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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 

Det sker hvert år ved denne tid, at julen banker på døren - og heldigvis 

for det. Lige præcis på denne tid af året er dagene korte og lyset be-

grænset, og så er det særligt dejligt med udsigt til juleferie og mulighe-

den for at dyrke traditioner, afslapning og hygge. Jeg er sikker på, at 

alle vore medlemmer også i dette efterår har løbet stærkt, og at det 

derfor er både tiltrængt og velfortjent med den kommende juleferie. 

Der er (heldigvis) nok at se til, men stadig også udfordringer ift. de 

rammer og vilkår, vi driver skole inden for. Det er jo bl.a. dét, Viborg 

Lærerkreds er sat i verden for at gøre opmærksom på og ikke mindst 

være med til at finde gode løsninger for at udbedre. 

Med det in mente har vi her i efteråret haft særligt fokus på praksismø-

der på kommunens skoler, resultaterne og behandlingen af 3i1-

undersøgelsen fra det tidlige forår, det nyligt overståede kommunal-

valg og selvfølgelig forberedelserne til forhandlingerne omkring OK18. 

Forståelsespapiret - praksismøder 

Praksismøder er - som omtalt i tidligere nyhedsbreve - møder, som 

afholdes på alle skoler med deltagelse af skolechef, formanden for den 

lokale skolelederforening, kredsformand og – næstformand samt den 

respektive skoles leder og TR. Møderne er kommet i stand som en del 

af det forståelsespapir, vi i foråret blev enige om skulle danne rammen 

om lærernes arbejdstid i Viborg skolevæsen. 

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. Man kan nå langt ad dialogvejen, hvad rigtig mange skoler også 

allerede er. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra kredsens 

side fortsat ser visse udfordringer og gerne så nogle stramninger føjet 

ind i forståelsespapiret. Som det ser ud lige nu, er der for os at se for 

stor forskel på, hvilket skoletilbud eleverne får, og hvilke arbejdsvilkår 

man byder lærerne på de forskellige skoler i kommunen.  

3i1-undersøgelsen 

Ultimo februar er det et år siden, at alle kommunens medarbejdere 

besvarede den 3i1-undersøgelse, som efterfølgende har mundet ud i 

vurderinger og handleplaner på de enkelte arbejdspladser. I november 

havde vi et møde for skolernes TR’er og AMR’er om netop 3i1-

undersøgelsen. Tilbagemeldingerne viste, at der i overvejende grad er 

arbejdet godt og konstruktivt med opfølgningen på 3i1-undersøgelsen. 



 

Kalender 
27. jan. 2018  

Volleyball-arrangement på 

Møllehøjskolen 

1. feb. 2018  

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere på kredskon-

toret 

6. februar 2018 

VI BORG(er) for folkeskolen -

dannelsesdebat 

8. marts 2018  

Generalforsamling i Loun-

gen, Viborg 

Ubalancen mellem arbejdsmængde og tid samt vold og trusler om 

vold er dog stadige fokuspunkter, der kræver handling. 

Kommunalvalget 2017 

Konstitueringen efter kommunalvalget er på plads, og vi har fået et 

nyt børne– og ungdomsudvalg (BUU), som fra årsskiftet er barberet 

ned til 5 medlemmer: Per Møller Jensen (S) bliver formand og Claus 

Clausen (V) bliver næstformand. De øvrige tre medlemmer er: Eva 

Pinnerup (S), Stine Damborg Hust (K) og det nyvalgte byrådsmedlem 

Simon Højer (K). 

Derudover har vi jo også fået Ulrik Wilbek som ny borgmester og i 

det hele taget en konstitueringsaftale, hvor der direkte bydes ind til 

medarbejderinddragelse samt fokus på godt arbejdsmiljø og gode 

arbejdspladser. Det har vi selvfølgelig tænkt os at holde fast i.  

Vi glæder os meget til godt samarbejde med den nye borgmester og 

udvalgsmedlemmerne. Der bliver nok at tage fat på, men med et 

fælles ønske om god skole og attraktive arbejdspladser har vi et 

stærkt udgangspunkt for arbejdet. 

OK18 

På medlemsmødet på Stationen i maj havde vi besøg af vores lokale 

hovedstyrelsesrepræsentant, Tine Agenskov. Det var på dét møde, 

hvor du som medlem af Viborg Lærerkreds havde mulighed for at få 

indflydelse på, hvilke krav DLF skulle stille i de kommende OK18-

forhandlinger.   

D. 7. december var der igen budt ind til OK-medlemsmøde. Denne 

gang med en veloplagt Anders Bondo. Vi hørte ham blandt meget 

andet fortælle om strategien bag de endelige krav samt den muske-

tér-ed, som fagbevægelsen har indgået.   

OK18-forhandlingerne gik officielt i gang tirsdag i sidste uge, hvor 

parterne udvekslede krav, og en møderække blev aftalt. Men allere-

de fredag ved middagstid sendte Forhandlingsfællesskabet en pres-

semeddelelse ud om, at overenskomstforhandlingerne er sat på 

stand-by, og at man “afventer, at der kommer reelt indhold I KL’s 

forhandling med lærerne” med henblik på at indgå en aftale om ar-

bejdstid. Muskertér-eden holder – lærerne skal i realitetsforhandlin-

ger, inden der sker mere. Fagforeningerne står sammen! 

