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RYTMISK OG 
LINEÆR TID
Vores liv leves gennem to slags tid: en rytmisk tid og en lineær tid. Den ryt-
miske tid består af pulserende gentagelser som hjerterytmen, åndedrættet, 
søvnens faser, døgnrytmen, månedsrytmen, årstidernes rytme. Overfor den 
rytmiske tid står den lineære tid med fortid og fremtid, som defi neres af de 
mål vi sætter os, og de opgaver og projekter vi planlægger, hvad enten de 
tager en time, en uge eller fl ere år. Sådan beskriver Michael Husen, cand. 
mag. i fi losofi  og græsk, det i sin bog: ”Arbejde, rytme og tid”.

På generalforsamlingen mødes kredsens rytmiske tid og lineære tid.

Generalforsamlingens rytme er årlig. Den gentages og afvikles altid i årets 
første kvartal. Selv dagsordenen er rytmisk og gentagende. Den er bygget op 
om ritualer og skikke, som er beskrevet i vedtægterne og i den fagpolitiske 
kultur, den afvikles i. Gentagelser og rytmer er med til at give tryghed i en 
foranderlig verden.

Men rytmerne gør det ikke alene. Den lineære tid giver os afsæt for at 
drøfte, hvad vi nåede i året, der gik, og hvilke mål vi skal arbejde for i året, 
der kommer.

I denne beretning kan du læse om nogle af de initiativer, som kredsstyrelsen 
har arbejdet med i året, der er gået. Det er ikke en fuldkommen oplistning af 
alle vores gerninger, men det er et nedslag i vigtige indsatser gennem året.

På generalforsamlingen vil vi både se tilbage på året, 
der er gået og frem på året, der kommer. Sam-
men vil vi drøfte,  hvilke initiativer vi skal tage 
for at styrke arbejdsmiljøet, fællesskabet 
og ejerskabet. Såvel den skriftlige og den 
mundtlige beretning danner grundla-
get for generalforsamlingens virke som 
kredsens øverste myndighed.

I år skal vi også vælge kredsstyrelse for en 
toårig periode. Der skal vælges formand, 
tre kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring 
Kommune og tre fra Frederikshavn/Læsø 
Kommuner.

Jeg håber, vi ses i fællesskabet på general-
forsamlingen den 22. marts kl 17.30 på Hotel 
Viking I Sæby.

Hjørring den 2. marts 2018

Lars Busk Hansen
Kredsformand
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OK18
Forberedelserne til OK18 har stået 
på over en lang periode, og mange 
forskellige organisationsniveauer 
har været inddraget. I Lærerkreds 
Nord satte kredsstyrelsen sam-
men med tillidsrepræsentanterne 
en medlemsdebat i gang i april 
2017, som tog udgangspunkt i ho-
vedstyrelsens foreløbige krav. Kra-
vene blev drøftet ude på skolerne 
og tillidsrepræsentanterne gav kreds-
styrelsen en tilbagemelding om, hvilke 
krav medlemmerne ville prioritere hø-
jest – og om der var krav, man ønskede 
fremsat, som ikke var en del af hovedstyrel-
sens oplæg.

Tilbagemeldingerne blev behandlet i kredsstyrelsen 
og vi sendte vores krav ind til hovedstyrelsen til videre 
behandling. Den endelige beslutning om, hvilke krav 
Danmarks Lærerforening skulle stille til OK18 blev ved-
taget på kongressen i oktober 2017.

Her skal blot fremhæves et af kravene, nemlig arbejds-
tidskravet, som lyder:

”Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et 
professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve 
op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervis-
ningen. Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, 
som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommu-
nale arbejdsmarked.”   

Det er et arbejdstidskrav, som holder fl ere forhandlings-
veje åbne. Kravet er formuleret så bredt, at det åbner mu-
ligheder for kompromiser.

OK18 har været på dagsordenen hver gang kredsstyrel-
sen og tillidsrepræsentanterne har været samlet frem til 
nu. Det gælder både på de ordinære TR-møder, på fæl-
lesmødet i december, hvor TR og AMR fra hele kredsen 
var samlet, og ved et stort TR-møde i Aalborg i november 
2017, hvor formand Anders Bondo Christensen samt for-
manden for overenskomstudvalget, Gordon Madsen, gav 
en status på situationen. På daværende tidspunkt var den 
såkaldte ”musketer-ed”, som omfatter fuld opbakning til 
ønsket om at få en forhandlet arbejdstidsaftale fra de 
øvrige organisationer på det off entlige arbejdsmarked, 
endnu ikke indgået. 

