
 

 

 
 

Få nu ro på i Brønderslev kommune? 
Ny folkeskolelov, ny struktur på to-sprogsområdet, ny skolestruktur, ny læringsplatform, nye ændringer på specialom-
rådet, hvor ingen endnu ved, hvad det ender med, ja, sådan kunne jeg blive ved. Det er den virkelighed lærere og 
ledere hver dag står i, og det giver voldsomt mange udfordringer. Nu trænger vi til at få ro til at få alle de skibe, der er 
sat i søen til at sejle i den rigtige retning.  
 

Efter sommerferien er lærere og børnehaveklasseledere i Brønderslev Kommune begyndt deres arbejde på en skole, 
der er anderledes, end den var før ferien. 12 skoler er hen over sommerferien blevet til 4 distriktsskoler. Det der før 
var en skole er nu et undervisningssted. På hver skole er der en ny leder, en distriktsleder, og de tidligere ledere er 
blevet til mellemledere, nogle på deres gamle skole, andre er blevet flyttet til et nyt undervisningssted. 
 

Der pågår allerede nu et stort arbejde med at skabe nye fællesskaber og det bedste fra de gamle kulturer, skal smeltes 
sammen til nye kulturer, og det vil alt andet lige medføre udfordringer ude på skolerne. Nye skolebestyrelser og nye 
Med-udvalg har allerede taget arbejdstøjet på for at løse nogle af de første udfordringer. Imens går dagligdagen på 
skolerne videre med undervisning, forældremøder, frikvarter og konfliktløsninger.   
 

Sammen med de strukturelle udfordringer har lærerne i Brønderslev de samme udfordringer, som lærere i hele landet 
har. Et højt undervisningstimetal kombineret med en masse andre opgaver ved siden af skaber store frustrationer, 
især når det betyder, at der ikke er tid til at forberede sig ordentligt til undervisningen. Det er ærgerligt, når ambitiøse 
lærere ikke kan levere et stykke kvalificeret arbejde. 
 

Der bør i den kommende tid ikke komme flere væsentlige ændringer oppefra i kommunen, heller ikke strukturændrin-
ger. Hvis der fortsat skal være et godt og sundt arbejdsmiljø på skolerne, er det nødvendigt, at det er lærerne selv, der 
får indflydelse på udviklingen, og så må politikernes arbejde være at sørge for at rammerne er til stede, så lærerne kan 
levere god undervisning.  
 

 
 

Fagpolitisk Julemøde 

Har du husket at tilmelde dig lærerkredsens ”Fagpolitiske Julemøde” d. 29. november fra kl. 17 på Hjallerup Kro, Søn-
dergade 1, 9320 Hjallerup.  
 

Efter et muntert foredrag er der kollegialt samvær med spisning. I år har vi fået fat i Michael Brautsch, som kommer 
og holder et muntert og oplysende foredrag for os. Han stiller på humoristisk vis skarpt på dit ansvar for arbejdsmiljø-
et på din arbejdsplads.  
 

“Aldrig har så mange lidt af stress, men det kan vi gøre noget ved. Vi bruger vores liv på at arbejde – otte timer i 40 til 
50 år – Det er ikke noget, der bare skal overstås. Derfor skal vi være kræsne og selv tage et ansvar for de områder, vi 
har indflydelse på. Være bevidste om, hvorfor vi går på arbejde, og hvilken rolle vi selv spiller i det gode arbejdsmiljø. 
 

Hvornår har du sidst gjort dine kollegaer glade, været behjælpelig og holdt døren for en anden - ikke for at få noget 
igen, men bare for at kunne bidrage med noget positivt. For du skal nok få alt det gode igen. Et godt arbejdsliv kræver, 
at vi får skabt nogle gode rutiner, får tjekket vores arbejdsliv og får mærket efter, om det stadig giver mening – og hvis 
ikke, hvad vi så kan gøre ved det?” 
 

Tilmelding foregår efter først til mølleprincippet senest den 18. november til din tillidsrepræsentant eller til kreds-
kontoret 150@dlf.org eller 98801933. 
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