Hvordan forhandlingerne skrider frem, ved vi jo ikke, men det kan i 

værste fald ende med en konflikt. Vil du vide mere om scenarierne 

ift. OK18, kan du læse om det i fagbladet Folkeskolen, på folkesko-

len.dk eller DLF’s hjemmeside. Vi vil fra kredsens side selvfølgelig 

også gøre vores for bl.a. gennem din TR at holde dig opdateret på, 

hvordan forhandlinger går.  

Meget mere om ovenstående i nyhedsbreve i det nye år. Lige om 



lidt gør vi klar til at trække stikket og nyde ferien. Rigtig glædelig jul 

og godt nytår til alle medlemmer og samarbejdspartnere. 

De bedste julehilsener på kredsens vegne 

Jeanette Winther, formand 

VI BORG(er) for folkeskolen 
Til orientering byder Viborg Lærerkreds i samarbejde med Skolele-

derforeningen i Viborg det nye børne- og ungdomsudvalg, skolebe-

styrelsesformænd, skoleledere og TR’er ind til en debataften, som 

finder sted tirsdag d. 6. februar 2018.  

Vi vil gerne med denne aften byde det nye udvalg velkomment med 

en lokal debat om, hvad det er, vi vil med skolen. Biskop Henrik 

Stubkjær og erhvervsdirektør Henrik Hansen giver hver især deres 

bud på, hvad skolen skal indeholde og hvilke børn, der skal ”komme 

ud” af det. Efterfølgende vil dannelses-/uddannelsesaspektet blive 

debatteret i mindre grupper at debattere . Vi glæder os til og forven-

ter os rigtigt meget af denne aften, hvor vi af hensyn til konceptet 

har begrænset deltagergruppen. 

Generalforsamling 
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 er der generalforsamling i Vi-

borg Lærerkreds. Vi skal denne gang være i håndboldhallens lounge, 

hvor vi også for år tilbage holdt vores generalforsamlinger. (For god 

ordens skyld kan jeg fortælle, at samarbejdet den gang stoppede 

pga. manglende overenskomst på stedet, men dette er nu – og har 

længe været - bragt i orden).  

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i det nye år med angi-

velse af foreløbig dagsorden. Husk at sætte kryds i kalenderen, så du 

kan få en god og hyggelig fagpolitisk aften med dine kolleger.  

 

Ferie ved eventuel konflikt til foråret 
Der skelnes mellem ferie, som er påbegyndt før konflikten, og ferie, 

som ønskes påbegyndt under konflikten.  

Hvis ferien er påbegyndt inden konfliktens start, afvikles den, som 

hvis der ikke var iværksat konflikt. Hvis ferien ikke er påbegyndt in-

den konfliktens start, kan den ikke påbegyndes/afvikles. Dette er 

også gældende, selv om det er aftalt inden konflikten. 

En evt. konflikt kan tidligst have start fra den 3. april 2018, men for-

ligsmanden kan vælge at udsætte den med i alt 2 x 2 uger + 4 dage.  

 

 

 

Åbningtider i  
juleferien 

Torsdag den 21. december 

2017 er kontoret åbent kl. 

08.00 – 13.00. 

 

Fra den 22. december 2017 - 1. 

januar 2018 er kontoret lukket 

(begge dage inkl.). Har du brug 

for hjælp i denne periode, er 

du velkommen til at skrive til 

os på kredsens mail, som er 

140@dlf.org. Mailen vil blive 

tjekket alle hverdage mellem 

kl. 09.00-11.00. Ønsker du en 

opringning fra os, er du vel-

kommen til at skrive dette, og 

du vil blive ringet op i nævnte 

tidsrum. 

 

Kontoret holder først normalt 

åbent igen fra tirsdag den 2. 

januar 2018 

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

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

elle kommunemesterskab i volleyball i Møllehøjhallen, hvor du sam-

men med dine kolleger har muligheden for at dyste mod andre sko-

ler. Det er muligt at slå sig sammen med en anden skole eller andre 

medlemmer, hvis du ikke selv kan samle et hold. Dagen slutter med 

lidt mad, inden vi tager hjem - med eller uden pokal  Alt sammen 

koster kun 50 kr. pr. deltager. Vi håber at se rigtig mange medlem-

mer til en dag med godt volleyballspil, konkurrence og sidst - men 

ikke mindst - hyggeligt samvær. Tilmelding til din TR senest fredag d. 

6. januar 2018. Åben for alle medlemmer. 

Anni Østergaard Bleicken, kredsstyrelsen 

 

Har du optjent ferie med løn? 

Har du været ansat i Viborg Kommune hele 2016, så har du optjent 

ferie til uge 7 (Stoholm og Egeskov har anderledes ferieplan). 

Hvis du ikke har optjent ferie med løn, så kan du melde dig ledig på 

første feriedag. 

Ring til A-kassen eller Viborg Lærerkreds for rådgivning. 

Poul Erik K. Pedersen, konsulent 

 

 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår! 
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