Det blev den som bekendt i december 2017, og først i 
slutningen af januar kunne Anders Bondo Christensen 
melde, at de reelle forhandlinger nu kunne gå i gang. Ak-
kurat samme dag var alle kredsens tillidsrepræsentanter 
samt kredsstyrelsen samlet i København på TR-konferen-
ce, og derfor kunne vi få den mest aktuelle opdatering på 
forhandlingsforløbet af Gordon Madsen.

En anden aktuel orientering fi k 135 af Lærerkreds Nords 
medlemmer, da der d. 29. januar blev afholdt medlems-
møde med Anders Bondo i Nørresundby. I et samarbejde 
de nordjyske lærerkredse imellem, hørte TR og 3-4 kol-
legaer fra hver skole lærerformanden fortælle om for-
handlingerne og svare på spørgsmål fra salen. De mange 
deltagere blev på dette møde rustet til at indgå i debat-
ten rundt på skolerne om, hvordan situationen ser ud og 
hvilke forhåbninger DLF har om at få forhandlet en ar-
bejdstidsaftale hjem. 

Der blev ikke lagt skjul på, at det er svære forhandlinger, 
der er i gang. Hvorvidt der bliver et forhandlingsresultat 
at sende til urafstemning i marts, kan kun tiden vise – 
men der skal ikke herske tvivl om målet for Anders Bondo 
Christensen: »Jeg er ikke stædig. Jeg er vedholdende. Jeg 
vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få en aftale i hus« (citat fra 
artikel på www.folkeskolen.dk). 
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LOKALE ARBEJDSTIDS-
FORHANDLINGER 
PLANLÆGNINGSRAMMEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
Først sent på foråret i 2017 blev Lærerkreds Nord og 
Frederikshavn Kommune enige om vilkårene for en for-
længelse af den fælles planlægningsramme for læ-
rere og børnehaveklasseledere.  Aftalen er justeret 
i forhold til sidste år på baggrund af en fælles 
evaluering. En fælles evaluering. som tog sit 
udgangspunkt i, at Lærerkreds Nord og sko-
lechef Vibeke Post Madsen var på besøg i 
de enkelte skoledistrikter hos tillidsrepræ-
sentanterne og ledelserne.

 Som noget nyt arbejdes der nu med 10 
planperioder henover skoleåret med 
en endelig opgørelse af arbejdstiden 
ved hver planperiodes udløb. Desuden 
er der nu indskrevet et fokus på, at det 
lokale MED-udvalg skal aftale retnings-
linjer for skoleårets planlægning og opga-
vefordeling for at øge fordelings- og pro-
cesretfærdigheden.

For at skabe bedre sammenhæng mellem krav 
og ressourcer, skal der udarbejdes funktionsbe-
skrivelser for lærernes og børnehaveklasseledernes 
opgaver, som ligger udover undervisningen. Ligeledes 
skal der være ekstra opmærksomhed på en balanceret 
opgavesammensætning for lærere og børnehaveklas-
seledere på nedsat tid.

FORNYELSE AF FÆLLES FORSTÅELSE I HJØRRING 
KOMMUNE
Den fornyede udgave af den fælles forståelse mellem 
Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune blev langt hen 
ad vejen en fortsættelse af den tidligere aftale, men der 
er også ændringer, der kan fremhæves. 

Helt grundlæggende formulerede vi et nyt værdigrund-
lag, som bygger på begreberne i professionel kapital. 
Det er kort fortalt en videreudvikling af social kapital 
målrettet undervisningssektoren, hvor man på samme 
tid beskæftiger sig med arbejdsmiljø og skoleudvikling. 
Udover arbejdsmiljøvinklen fra social kapital - tillid, 
retfærdighed og samarbejde – er der tilføjet human ka-
pital og beslutningskapital, som er udtryk både for den 
faglige ballast og for evnen og muligheden for at bringe

den i anvendelse. Ved måling af skolernes professio-
nelle kapital kan vi følge op på, om der sker en positiv 
udvikling af skolernes arbejdsmiljø samt lærernes mu-
lighed for at levere god undervisning.

Den første måling af skolernes professionelle kapital 
fandt sted op mod årsskiftet og i skrivende stund har 
man i de lokale MED-udvalg aftalt, hvordan der skal ar-
bejdes videre med rapporten.

I den nye fælles forståelse har vi også lagt stor vægt på 
at skabe fl eksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og 
har, udover aftale om fl extid på alle skoler, tilføjet en 
passus om, at tilstedeværelse skal give mening. 

PLANLÆGNINGSRAMMEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
Først sent på foråret i 2017 blev Lærerkreds Nord og 
Frederikshavn Kommune enige om vilkårene for en for-
længelse af den fælles planlægningsramme for læ-
rere og børnehaveklasseledere.  Aftalen er justeret 
i forhold til sidste år på baggrund af en fælles 
evaluering. En fælles evaluering. som tog sit 
udgangspunkt i, at Lærerkreds Nord og sko-
lechef Vibeke Post Madsen var på besøg i 
de enkelte skoledistrikter hos tillidsrepræ-

 Som noget nyt arbejdes der nu med 10 
planperioder henover skoleåret med 
en endelig opgørelse af arbejdstiden 
ved hver planperiodes udløb. Desuden 
er der nu indskrevet et fokus på, at det 
lokale MED-udvalg skal aftale retnings-
linjer for skoleårets planlægning og opga-
vefordeling for at øge fordelings- og pro-

For at skabe bedre sammenhæng mellem krav 
og ressourcer, skal der udarbejdes funktionsbe-
skrivelser for lærernes og børnehaveklasseledernes 
opgaver, som ligger udover undervisningen. Ligeledes 
skal der være ekstra opmærksomhed på en balanceret 
opgavesammensætning for lærere og børnehaveklas-

FORNYELSE AF FÆLLES FORSTÅELSE I HJØRRING 

Den fornyede udgave af den fælles forståelse mellem 
Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune blev langt hen 
ad vejen en fortsættelse af den tidligere aftale, men der 
er også ændringer, der kan fremhæves. 

Helt grundlæggende formulerede vi et nyt værdigrund-

den i anvendelse. Ved måling af skolernes professio-
nelle kapital kan vi følge op på, om der sker en positiv 
udvikling af skolernes arbejdsmiljø samt lærernes mu-
lighed for at levere god undervisning.

Den første måling af skolernes professionelle kapital 
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ARBEJDSMILJØSTRATEGI 
I LÆRERKREDS NORD 
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Lærerkreds Nords arbejdsmiljøpolitik har som mål at 
fremme en arbejdspladskultur, der lægger vægt på det 
gode arbejdsmiljø. I dette arbejde er samarbejdet mel-
lem kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsre-
præsentanter særligt i fokus – mere herom senere.

Kredsens politik fl ugter naturligt med Danmarks Lærer-
forenings overordnede arbejdsmiljøstrategi. Hovedsty-
relsen har i løbet af 2016 og 2017 arbejdet med at revi-
dere strategien, og i dette arbejde er kredsene løbende 
blevet involveret. Resultatet er blevet en 5-punkts stra-
tegi:

1. Fremme af arbejdsglæde og trivsel 
2. Forebyggelse og tidlig indsats 
3. Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv
4. Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid
5. Kontinuitet, systematik og koordinering 

Samlet set er strategiens mål at bidrage til at skabe 
sunde og udviklende arbejdspladser og forebygge dår-
ligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Alle kredse i landet 
har udarbejdet en lokal handleplan med udgangspunkt 
i strategiens 5 punkter. 

Lærerkreds Nords handleplan samler sig om 3 områder:

Kredsen har de seneste år haft særligt fokus på med-
lemsarrangementer, der fremmer trivsel og fællesskab, 
nogle af dem er omtalt andetsteds i denne beretning. Vi 
har som kreds skabt rammer, hvor medlemmer kan mø-
des omkring fagpolitiske emner så som off entligt an-
sattes ytringsfrihed, ledelse af vidensmedarbejdere 
eller stå fast på dit nej – deltage i debatten, nyde 
et måltid sammen og forhåbentlig blive in-
spireret til at tage debatten med ind på 
lærerværelset.

I løbet af året afholder kredsen 2-3 fælles AMR/TR-mø-
der med arbejdsmiljørelevante emner på dagsordenen. 
Bl.a. har arbejdsmiljøstrategien været på dagsordenen, 
ligesom det stigende problem omkring vold og trusler 
er blevet behandlet og konkrete redskaber til at tackle 
dette i det lokale MED-udvalg er blevet præsenteret. 
Møderne bliver også brugt til erfaringsudveksling sko-
lerne imellem, og det er glædeligt at konstatere, at det 
lokale Trio-samarbejde trives ude på skolerne til gavn 
for alle medarbejderne.

Hovedparten af arbejdet med forbedringer af arbejds-
miljøet ligger ude på arbejdspladsen. Når vi som kreds 
forhandler lokale rammer for arbejdstiden (fælles for-
ståelse/planlægningsramme) har vi naturligvis dette 
for øje og forsøger at lave aftaler, der understøtter det-
te. Når der i Frederikshavn Kommune er lavet aftale om 
10 planperioder, hvor arbejdstiden efter hver periode 
skal opgøres, er det bl.a. for at have et løbende blik på 
arbejdsbelastningen for den enkelte lærer. Og når vi 
sammen med TR drøfter tidsplaner for skoleårets plan-
lægning, er det bl.a. for at understøtte en planlægning, 
der giver den enkelte lærer indfl ydelse på at tilrette-
lægge og løse sine arbejdsopgaver, så det ikke medfø-
rer usunde arbejdsbelastninger. 

