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Skoleåret 16/17 nærmer sig sin afslutning. I disse dage er der dimission på overbygningsskolerne, og fre-

dag går alle elever på sommerferie. Snart er det også lærernes og børnehaveklasseledernes tur til at stem-

ple ud.  

Viborg Lærerkreds er sammen med Forvaltningen og Skolelederforeningen netop blevet færdige med ud-

arbejdelsen af vores fælles Forståelsespapir.  Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi som Kreds hel-

lere havde indgået en decideret aftale, men der skal som bekendt mere end én til tango… Når det så er 

sagt, er vi positive, fordi vi i processen om Forståelsespapiret har haft en rigtig god dialog med såvel For-

valtning som Skolelederforening, hvilket tegner godt for det videre samarbejde – både på kommunalt 

plan og på lokalt skoleplan. 

Af Forståelsespapiret fremgår det, at lærerens og børnehaveklasselederens arbejdstid fra august 2017 vil 

blive reguleret af Lov 409, men at vi samtidig er enige med Forvaltning og Skolelederforening om at ud-

mønte principperne i bilag 4 – politisk papir om arbejdstid. Det sidste kan vise sig at blive såvel papirets 

styrke som svaghed. Styrke, fordi man får en lokal udmøntning af Bilag 4. Svaghed fordi det bliver en tids-

krævende proces, og fordi vi risikerer at få endnu større forskellighed i arbejdstid fra skole til skole. Det 

betyder fx, at man måske på én skole vil få mulighed for at ”flekse 

hjem” i dele af forberedelsestiden, mens man på naboskolen vil ar-

bejde med ”fuld tilstedeværelse”. Uanset hvad man lokalt når frem 

til, er det en beslutning som bør tages efter grundig drøftelse i faglig 

klub. 

Se Forståelsespapiret m. tilhørende bilag her. 

 

Kontorets 
åbningstider 

Mandag: 8.00 - 15.00 

Tirsdag: 8.00 - 15.00 
Onsdag: 8.00 - 15.00 

Torsdag: 8.00 - 15.00 
Fredag: 8.00 - 13.00 

Mandag d. 26. juni er konto-

ret pga. håndværkere lukket 

for personlig henvendelse, 

men åben for telefon og 

mail. 

 

 

3 i 1-målingen 
Foråret har på alle kommunens arbejdspladser bl.a. stået i APV’ens 

tegn. Resultaterne af de tre målinger (fysisk APV, psykisk APV og le-

derevaluering til dialog) er efterfølgende blev forelagt de lokale 

MED’er. Vi har fået flere tilbagemeldinger på, at der ude på skolerne 

er lagt en plan for den videre proces. Så den del lader der til at være 

styr på. Nu har vi kortlagt og lavet status, men det allervigtigste er, 

hvordan og at der handles på den viden, man har fået. Den del kom-

mer til at løbe hen over efteråret, og vi vil naturligvis følge den tæt. 

I øvrigt kan vi sige, at noget af det, der slog ud på vores område, 

bl.a. var manglende balance mellem tid og opgaver, vold og mob-

ning samt udfordringer ift. det fysiske arbejdsmiljø (rengøring, inde-

klima og støj). 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=146561
http://www.dlf.org/media/7470650/bilag-4-om-arbejdstid-ok-15.pdf
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/Undervisningsafdeling/Styringsgrundlag/Forstoelsespapir


OK-medlemsdebat-møde 
Onsdag d. 10. maj var alle medlemmer af Viborg Lærerkreds indbudt 

til medlemsdebatmøde på ”Borgerhuset Stationen”.  Anledningen 

var de forestående overenskomstforhandlinger på det offentlige 

område i foråret 2018. Kredsen ønskede at få en debat om og tilba-

gemeldinger på medlemmernes holdning til, hvilke krav, der er vig-

tigst for os at få igennem ved OK18. 

Der var derfor tale om et yderst vigtigt og spændende emne, hvilket 

fremmødet også vidnede om. Flere end 100 medlemmer havde 

nemlig valgt at bruge en onsdag aften på at blive klogere på scenari-

er ift. OK18. 

Vores hovedstyrelsesmedlem, Tine Agenskov fra Thy-Mors Lærer-

kreds, var inviteret til at fortælle om baggrundstæppet og Hovedsty-

relsens bud på foreløbige krav til forhandlingerne. 

De fremmødte debatterede ivrigt temaer som bl.a. løn, tid til forbe-

redelse og fleksibilitet i det daglige arbejde. 

Det er kredsens opfattelse, at det var et udbytterigt møde, hvor vore 

medlemmer og Hovedstyrelsen fik gensidig inspiration til det videre 

forløb. 

De endelige krav vil blive vedtaget på kongressen i oktober måned, 

og snart derefter vil forhandlingerne om OK18 gå i gang. 

Medlemsarrangementer 

Som opfølgning på kredsstyrelsens beslutning om at lade næste sko-

leår være et prøveår ift. diverse medlemsarrangementer, er der i 

efteråret planlagt med 2 koncerter på Paletten. Kira Skov og Nikolaj 

Hess kan opleves torsdag d. 7. sep. 2017 og Die Herren fredag d. 27. 

oktober. Vi har lavet en særaftale med Paletten om et antal billetter 

til nedsat pris, og med Kredsens tilskud oveni vil vores medlemmer 

efter først-til-mølle-princippet kunne købe indgangsbillet til særde-

les favorabel pris. Mere herom senere. 

Forårets medlemsarrangementer er endnu ikke helt på plads. Dog 

ligger det fast, at det store medlemsmesterskab i volleyball løber af 

stablen lørdag d. 27. januar 2018 i Møllehøjhallen.  

