sager. Send en mail til 150@dlf.org eller 
ring til 98 80 19 33, så vil du blive kontaktet i løbet af dagen. 

 
 
 

OK 24 
Selvom vi endnu ikke er trådt ind i 2023, så er forberedelserne til 
overenskomstforhandlingerne i 2024 allerede gået i gang. DLF vil gerne involvere sine 
medlemmer i hvilke krav, der skal opstilles, og denne gang foregår det under sloganet ”Et 
bedre arbejdsliv”. Det er faktisk meningen, at opsamlingen denne gang skal kunne bruges til 
mere end forhandlingerne ved OK 24, eksempelvis i forhold til politikere både centralt og 
lokalt. 
Opsamlingen kommer til at foregå ved, at tillidsrepræsentanterne holder faglig-klub-møder. 
Det er op til den enkelte tillidsrepræsentant, om møderne afholdes afdelingsvis, på 
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skolen/arbejdsstedet for alle, eller at man vælger at slå sig sammen med andre skoler. 
Indholdet og formen på mødet afholdes efter den samme skabelon alle steder.  
Til sidst laver I sammen en opsamling, som tillidsrepræsentanten sender til kredsen. Herefter 
samler kredsen det hele og laver en fælles indstilling til DLF centralt. 
 

 
Budget 2023 i Brønderslev Kommune 
Som tidligere år har det været spændende at følge kommunens budgetforhandlinger.  Man 
går og håber på det bedste, men frygter samtidig det værste. Lad os bare slå fast, at det heller 
ikke blev i år, at skoleområdet blev tilgodeset. Efter brede budgetforlig de sidste mange år, 
hvor hele byrådet har stået bag, er der i år lavet et budgetforlig mellem, C, O, V, I, D, J mens A, 
F og Ø står udenfor. 
I forbindelse med udarbejdelsen af basisbudgettet blev skoleområdet reguleret med knap 1 
mio. kr., da der er færre elever og færre klasser i skoleåret 2023/2024. På samme måde havde 
vi regnet med, at man havde reguleret tildelingen til elever med dansk som andetsprog, hvor 
der er kommet 60 flere elever, hvilket ville betyde en mertildeling på 1,2 mio. kr. Fra politisk 
side valgte man, at de 1,2 mio. kr. i stedet skulle være en del af budgetforhandlingerne, men 
med det indgåede forlig, er pengene ikke blevet tilført, og man har derudover valgt at spare 
yderligere 2 mio. på dansk som andetsprog. Fra kredsens side, fra de lokale MED-udvalg og fra 
skolebestyrelser er der i høringssvarene gjort opmærksom på, at denne opgave i forvejen er 
underfinansieret. Det bliver nu et arbejde for Børne- og skoleudvalget og skolerne at finde ud 
af, hvordan man løser denne opgave fremover. En opgave, der er lovgivningsmæssigt 
bestemt, hvor eleverne har krav på såvel basis som supplerende undervisning i dansk som 
andetsprog.  
I budget 2022 valgte man, at de små skoler i højere grad skulle lave sammenlæsning af 
klasser, hvilket betød en besparelse på 2,4 mio. kr. Det nye børne- og skoleudvalg har stillet 
sig kritisk over for denne besparelse, og med budget 2023 har politikerne prioriteret at 
tilbageføre 700.000 kr.   
Som en sidste del er der vedtaget en budgettekst, der går på, at alle skoler senest fra 
skoleåret 23/24 skal have en uddannet ordblindelærer, således medarbejderne kan få den 
rette sparring og vejledning i understøttelsen af elever med ordblindhed.  
 

 
Registrering af opgaveoversigter 
Den seneste måned har tillidsrepræsentanterne været i gang med at registrere alle lærernes 
opgaveoversigter i et registreringsværktøj udviklet af Danmarks Lærerforening. 
Registreringerne skal hjælpe tillidsrepræsentanterne med at få et overblik over kollegernes 
arbejdsopgaver for bedre at kunne vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem undervisning 
og forberedelse, og mellem de opgaver, lærerne ellers forventes at løse og tiden hertil. Den 
viden, som tillidsrepræsentanterne får gennem registreringen, kan f.eks. bruges i forbindelse 
med drøftelser med ledelsen inden udarbejdelsen af næste års skoleplan. 
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På kredsen bruger vi data fra indtastningerne til bl.a. at følge det gennemsnitlige 
undervisningstimetal og til at se, om lærere på deltid også reduceres i undervisning og 
opgaver. 
For DLF er dataindsamlingen vigtig, da denne kan være med til at anskueliggøre, om man har 
opnået det, man gerne ville med arbejdstidsaftalen A20 - at den har gjort en forskel for alle 
lærere på landets skoler. 
Indtastningen er et stort arbejde, så husk at give jeres TR et klap på skulderen! 
 