Medlems-
aktiviteter

AMR/TR-
samarbejde

 Indsatser, 
der påvirker 

rammerne ude 
på den enkelte 

skole
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KOMMUNALVALGET 2017
I tråd med tankerne bag den involverende fagforening 
- som blandt andet drejer sig om at styrke fagforenin-
gens indfl ydelse gennem fokus på relationer til mange 
interessenter - kontaktede kredsstyrelsen i sommeren 
2017 alle partiforeninger i både Frederikshavn og Hjør-
ring Kommuner. Det resulterede i såkaldte ”kaff emø-
der” med stort set alle partierne. Kredsformand, FTR og 
i nogle tilfælde kredskasserer havde derfor muligheden 
for at drøfte skolepolitik og kommunale forhold for fol-
keskolerne med gruppeformænd, udvalgsmedlemmer 
og øvrige partimedlemmer. Alle møder gav anledning 
til mange gode drøftelser og udveksling af holdninger, 
og i mange tilfælde gav det også kredsen mulighed for 
at bibringe politikerne vigtige oplysninger om vilkår og 
skolehverdag direkte fra vores tillidsrepræsentanter og 
øvrige medlemmer.

FORSKEL PÅ RØD OG BLÅ SKOLEPOLITIK?
I august sparkede Lærerkreds Nord valgkampen i gang 
med et borgmestertopmøde i Hjørring mellem nuvæ-
rende borgmester Arne Boelt (S) og borgmesterkandi-
dat Henrik Jørgensen (V).  Omkring 75 personer mødte 
op for at høre de to partispidsers kommentarer til de 
sidste fi re års skolepolitik og deres visioner for folke-
skolerne i Hjørring Kommune. 

Forskelle i holdninger hos de to kandidater var der na-
turligvis, for eksempel i forhold til, hvordan forbedrin-
ger/ændringer skal iværksættes. Måske bedst illustre-
ret ved nedenstående to citater:                                     
Arne Boelt: ”Vi vil naturligvis gerne lave forbedringer, 
men vi vil fi nde pengene først.”                                                  
Henrik Jørgensen: ”Vi må fi nde andre måder at gøre det 
på – også selv om vi ikke kan fi nde fl ere penge.”

Enighed var der også i debatten. Bl.a. vedrørende sko-
lestrukturen, som begge politikere var enige om skulle 
fredes. De var også enige om at tænke i nye baner for at 
skabe et højere lokalt engagement med udgangspunkt i 
de lokale skolebestyrelser.

En væsentlig konklusion på mødet var signalet om, at 
man politisk er åben for en lokalaftale … hvis der er for-
nuft i det for begge parter, som Arne Boelt udtalte. 

Kredsen inviterede til et lignende møde i Frederiks-
havn Kommune, men dette blev ikke gennemført, da 
Venstres spidskandidat ikke ønskede at stille op til et 
borgmestertopmøde.

VÆLGERMØDER I FREDERIKSHAVN OG HJØRRING 
Siden sidste kommunalvalg i 2013 har Lærerkreds Nord 
hvert år afholdt skolepolitiske debatmøder mellem 
politikerne i de kommunale skoleudvalg og repræsen-
tanter for bl.a. forældre, lærere og elever. Møderne er 
drevet af et ønske om at fremme og styrke en stærk de-
mokratisk dialog om folkeskolens udvikling. Et udtryk 
for, at dette ønske deles med de lokale politikere, er 
den velvilje, vi møder, når vi invitere til disse møder. 

Begge møder havde et stykke over 100 deltagere, de 
blev ledet af kredsformand Lars Busk Hansen og foregik 
i en god og debatlysten tone.

Politikerne i både Frederikshavn og Hjørring Kommuner 
udtrykte vigtigheden af at fastholde det gode samar-
bejde omkring folkeskolen og var ikke afvisende for at 
drøfte muligheden for en eventuel lokalaftale. Et andet 
emne, der fyldte i debatten på begge møder var, i hvor 
høj grad målstyring skal præge skolen og styre lærernes 
undervisning.

I Frederikshavn blev rullende indskoling naturligvis 
også debatteret, og her var der uenighed blandt de til-
stedeværende politikere – skal den rullende indskoling 
rulles tilbage igen, skal det være valgfrit i distrikterne 
eller skal det fastholdes som nu? Alle tre holdninger var 
repræsenteret i panelet.

Tildelingsmodellen, klassestørrelser og vilkårene for 
skolerne i by og på land blev ivrigt debatteret på Hjør-
ring-mødet, og der var i panelet enighed om at give sko-
lestrukturen ro i den næste byrådsperiode. 

Kommunalvalget d. 21. november 2017 satte sit præg på mange aktiviteter i kredsstyrelsen i en lang periode 
inden selve valgdagen.

