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Lidt flere penge til B&U området 

Kommunens budget for 2018-21 forventes endeligt vedtaget onsdag 

d. 11. okt. 2017. Det ligger i kortene, at der ikke bliver rokket ved for-

slaget, som det ligger nu. Det betyder, at der næste år er afsat i alt 31 

mio. kr. ekstra til 0-18-års-området, idet der, efter at økonomiaftalen 

mellem KL og Regeringen blev indgået, blev fundet yderligere 6 mio. 

kr. ud over de 25 mio. kr., der allerede i foråret var politisk flertal for 

lokalt. Af de ekstra 6 mio. kr. tilføres 3 mio. kr. dagtilbudsområdet og 3 

mio. kr. til ansættelse af 6 socialrådgivere i familieafdelingen. 

Ca. 18 mio. kr. tilgår skolerne direkte og er i hovedtræk øremærket til 

styrkelse af indskoling og udskoling samt overgangen fra dagtilbud til 

skole og overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. Derudover skal 

der være fokus på åben skole, ledelse og inklusion. En væsentlig del af 

pengene vil gå til ”2-personers-ordninger”, hvor vi må forvente, at der 

for størstedelens vedkommende bliver tale om tolærerordninger, da 

det alt andet lige giver større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsnin-

gen. 

Det er utroligt positivt, at politikerne har prioriteret hele 0-18-års-

området i budgettet for 2018-21. Skolerne tilføres 18 mio. kr., og dag-

tilbudsområdet og familieafdelingen styrkes, hvilket vi som kreds kun 

kan bakke op om. 

 

Forståelsespapiret, som kredsen sammen med den lokale 

skolelederforening og forvaltningen indgik før ferien, er i gang med at 

finde fodfæste ude på skolerne. Som kreds er vi sammen med skole-

chef og formand for skolelederforeningen i Viborg i fuld gang med 

praksismøderne, hvor vi ude på den enkelte skole mødes med TR og 

skoleleder til en drøftelse af de lokale arbejdstidsforhold. Vi har indtil 

videre besøgt Vestervang, Vestre, Nordre, Houlkær og Overlund sko-

ler, og selvom de alle har det til fælles, at de er større byskoler i Viborg 

Kommune, kan vi konstatere, at de er meget forskellige i deres tilgang 

og deres måde at planlægge på.  

Vi har et fælles håb om og en tro på, at praksismøderne kan være med 

til at styrke samarbejdet lokalt og kommunalt og derudover være med 

til at få gode historier og ideer til at brede sig til andre skoler i kommu-

nen. 

 

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 



 

Kalender 

27. okt. 2017  

Koncert med Die Herren på 
Paletten (Køb billet) 

7. dec. 2017 

Møde med Anders Bondo 
Christensen alle interessere-
de medlemmer. Emnet er 
OK18. Tilmelding. 

27. jan. 2018  

Volleyball-arrangement på 
Møllehøjskolen (Tilmelding 
gennem TR) 

1. feb. 2018  

Medlemsmøde for børneha-
veklasseledere på Kredskon-
toret (Tilmelding til kredskon-
toret) 

7. feb. 2018 

Dannelsesdebataften på 10CV 
(arrangør: Skolelederforenin-
gen i Viborg og Viborg Lærer-
kreds) 

8. marts 2018  

Generalforsamling på Mer-

cantec, Vinkelvej (Tilmelding 

til spisning gennem TR) 

OK-18 møde med Anders Bondo 
Torsdag d. 7. dec. 2017 kl. 17-19 afholder Viborg Lærerkreds et 

OK18-møde med formand Anders Bondo Christensen.  

Vi opfordrer til, at alle interesserede medlemmer møder op og bli-

ver klogere på Overenskomst ’18. Anders vil bl.a. fortælle om 

”baggrundstæppet”, overenskomstkrav og scenarier i forbindelse 

med de kommende forhandlinger. Der vil selvfølgelig blive mulighed 

for at stille spørgsmål og komme i dialog med Anders. 