 

Facebook 
Kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds har besluttet, at 

vi fra kommende skoleår vil være at finde på Face-

book. Kredsstyrelsen er klar over, at langt fra alle 

vore medlemmer færdes i Facebook-universet, og derfor skal en 

kommende Facebook-profil ikke ses som en erstatning, men et sup-

plement til den information, der pt. tilgår medlemmerne via vores 

 

Kalender 

7. sep. 2017  

Koncert m. Kira Skov og Ni-

kolaj Hess på Paletten 

27. okt. 2017  

Koncert med Die Herren på 

Paletten 

27. jan. 2018  

Volleyball-arrangement på 

Møllehøjskolen 

1. feb. 2018  

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere på Kredskon-

toret 

8. marts 2018  

Generalforsamling på Mer-

cantec, Vinkelvej 



hjemmeside og Nyhedsbreve. Beslutningen er bl.a. taget ud fra den 

betragtning, at vi via Facebook hurtigt kan nå ud til mange medlem-

mer og andre interessenter. 

 

 

Har du optjent ferie nok? 
Hvis ikke, skal du måske melde dig ledig og modtage dagpenge, men 

husk – du skal meldes ledig første dag i den ferie, hvor du ønsker at 

få dagpenge. 

Ferie optjenes i kalenderår og afholdes i det efterfølgende ferieår fra 

1. maj til 30. april.  

Hvis du har været ansat ved Viborg Kommune hele 2016, så er der 

ikke noget problem. 

Er det ikke tilfældet, vil du få løntræk for den del af ferien, som du 

ikke har optjent ved Viborg Kommune. Kommer du fra et andet job, 

vil du måske have feriekort, der dækker det manglende. Du afholder 

altid først den ferie med løn, som er optjent ved Viborg Kommune. 

Dernæst kan du bruge evt. feriekort andre steder fra. Dækker det 

ikke hele ferien, kan du melde dig ledig og modtage arbejdsløsheds-

understøttelse mod at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (altså 

ingen udlandsrejser i denne periode). 

Er du i tvivl, så kontakt A-kassen eller Viborg Lærerkreds. 

 

 

Syg i ferien? 
Hvis du har sygemeldt dig senest mandag morgen d. 10. juli, har du 

ret til erstatningsferie. 

Bliver du syg efter feriens start, kan du sygemelde dig, men får ikke 

erstatningsferie for de første 5 dage. Det er dog stadig fornuftigt 

med en sygemelding, da du ikke vil få karensdage i forbindelse med 

sygdom i senere ferier. 

 

 

 

Central opkrævning af kontingent 
Fra og med 1. juli 2017 har Viborg Lærerkreds besluttet at overgå til 

central opkrævning af kontingent, således at det fremover er Dan-

marks Lærerforening (DLF) – og altså ikke kredsen - der sørger for 

opkrævning af kontingent. 

Hvad skal du som medlem foretage dig i den forbindelse??? 

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice - skal du: 

 ikke foretage dig noget - alle eksisterende betalingsaftaler 
overgår helt automatisk til DLF. 

 

Åbningtider i 
sommerferien 

Kredskontoret holder lukket fra 

d. 3. juli til den 4. august – beg-

ge dage inkl. 

Der vil være vagt hele somme-

ren. Så har du brug for hjælp så 

send en mail på 140@dlf.org. 

Mailen vil blive 

tjekket hver dag mellem kl. 9-

11, så hvis du ønsker en op-

ringning vil det ske i dette tids-

rum. 



Viborg Lærerkreds • Sct. Kjelds Gade 2 A • 8800 Viborg • Tlf. 8662 9300 • 140@dlf.org  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

 

Hvis du betaler via fremsendte indbetalingskort – skal du: 

 fortsætte med at betale de fremsendte indbetalingskort som 
hidtil. Det er dog vigtigt for korrekt registrering af din indbeta-
ling, at du efter den 1. juli 2017 ikke benytter gamle indbeta-
lingskort. 

 

Hvis du har lavet en fast overførsel – skal du: 

 slette denne og benytte det tilsendte indbetalingskort eller 
tilmelde dig betalingsservice, da det ikke længere er muligt at 
betale ved bankoverførsel. 

 

Det vil som konsekvens af ovennævnte ligeledes fremover være 

Danmarks Lærerforening, der indberetter faglige kontingenter til 

SKAT. 

Det bemærkes, at ovenstående ændring ikke har indflydelse på be-

taling af kontingent til a-kassen – dette fortsætter uændret. 

Det vil fortsat være kredskontoret, der tager sig af indmeldelser, ud-

meldelser, fraktionsændringer samt øvrige medlemsforhold. Det er 

alene kontingentopkrævningen, der overgår til Danmarks Lærerfor-

ening. 

Har du spørgsmål i forbindelse med overgangen til central opkræv-

ning, er du meget velkommen til at kontakte Puk Christensen, tlf. 86 

62 93 00 eller puch@dlf.org. 

 

God sommer til alle 
Kredsstyrelsen og de ansatte på kontoret takker for godt samarbej-

de og ønsker alle en god og velfortjent sommerferie. Vi glæder os til 

at tage fat igen med fornyede kræfter. 

 

PS. Den opmærksomme og trofaste læser af dette nyhedsbrev fra 

kredsen har allerede opdaget, at vi udgiver i et nyt layout. Dette for-

di vores tidligere program viste sig ikke længere at være driftssik-

kert. 

 

mailto:140@dlf.org
mailto:puch@dlf.org