Deltagere i Frederikshavn,  Arena Nord d. 31. oktober 2017:
Anders Brandt Sørensen (A), Peter Nielsen (C), 
Christina Lykke (F), Ellen Tegllund (I), Lars Oldager (O), 
Anders Broholm (V), Ida Skov (Ø), Mark Jewkes (Å)
Deltagere i Hjørring, UCN d. 7. november 2017:
Arne Boels (A), Lene Bjørn Sørensen (B), 
Mads Sigsgaard Fisker (C), Jørgen Bing (F), Michael Vajhøj (I), 
Britta Eckhardt (K), Per Hyldig (O), Dan Andersen (T), 
Henrik Jørgensen (V), Louise Hvelplund (Ø), Mette Arleth (Å)
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ARBEJDET I KOMMUNERNE
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Budget: Ingen er i tvivl om at skoleområdet er skåret 
ind til benet, og økonomien er umådelig svær at få til 
at hænge sammen på skolerne. Færre børn og en årlig 
budgetreduktion på 1 % har udfordret udvalgets bud-
get hvert år. Desuden er midlerne i skoledistrikterne til 
fx specialundervisning ude af trit med virkelighedens 
behov. Kredsen har i 2017 igennem skolepolitiske væl-
germøder, møder med udvalgsmedlemmer og kaff emø-
der med de politiske partier søgt at gøre opmærksom 
på disse problemstillinger. Det har været medvirkende 
til, at politikerne har besluttet at friholde skoleområdet 
for den årlige 1 % besparelse i budget 18.

Det er også positivt, at der på baggrund af evalueringen 
af Bæredygtigt Børneområde og den aldersintegrerede 
indskoling afsættes 1 mio. kr. i 2018 til forbedringer og 
handlinger afl edt af denne evaluering.

Beskæftigelse: I marts 2017 udmeldte Frederikshavn 
Kommune, at der vil blive nedlagt ca. 25 lærerstillin-
ger pr. 1. august 2017. Antallet af stillingsnedlæggelser 
var betydeligt højere, end kredsen havde forventet, og 
vi havde i marts måned hektisk mødeaktivitet med for-
valtningen i bestræbelsen på at minimere antallet af af-
skedigelser. Ved et forhandlingsmøde mellem kredsen 
og Frederikshavn Kommune den 27. april lykkedes det 
at nedbringe antallet, således at det endte med afske-
digelse af fi re lærere/bhk-ledere, hvoraf der blev aftalt 
fratrædelsesordning/omplacering for tre medlemmer.

Arbejdet i MED: I CenterMED for Børn og Skole har ar-
bejdet med social kapital også i 2017 været et centralt 
indsatsområde. For at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor 
lærerne kan lykkes med kerneopgaven, har det været 
vigtigt at fastholde arbejdet med social kapital. Emnet 
er på dagsordenen til hvert CenterMED-møde, hvor der 
erfaringsudveksles på nye målinger og tiltag i de enkel-
te distrikter. Det kan nævnes, at sygefraværet på sko-
leområdet, efter stigning i 2016, samlet set har været 
svagt faldende henover 2017.  
I HovedMED har sygefraværs-
indsatsen været højt prioriteret 
ved alle møder. Det har medført, 
at der fremadrettet er kommet 
et fokus dels på arbejdet med 
den sociale kapital generelt i 
kommunen og dels på en bedre 
håndtering af sygefraværet.  

LMS - Det skal give mening: Fol-
keskolelærerne har brug for det 
nødvendige frirum for at løfte 
undervisningsopgaven kvali-
fi ceret. Et skridt på vejen var 

det, da 3147 lovpligtige færdigheds- og læringsmål i 
efteråret blev gjort vejledende fremfor bindende. For 
at opnå intentionerne i ændringerne var det vigtigt, 
at kommunen også gjorde målene vejledende. For læ-
rerne på de enkelte skoleafdelinger i Frederikshavn 
Kommune herskede der en del uklarheder omkring im-
plementeringsplanen for dette og omkring brugen af 
læringsplatformen.  I november lykkedes det at få en 
fælles udmelding fra distriktslederne, hvor det præci-
seres: at det ikke er en forventning, at al undervisning 
minutiøst og time for time er planlagt i Min Uddannel-
se.  Man kan indholdsplanlægge i platformen, eller man 
kan planlægge ud fra mål i platformen – begge dele er 
gangbare løsninger og det skal give mening i den måde, 
hvorpå man bedst planlægger sin undervisning. Der er 
ikke en rigtig måde at anvende platformen på, og der 
kan være stor forskel på den enkelte lærers detaljegrad 
i planlægningen af undervisning.