På DLF’s kongres i uge 41 skal vi finde de krav, vi vil stille til vores 

modpart, KL. Parterne udveksler kravene i december måned, og se-

nest ved udgangen af februar måned 2018 skal der være indgået 

forlig, hvis vi skal undgå Forligsinstitution og evt. efterfølgende kon-

flikt. Foråret 2018 bliver særdeles vigtig for såvel DLF’s medlemmer 

som andre offentligt ansatte.  

Sæt allerede nu kryds i den travle ”julekalender”, så du kan være 

med til dette møde i auditoriet på 10CV tirsdag d. 7. dec. 2017 kl. 17

-19. Efter mødet vil der være mulighed for at få lidt mad og drikke i 

hyggeligt, kollegialt selskab. Husk tilmelding gennem din TR eller di-

rekte på kredsens mail. 

 

”Søren og Mette i benlås” 
Bogen er skrevet af den dobbelte Cavlingprisvinder, journalist og 

historiker Anders-Peter Mathiasen på opfordring af DLF. DLF har på 

forhånd aftaget en del af oplaget, men ikke har haft nogen indflydel-

se på eller redigeringsret over indholdet. 

Bogen handler om lockouten i 2013, men også om udviklingen af 

styringen i den offentlige sektor med New Public Management.  

Forfatteren har talt med Anette Wilhelmsen (tidl. SF), Kristian Thule-

sen Dahl (DF) og Marianne Jelved (R), der alle underbygger den op-

fattelse, at der var aftalt spil mellem regeringen og KL, hvilket også 

et lækket dokument fra Finansministeriet og en fortalelse fra tidl. 

statsminister, Helle Thorning Smidt er med til at underbygge.  

Bogen kan absolut anbefales. Ikke kun for dens beskrivelse af det 

uhørte overgreb på landets lærere og børnehaveklasseledere i 2013, 

men også for dens beskrivelse af udviklingen omkring lærernes ar-

bejdstid med de forskellige aftaler startende i 1993. Begge dele sat i 

den større sammenhæng – udviklingen i den offentlige sektor. 

Alle tillidsrepræsentanter har fået et eksemplar af bogen, så måske 

du kan låne den til gennemlæsning. Hvis du ikke har tålmodighed til 

at vente på det, kan den købes i boghandlen og i diverse netbutikker 

(pris 120 – 250 kr.) 

 



Kongres 2017 
Den 10.-12. oktober 2017 afholdes kongres i Danmarks Lærerfor-

ening. Som det fremgår af nedenstående dagsorden, er der lagt op 

til mange spændende og vigtige debatter. Dele af kongressen 

livestreames. Se mere på http://www.dlf.org/, hvor baggrundsdoku-

menterne også er at finde.  

 

Dagsordenen er som følger: 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 

2. Forretningsorden 

3. Formandens beretning 

4. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 2018 

5. Foreningens arbejde med et folkeskoleideal 

6. Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

7. Demokratiets fremtid – Fagbevægelsens og medlemmernes 

roller 

8. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Årsrapport for 2015 og 2016 

11. Fastsættelse af kontingentet for 2018 og kontingentramme for 

2019 

12. Eventuelt 

 

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. 

Poul Erik K. Pedersen, konsulent 

http://www.dlf.org/


 

Åbningtider i uge 
41 og 42 

I uge 41 er der pga. DLF’s kon-

gres i København begrænset 

bemanding på kredskontoret. 

Inden for normal åbningstid vil 

der være mulighed for telefo-

nisk kontakt på 8662 9300. Har 

vi ikke lige mulighed for at tage 

telefonen, kan man indtale en 

besked på telefonsvareren, 

hvorefter vi kontakter dig hur-

tigst muligt.  

Alternativt er man som altid 

velkommen til at skrive en 

mail, som vil blive besvaret 

hurtigst muligt. 