 

 
Budgetaftale 2023 – Jammerbugt 
Vi drømte om investeringer i skolen….. 
Forligspartierne i Jammerbugt Kommune har valgt ikke at spare på almenområdet i år, de har 
dækket underskuddet i skolernes fælleskasse og samtidig besluttet aktivt at gå ind i 
samarbejdet Sammen om skolen, for at finde de bedste løsninger sammen med relevante 
samarbejdspartnere.  
Alt sammen noget vi – fra kredsens side – er meget glade for.  
Forligsteksten beskriver en høj prioritering af forebyggende indsatser ved kommunens skoler, 
ligesom det anerkendes at der er behov for fokus på det stigende antal børn i mistrivsel. I den 
forbindelse har politikerne valgt ikke at spare på de fremskudte socialrådgivere, som der ellers 
var lagt op til. PPR opnormeres grundet lange ventetider for kommunens mest sårbare børn 
og unge med 1. mio. kr. 
Langvarigt fravær er en stor udfordring for eleverne, for forældrene og for skolen. Med budget 
2023 har man forsøgt sig med en investeringscase, hvor man etablerer et fraværsteam, som 
gennem gode konstruktive løsninger, skal hjælpe eleven tilbage i stabil skolegang gennem 
tværfagligt samarbejde på tværs med medarbejdere fra PPR, familie- og skoleafdelingen. 
 
Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem – ny vin på gamle flasker? 

Ja, det er ikke helt forkert! For vi er allerede i gang. Det nye system handler 
ikke om de store omkalfatringer, men om at justere (evt. forny) og forbedre 
dele af den aktuelle (evaluerings)praksis. Den nye aftale handler ikke alene om 
nye test og meddelelsesbog. Den sætter også retning for en ”ny” 
evalueringskultur i skolens hverdag. 
En styrket evalueringskultur handler grundlæggende om at udvikle god 
undervisning.  
Vi skal stoppe op – sammen med vores team – og skærpe fokus: Hvad zoomer 
vi ind på? Hvad var det, der skete i undervisningen, som genererede læring? 
Hvad lykkedes? Hvad lykkedes ikke? Hvorfor? Hvordan kan vi tilrettelægge 

anderledes næste gang? 
God evalueringskultur kræver, at alle skolens fibre er rettet mod ”det egentlige”. ”Det 
egentlige” handler om at tilrettelægge. Undersøge, eksperimentere med, vurdere og justere 
undervisningen – og skoledagen som helhed – med det formål, at alle elever får de bedst 
mulige forudsætninger for at trives og for at lære og udvikle sig i henhold til skolens formål. 
At udvikle god undervisning kræver. 
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- at få anledning til at se på, tale om og arbejde med undervisning 
- at tale ”ind i” fremfor tale ”rundt om” undervisningen 
- at tale om, hvad man vil med undervisningen og hvordan den udspiller dig – fremfor primært 
at tale om ”aktiviteter” og strukturer. 
EVA har udviklet et materiale, som I kan bruge i jeres team. Der er konkrete 
værktøjer, som understøttes af små videoer – dejligt håndgribeligt til et 
teammøde, hvor I sætter fokus på ”ny” evalueringskultur og sammen kigger 
på undervisningen.  
Elementer i god undervisning | emu danmarks læringsportal 
 
 

 
Omorganisering af specialundervisning i Brønderslev 
I øjeblikket bliver I orienteret om, at der pågår et arbejde med at finde ud af, hvordan 
omorganiseringen af specialundervisningen skal se ud i fremtiden. Siden sommerferien har 3 
grupper bestående af lærere, ledere, PPR-medarbejdere og forvaltningen arbejdet med 3 
områder: specialcentre, mellemformer og økonomi.  
Specialcentrene bliver højt specialiserede centre for børn med helt særlige behov, der ikke 
kan tilgodeses i almenområdet med mellemformer. Mellemformerne bliver en del af 
almenområdet for børn, der i kortere eller længere perioder har brug for særlig støtte i eller 
uden for klassen.  
Grupperne har udarbejdet forslag til principper for alle tre områder. Gruppernes arbejde er nu 
færdigt, og processen fortsætter mellem konsulentfirmaet Komponent og forvaltningen.  
I december er der høringsmøder, og derefter skal der laves høringssvar. Den politiske 
beslutning er planlagt til februar.   
I høringssvarene, der blev indgivet, da politikerne besluttede at iværksætte en 
omorganisering, pegede alle - uden undtagelse på - at det kun kan lade sig gøre, hvis der 
investeres i dette område. Det har politikerne imidlertid fuldstændig ignoreret.  
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