Lokallønsforhandlinger: I lighed med de sidste 3 år 
besluttede Frederikshavn Kommune også i 2017 at ud-
mønte en del af det samlede lønbudget til lokalløn, helt 
konkret 0,5 pct. Fællestillidsrepræsentanten og kred-
sens konsulent forestod forhandlingerne med distrikts-
ledere og ledere for UU og PPR, og i fl ere forhandlinger 
deltog også en eller fl ere af afdelingernes tillidsrepræ-
sentanter. For kredsen tager forhandlingerne udgangs-
punkt i vores lønpolitik, som fi ndes på kredsens hjem-
meside. I alt blev der indgået aftaler for ca. 60 pct. af de 
ansatte på læreroverenskomst med en samlet værdi på 
1,38 mio. kr. 

LÆSØ KOMMUNE
I foråret 2017 blev Lærerkreds Nord og Læsø Kommune 
enige om en forlængelse af planlægnings-rammen, nu 
med en forbedret beskrivelse af tillidsrepræsentantens 
vilkår. Samtidig blev der også indgået en ny forhåndsaf-
tale på lønsiden. Her lykkedes det at få forhøjet ”Læsø-
tillægget”, det såkaldte udviklingstillæg.
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Den 24. august 2017 havde kredsen placeret et kreds-
styrelsesmøde på Læsø. Der blev afholdt et faglig klub-
møde med medlemmerne på Læsø Skole, hvor der bl.a. 
blev drøftet arbejdstidsaftale og indhold i en mulig 
tilstedeværelsesaftale.  Der var også planlagt et møde 
med den nytiltrådte skoleleder, som dog desværre blev 
afl yst.

HJØRRING KOMMUNE
Beskæftigelsessituationen og skolernes økonomi: For 
første gang i en årrække kunne vi i 2017 gå foråret i 
møde uden en overhængende fare for en større forfl yt-
telsesrunde og udsigt til afskedigelser. Faktisk blev der 
op mod sommerferien opslået mere end 20 ledige læ-
rerstillinger i kommunen. Efter et vedholdende pres fra 
både kreds og forældre har byrådspolitikerne erkendt, 
at besparelserne er gået for vidt og at det faktisk ikke 
er muligt at få enderne til at nå sammen indenfor den 
udmeldte ramme.  Løbende dialog med byrådspoli-
tikerne og de tilbagevendende skolepolitiske møder 
har medvirket til at få skoleområdet 
prioriteret.

Gennem de seneste budgetaftaler 
er der således blevet tilført ekstra 
midler til skoleområdet. Det drejer 
sig om i alt 12,8 mio. kr. Byrådet har 
besluttet at droppe klasseoptimerin-
gen på tværs af skolerne i Hjørring 
by, muligheden for at konvertere den 
understøttende undervisning bliver 
fuldt fi nansieret og der bliver tilført 
ekstra midler til klasser med 26 eller 
fl ere elever.
Endvidere blev der afsat en engangs-
pulje på 5 mio. til trivselsfremme. 
Puljen er fordelt til skolerne og øre-
mærket til initiativer, der understøtter 
inklusionsindsatsen og fællesskabet.

Min Uddannelse: Brugen af lærings-
platforme – hvordan og i hvilket om-
fang – har vi fra kredsens side over 
fl ere omgange taget op til drøftelse 
i MED-systemet. Der var i første om-
gang, efter vores opfattelse, lavet en 
stram procesplan for implementering 
af Min Uddannelse, hvor lærerne ikke i 
tilstrækkelig grad var involveret. I sam-
arbejde med tillidsrepræsentanterne 
blev der lagt pres på for at få den fast-
lagte plan taget op til genovervejelse. 
Gennem en længere proces, og godt 
hjulpet på vej af de vedtagne lovæn-
dringer vedr. Fælles Mål, er der blevet 
løsnet op på den fastlagte køreplan, så-
ledes at det nu er op til skolerne selv at 
lægge en plan for implementeringen af 
Min Uddannelse.

Øvrige emner fra MED-systemet: Udover ovennævnte 
temaer, som også i udgangspunktet er forankret i MED-
systemet, har der naturligvis været andet på dagsorde-
nen. Her skal ikke nævnes en komplet liste, men blot 
nogle væsentlige nedslag. Kredsen er repræsenteret 
i styregruppen vedr. overgangen til kommunikations-
platformen AULA og har dermed mulighed for i et vist 
omfang at foregribe de udfordringer, der typisk er ved 
indførsel af nye systemer.  I forbindelse med udarbej-
delse af nye skolepolitiske mål for den nye byrådspe-
riode er kredsen ligeledes involveret. Og sidst men ikke 
mindst er der under hovedudvalget nedsat en arbejds-
gruppe, der er i gang med at undersøge alternativer til 
den kommunale trivselsmåling, som ellers skal foregå 
i 2018. 
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FÆLLESSKAB
Med fokus på fællesskab har kredsen sat rammen for 
forskellige arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 
Nogle af arrangementerne har været for alle medlem-
mer, andre for udvalgte medlemsgrupper og andre igen 
for kredsens tillidsrepræsentanter. Herunder en kort 
omtale af nogle af disse:

