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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 

Kære medlem 

Allerførst en kæmpe TAK for den tårnhøje stemmeprocent og 

opbakningen til OK18-afstemningen. Det betyder rigtigt me-

get for kredsen, at medlemmerne er aktivt deltagende og gi-

ver deres mening til kende. Stemmeprocenten på 88,7 place-

rede lærerne i Viborg Kommune i top fem ift. interessen for 

at stemme om forliget—så stor tak herfra. 

Hele 81,2 % stemte i Viborg Lærerkreds JA til OK18-forliget, 

og det giver os et klart mandat til at arbejde videre ad de 

spor, som forliget har lagt ud. Der skal ske noget - for folke-

skolens skyld. Vejen er givet: Vi skal i gang med kommissi-

onsarbejde og arbejdet med ”En ny start for folkeskolen”. Vi 

skal samarbejde os til at skabe bedre muligheder for at lykkes 

med den vigtige opgave, vi har i folkeskolen. 

 

Besøg af kommissionsformand 

Rent faktisk er vi allerede i fuld gang. Torsdag d. 7. juni var vi 

til ekstraordinær kongres, hvor bl.a. kommissionsformand 

Per B. Christensen og formand for KL’s børne- og kulturud-

valg, Thomas Gyldal (S) var gæstetalere. Vi fik et rigtigt posi-

tiv indtryk af dem begge og er dermed fortrøstningsfulde ift. 

kommissionsarbejdet og KL’s intentioner og satsning på en 

ny start for samarbejdet om og for folkeskolen. 

Tirsdag d. 26. juni besøgte kommissionsformand Per B. Chri-

stensen sammen med en sekretariatsmedarbejder Viborg 

Kommune, idet vi som én af tre kommuner var udpeget til at 

være en del af Per B.’s indledende forberedelser på kommis-

sionsarbejdet.  

Per B. havde individuelle og fælles samtaler med skolechef 

Claus Drachmann Kaasby-Wang, skoleleder Hasse Valdemar 

Mortensen, lærer og TR Jacob Svejstrup samt undertegnede. 

Vi snakkede bl.a. om de forskellige udmøntninger af arbejds-

tid på skolerne, samarbejdet lokalt og ift. erfa– og praksisfo-

rummøder, værdien af tid til forberedelse, tid på opgaverne 

og meget meget mere. 

Per B. har efterfølgende kvitteret for mødet, og vi har mulig-

hed for fortsat kontakt med kommissionen.  

Vi ser frem til det kommende arbejde om arbejdstid. 

 



Politikerne lytter 

På det nyligt afholdte budgetmøde for byrådet fik vi som 

medarbejderrepræsentanter i HovedMED lejlighed til at 

kommentere Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-22.  

På vegne af medarbejderne i HovedMED fremførte jeg - her 

i min egenskab af næstformand i HovedMED -  bekymring 

ift. det foreliggende budgetforslag. Vi er på medarbejdersi-

den bekymrede for flere af de foreslåede besparelser  - her-

under også ”mængdetilpasningen” på skoleområdet.  

Elevtallet i Viborg Kommune forventes at dale med ca. 450 

elever over de næste 4 år, og derfor var der lagt op til en 

kraftig besparelse på ikke mindre end 41 mio. kr. over de 

næste 4 år. I og med at de 450 elever er bredt fordelt i kom-

munen på mange forskellige klasser, så vil ALLE klasser (på 

nær to) iflg. elev– og klassetalsprognosen skulle oprethol-

des. En klasse koster lige meget at drifte, uanset om der er 

24 eller 22 i klassen, og ”mængdereguleringen” vil dermed 

komme til at gå ud over andre tiltag i skolerne. 

Derfor er det utroligt glædeligt, at kommunesn økonomi– 

og erhvervsudvalg på deres ekstraordinære møde d. 27. juni 

2018 indstillede til Byrådet, at skolerne skal spare 8 mio. kr. 

færre over de næste 4 år. Det har stor værdi for vores områ-

de og betyder fx, at der er 16 lærere, der ikke skal afskedi-

ges.  

Det er dejligt, når MED-systemet virker, og vi som medar-

bejdere får mulighed for at bidrage til, at politikerne kan ta-

ge deres beslutninger på et kvalificeret og oplyst grundlag—

og det er utroligt dejligt, når beslutningstagerne rent faktisk 

lytter til dem, der kender området og konsekvenserne af de 

økonomiske beslutninger, som politikerne er valgt til at ta-

ge.  

 

Medlemsarrangementer i skoleåret 2018/2019 

Indeværende skoleår blev bl.a. året, hvor vi søsatte nye 

medlemstilbud: Musik på Paletten, volleyturnering og med-

lemsmøder om OK18. Samtlige arrangementer har været 

godt besøgt, og derfor fortsætter vi i samme spor. Program-

met for det kommende skoleår ses til højre. 

Der er stadig billetter til Love Shop og Dicte & Hempler den 

18. august samt Pink Floyd Project den 23. november. Bil-

letter bestilles på 140@dlf.org, og der sælges KUN til med-

lemmer. Medlemsprisen er uhørt lav: 100,- til Love Shop og 

125,- til Pink Floyd Project (inkl. en øl eller vand). 

Vi håber at se mange af jer til medlemsarrangementerne i 

løbet af året. 

 

 

Kalender 

18. august 

Love Shop + Dicte & Claus 

Hempler, Paletten 

10. november 

Volleyturnering, Møllehøj-

skolen 

23. november 

Pink Floyd  Project, Paletten 

17. januar 2019 

Svend Brinkmann, Ung-

domsskolen 

31. januar 2019 

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere , kredskonto-

ret 

1.-2. februar 2019 

Åbent medlemskursus, Skar-

rildhus 

14. marts 2019 

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

 

Har du optjent ferie nok? 

Hvis ikke, skal du måske melde dig ledig og modtage dagpen-

ge, 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 fe-

rieår fra 1. maj til 30. april.  

Hvis du har været ansat ved Viborg Kommune hele 2016, 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. fe-

riekort andre steder fra. Dækker det ikke hele ferien, kan du 

melde dig ledig og modtage arbejdsløshedsunderstøttelse 

mod at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (altså ingen ud-

landsrejser 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. 

 

 

 

 

Viborg Lærerkreds ønsker alle vores  

medlemmer og samarbejdspartnere  

en velfortjent, forrygende sommerferie 

 

 

Åbningtider i 
sommerferien 

Fra d. 2. til 6. juli er kontoret 

åbent fra kl. 8 til kl. 13. 

Kredskontoret holder lukket fra 

d. 9. juli til den 3. august – beg-

ge dage inkl. 

Der vil være vagt hele somme-

ren, så har du brug for hjælp, 

kan du sende en mail på 

140@dlf.org.  

Mailen vil blive tjekket hver 

dag mellem kl. 9 -11. Ønsker 

du en opringning vil det ske i 

dette tidsrum. 

mailto:140@dlf.org