 Se hjemmesiden for nærmere 

oplysninger (link) 

I efterårsferien vil kredskonto-

ret være lukket fra tirsdag d. 

17. – til mandag d. 23. oktober 

2017 kl. 08.00.  

Det vil dog alligevel være mu-
ligt at komme i kontakt med 
kredsen. Har du brug for hjælp, 
så send en mail på 
140@dlf.org. Mailen vil blive 
tjekket og besvaret hver dag 
mellem kl. 9-11. Hvis du øn-
sker, at vi ringer dig op, lægger 
du blot en besked om dette på 
140@dlf.org. Opringning vil 
finde sted næste hverdag mel-
lem kl. 9 og 11. 

Fed aften for en flad 50’er 
En fantastisk aften blev det, da duoen Kira Skov og Nikolaj Hess gæ-

stede Viborg og Paletten i begyndelsen af september. Viborg lærer-

kreds var med, og de DLF’ere, der mødte op, fik en rigtig god ople-

velse leveret af et par veloplagte musikere med den mangefacette-

rede sangerinde Kira Skov i spidsen. Kira Skov tog sammen med den 

dygtige pianist Nikolaj Hess publikum med på en skøn aften i jazz-, 

sing and songwriter- og rockuniverset. De to skabte med deres ind-

levelse og tilstedeværelse en koncert, der vil blive husket for sanger-

indens sprøde stemme og pianistens sublime klaverspil. En gennem-

ført skøn aften i selskab med kolleger og andet godtfolk. Og så for 

en flad 50’er! 

Jacob Svejstrup, kredsstyrelsen 

 

Hurry up!! Hvis du vil med til ”festen” 
Du skal skynde dig, hvis du og dine kolleger skal have fingrene i de 

sidste billetter, som lærerkredsen tilbyder til favorabel pris, til en 

forhåbentlig fed koncert med U2 kopibandet ”Die Herren”.  

”Die Herren er kendetegnet ved deres evige søgen efter konstant at 

forædle det, de gør! Hele tiden opsøge nye og banebrydende måder 

at præsentere U2´s eminente musik på, så publikum altid forlader en 

Die Herren-koncert beriget med en ny musikalsk U2-dimension! De 

største U2-hits, fest, energi, intensitet, nærvær, humor, tilstedevæ-

relse og et dybfølt ønske om at gøre en mærkbar forskel”. 

Ovenstående er Palettens beskrivelse af bandet, der gæster Viborg 
fredag den 27. oktober. Billetten koster kun 100 kr. for medlemmer, 
så skriv en mail til Puk på Viborg Lærerkreds på 140@dlf.org, hvis du 
vil have fingrene i en af de allersidst. 
Jacob Svejstrup, kredsstyrelsen 

 

Uofficielt volleymesterskab 
Lørdag d. 27. januar kl. 13-17 afholder Viborg Lærerkreds det uoffici-

elle kommunemesterskab i volleyball. Det foregår i Møllehøjhallen, 

hvor du sammen med dine kolleger har muligheden for at dyste 

mod andre skoler og én gang for alle få afgjort, hvem der har det 

bedste hold. Det er også muligt at slå sig sammen med en anden 

skole eller andre medlemmer, hvis du ikke selv kan samle et hold. 

Dagen slutter med smørrebrød, inden vi tager hjem - med eller uden 

pokal  Altsammen koster kun 50 kr. pr. deltager. 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til en dag med godt volley-

ballspil, konkurrence og sidst - men ikke mindst - hyggeligt samvær. 

Tilmelding til din TR senest fredag d. 6. januar 2018 

Anni Østergaard Bleicken, kredsstyrelsen 

http://www.dlfviborg.dk/
mailto:140@dlf.org
mailto:140@dlf.org
mailto:140@dlf.org
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Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle vore medlemmer  

en god og velfortjent efterårsferie 
 

 

 

mailto:140@dlf.org