I forbindelse med Hjørrings ”open by night”-arrange-
ment d. 2. juni 2017 besluttede kredsstyrelsen at af-
holde ”open by night” i Lærernes Hus. Det var en stor 
succes. I et uformelt arrangement var kredsen vært med 
grillpølser og fadøl, og i løbet af aftenen afl agde godt 
et par hundrede medlemmer besøg og skabte en rig-
tig hyggelig stemning i det opstillede telt. Her var der 
mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs og 
få en god snak med kollegaer og kredsstyrelsen. Efter-
følgende har kredsstyrelsen besluttet, at de vil gentage 
succesen igen her i 2018. 

Torsdag d. 14. september 2017 afholdt Lærerkreds 
Nord det årlige møde med børnehaveklasselederne. 
Ulla Koch Sørensen fra hovedstyrelsen deltog i mødet, 
og hun refererede fra hovedstyrelsens arbejde. Det var 
OK18, der fyldte mest i Ullas oplæg.

Ulla deltog også i den videre snak om de lokale forhold 
for børnehaveklasselederne i Lærerkreds Nord. Pro-
blematikkerne omkring den rullende indskoling i Fre-
derikshavn Kommune blev drøftet. På en del skoler har 
man reguleret ordningen, så der ikke rulles så meget, 
eller så nogle fag læses på klassetrin (dansk og mate-
matik). Flere udtrykte frustration over ikke at yde ker-
neopgaven for 0. klasse, som man egentlig er ansat til, 
men at man i stedet fungerer som lærer i indskolingen.
 
Der var positive udmeldinger fra de delta-
gende børnehaveklasseledere omkring 
teamsamarbejde, samarbejdet med 
SFO og skemalagt teamtid. Kompe-
tenceudvikling er et punkt, vi har 
haft på dagsordenen fl ere gange. 
Som børnehaveklasseleder bliver 

- fælles handlinger fælles styrke
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man som regel ikke tilbudt kompetenceudvikling i lin-
jefag. Andre steder i landet har man oprettet kurser for 
børnehaveklasselederne, og Lærerkreds Nord arbejder 
for, at børnehaveklasselederne i kredsen får samme til-
bud. 

Onsdag d. 4. oktober 2017 deltog kredsstyrelsen og alle 
kredsens tillidsrepræsentanter i TR-stormøde i Odense. 
Sammen med 3400 tillidsrepræsentanter fra bl.a. 3F og 
Dansk Sygeplejeråd satte vi fokus på velfærdsdebatten 
op til kommunalvalget i november 2017.

Mandag d. 11. december 2017 blev der traditionen tro 
afholdt fagpolitisk julefrokost for Lærerkreds Nords 
medlemmer. Denne gang med en rekordstor tilslutning 
på mere end 500 deltagere. Den store tilslutning kan 
tilskrives, at det var lykkedes at få Svend Brinkmann 
som foredragsholder. Svend Brinkmann er professor i 
almenpsykologi og kvalitative metoder, men især kendt 
i off entligheden som en ivrig debattør, samfundskritiker 
og forfatter. Det var da også med udgangspunkt i sine 
bøger, at Svend Brinkmann tog tilhørerne på en tour de 
force gennem pointerne i de tre bøger: ”Stå fast”, ”Stå-
steder” og ”Gå glip”. Der var selvhjælpslitteraturens 
understøttelse af arbejdsmarkedets jagt på fl eksible og 
omstillingsparate medarbejdere. Der var bud på hvor-
dan vi fi nder mening i tilværelsen hvis vi siger nej til 
selvudvikling. Og der var opfordringen til at sige nej 
både til dyrkelsen af konkurrencesamfundet, men også 
nej til vores indre trang til materielt forbrug, skærmtid 
og fortabelse i sociale medier. Efter foredraget drog den 
samlede tilhørsskare til UCN hvor middagen blev indta-
get i hyggeligt samvær med kollegaer.

Kredsen afholdt d. 22.-24. januar 2018 en tredages 
konference i København for kredsens tillidsrepræsen-
tanter, med et særligt fokus på skolepolitik. Konferen-
cen havde tre ben at stå på: oplæg og møder med poli-
tikere, oplæg fra skoleforskere og oplæg fra Danmarks 
Lærerforenings egne konsulenter. 

Fra DLF’s hovedstyrelse var inviteret Dorte Lange, Jea-
nette Sjøberg og Gordon Ørskov Madsen. Dorte Lange 
holdt et oplæg om DLF’s principprogram og sammen-
hængen til foreningens holdninger og politik. Jeanette 
Sjøberg stillede skarpt på de aktuelle skolepolitiske ud-
fordringer: læringsmålsstyret undervisning, to-sprogs 
undervisning og en ny udskolingspolitik. Og Gordon 
Ørskov Madsen opdaterede forsamlingen om de igang-
værende OK18 forhandlinger. Den landspolitiske skole-
politik var også på programmet, og det var lykkedes at 
få et møde i stand med  Marianne Jelved (B), som gav 
en rundvisning på Christiansborg og stillede op til en 
efterfølgende debat om skolepolitik.

I et forsøg på at besvare spørgsmålet Hvordan står det 
til med folkeskolen efter reformen? holdt Lotte Hede-
gaard-Sørensen, lektor i specialpædagogik ved Dansk 
Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), et oplæg 
om hvordan inklusion er blevet til eksklusion som følge 
af den øgede fokus på børns læring, og om hvordan den 
specialpædagogiske viden ikke er fulgt med børnene 
over i almenskolen.

På et besøg hos Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd (VIVE) præsenterede de ansvarlige 
forskere resultaterne fra fem rapporter, som afdækker 
hvordan reformen opleves af henholdsvis elever, sko-
leledelser, lærere og pædagoger, forældre og skolebe-
styrelser.

Fra Danmarks Lærerforening havde vi besøg af EU-kon-
sulent Kristina Aaltonen og Uddannelsespolitisk kon-
sulent Jan Bauditz. Kristina Aaltonen orienterede om, 
hvilke uddannelsespolitiske dagsordner, der fylder in-
ternationalt.  Jan Bauditz orienterede om FGU-reformen 
og etableringen af den kommunale ungeindsats. 
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FOLKESKOLEIDEALET
I perioden fra 2003 til 2013 vedtog Folketinget ikke mindre end tre reformer af folkeskolen. I samme periode er 
der indført en række styringstiltag som nationale test, kvalitetsrapporter, læringsplatforme, læringsmålstyret un-
dervisning mv. Tiltag, der er med til at defi nere skolen, uden en grundlæggende debat om, hvorfor vi holder skole i 
Danmark. 

Debatten om udviklingen af folkeskolen og det danske uddannelsessystem skal kvalifi ceres. En afgørende forudsæt-
ning for det er, at lærere og skoleledere styrker deres indfl ydelse på skolens udvikling centralt og lokalt. Vi skal som 
profession og som fagforening have en fælles holdning til, hvilke idealer vi har for den danske folkeskole. 

Derfor vedtog kongressen i 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle tage de første skridt i arbejdet med ind-
holdet af et folkeskoleideal – et arbejde kredsstyrelsesmedlem Helle Weile har deltaget i. Sideløbende med arbejds-
gruppens drøftelser har der været debatter i hele landet på generalforsamlinger, medlemsmøder, TR- og AMR-møder 
mm. Der er blevet indsamlet synspunkter og input på disse møder, og prorektor, dr. pæd. Alexander von Oettingen, 
som har været tilknyttet hele processen, har på baggrund af dette arbejde peget på 9 centrale områder, som et fol-
keskoleideal bør indeholde.

Til kongressen i 2018 arbejder hovedstyrelsen og kredsstyrelserne på at inddrage tillidsvalgte og medlemmer i de-
batten om et kommende folkeskoleideal. På samme tid inddrages forskere, politikere samt nøglepersoner i inte-
resse- og faglige organisationer. 

Processen omkring folkeskoleidealet har været meget vigtig. Vi har sat gang i debatten om, hvorfor vi holder skole, 
og hvad vi vil med skolen. Når vi står med det færdige folkeskoleideal, får vi et fælles sprog og kan bruge idealet i 
mange sammenhænge. Vi kan bruge det som argumentation for eller imod, når der er tegn på, at der skal indføres nye 
styringstiltag. Vi kan bruge det, når vi taler med forældre, forvaltninger, politikere og andre, der er med til at påvirke 
folkeskolen. 
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GENERALFORSAMLING
Torsdag den 22. marts kl. 17.30 

på Hotel Viking, Sæby

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskaber

4.  Indkomne forslag
Vedtægtsændringer vedr. valg af suppleanter

5.  Fastsættelse af eventuelle ydelser til 
kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, 
evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 
samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen

6. Budget, fastsættelse af kontingent

7.  Udpegning af ekstern revisor for det følgende 
kalenderår

8. Valg

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos 
kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring, 
senest søndag den 11. marts.

LÆRERKREDS NORD
Danmarks Lærerforening Kreds 159
Amtmandstoften 4
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 36 88
E-mail: 159@dlf.org
www.laererkredsnord.dk 

Åbningstider: 
Mandag - torsdag kl. 09.00 – 15.30 
Fredag kl. 09.00 – 14.30


