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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 

Kredsstyrelsens arbejde 
Vi har i kredsstyrelsen til stadighed opmærksomheden rettet mod 

lærernes arbejdsvilkår og mulighed for at lykkes med opgave. Med 

afsæt i OK18 og den enighed, der imellem parterne blev opnået 

ift. periodeforhandlinger, kommissionsarbejde og Ny start, fort-

sætter vi arbejdet med at forsøge at forbedre forholdene på de 

områder, hvor der stadig er udfordringer. Vi er sammen med for-

valtning, skolelederne og politikerne ved at tune ind på, hvordan vi 

skaber optimale vilkår for at lave den bedste folkeskole og dermed 

løse kerneopgaven bedst.  

I den forbindelse arbejder vi også med en strategi omkring begre-

bet Professionel Kapital, som er en videreudvikling af Social Kapi-

tal. Nærmere herom senere. 

Udover ovenstående har vi i kredsen i særlig grad vores opmærk-

somhed rettet mod inklusionen/inkluderende fællesskaber, som vi 

oplever fortsat er en stor udfordring. 

Faglig klub – med deltagelse af kredsen 
Kredsen vil i den kommende tid være med på faglig klub-møder på 

skolerne, samt i UU-, PPL og skoleforvaltningsregi. Vi glæder os 

meget til at komme rundt og snakke med jer. Håber, det er gen-

gældt, og at vi ses. Spørg din TR for nærmere information om tids-

punkt og indhold. 

Budget ’19 og folkeskolen 
Efter at have overværet Byrådets 1. behandling af det kommunale 

budget kan jeg med tilfredshed konstatere, at folkeskolen har stor 

bevågenhed blandt flere af Byrådets partier og politikere. 

I forslaget til budget 2019-22 afspejler bevågenheden sig primært 

ift. anlægsbudgettet, hvor der er afsat knap en halv mia. kr. til re-

novering og anlæg på folkeskoleområdet. Her gør de to nye skole-

byggerier, specialskolen Rosenvænget og Ny Overlund Skole selv-

sagt et stort indhug i anlægsbudgettet. 

På driftsbudgettet undgår vi desværre ikke besparelser i 2019. Ud-

gangspunktet for budgetforslaget har været, at den kommunale 

økonomi er presset og elevtallet samtidig faldende, og vi må på 

den baggrund desværre konstatere, at der tildeles færre midler til 

skoleområdet.   

 

Åbningtider i 
efterårsferien 

Kredskontoret holder lukket 

fra d. 15. til 19. oktober – beg-

ge dage inkl. 

Der vil være vagt hele ferien. 

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 opringning vil 

det ske i dette tidsrum. 



Derfor var det lidt opløftende, at flere byrådsmedlemmer under 1. 

behandlingen gav udtryk for deres opmærksomhed på udfordrin-

gerne med den negative demografi på skoleområdet. Vi kan selv-

følgelig håbe på og gøre vores til, at prognoserne ift. demografiud-

viklingen på skoleområdet ikke kommer til at holde stik. Gør de 

det alligevel, betyder det, at vi i 2022 har ca. 400 færre elever på 

Viborg Kommunes folkeskoler, men kun 2 færre klasser, eftersom 

elevnedgangen rammer bredt.  

Flere af Byrådets partier og politikere anerkendte på byrådsmø-

det, at skolerne dermed bliver ekstra pressede, og at den enkelte 

skole ikke bare kan løse udfordringen ved at oprette færre klasser. 

Der blev bl.a. fremført, at der ved en evt. gunstigere kommunal 

økonomi i fremtiden igen skal kigges på tildelingen til skoleområ-

det. Det kan vi kun hilse velkomment, da skolerne i modsat fald vil 

blive væsentligt ramt på økonomien uden mulighed for at regulere 

på antallet af klasser, hvorfor det sandsynligvis vil blive udmøntet 

som en generel besparelse, som vil give enorme udfordringer på 

skolerne. 

Budgettet er endnu ikke endeligt vedtaget, men 30 af Byrådets 31 

medlemmer har sendt det videre til 2. behandling. Dermed bliver 

der højst sandsynlig ikke flyttet mange kommaer, og budgettet vil 

dermed blive endeligt vedtaget på byrådsmødet d. 10. oktober 

2018.   

Ambassadørkorps  
Et nyt tiltag i Viborg Lærerkreds er oprettelsen af et pædagogisk 

ambassadørkorps, der skal bidrage til at kvalificere og styrke kred-

sens pædagogiske arbejde. 

Ambassadørernes rolle bliver at sparre med Lærerkredsen, således 

at vi kan handle på et så oplyst og opdateret grundlag som muligt. 

I vores dialog med medlemmer, skoleledere, forvaltning og politi-

kere er det altafgørende, at vi har førstehåndsviden om praksis på 

skolerne. 

Vi har, som en start, ønsket at finde ambassadører inden for føl-

gende 6 områder: DSA, 10. klasse, læringsplatforme/it-didaktik, 

inklusion, autisme og ordblinde/læsecenter. 

Brænder du for ét eller flere af ovenstående områder, og vil du 

samtidig dele ud af din viden, så kontakt meget gerne din TR – hvis 

din TR ikke allerede har kontaktet dig. 

 

 

5. oktober er FN's internatio-

nale lærerdag. Dagen, hvor 

hele verden fejrer læreren og 

den vigtige opgave, læreren 

løfter hver dag.  

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

 

Kalender 
10. november 

Volleyball-stævne 

23. november 

Pink Floyd  Project  

17. januar 2019 

Svend Brinkmann 

31. januar 2019 

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere  

1.-2. februar 2019 

Åbent medlemskursus  

14. marts 2019 

Kredsgeneralforsamling 

 

Har du en opsat tjenestemandspension? 
Du kan have en opsat pension hvis: 

 Du tidligere har haft en stilling som tjenestemand, men nu er 

overenskomstansat. 

 Du var ansat før 1993 og optjente pensionsalder. Ved over-

gang til de ”nye” OK-ansættelser kunne man vælge mellem at 

få en opsat pension eller få indbetalt et beløb til Lærernes 

Pension. Hvis du har valgt opsat pension, har du fået et bevis 

på opsat pension.  

Er du i tvivl om , hvorvidt du har en opsat pension, kan du kontakte 

og få hjælp hos Udbetaling Danmark. I det tilfælde at du rent faktisk 

har en opsat pension, vil vi gerne vide det, så vi kan give dig den 

bedste rådgivning. Vi vil også registrere det i medlemssystemet, da 

det har betydning for, om du kan få skattefradrag for kontingentet 

til DLF, når du bliver pensioneret. 

Medlemsaktiviteter – vel mødt 
Kredsen har igen i år lagt sig i selen med nogle medlemsarrange-

menter (se kalenderen). Vi håber på stor opbakning, i første om-

gang til vores Volley-stævne den 10. november. Vi spiller i Mølle-

højhallen fra kl. 13.00 og slutter af med smørrebrød med øl og vand 

inden kl. 17.00. Vi var 6 hold sidste år og kan maks. være 9. Vester-

vang Skole er forsvarende mestre, og Vestre SKole blev en flot num-

mer 2. Kom og giv disse skoler kamp til stregen og få samtidig en 

hyggelig dag på tværs af skolerne. 

Desuden bør I allerede nu sætte et stort X i kalenderen den 17. ja-

nuar 2019, hvor vi har hyret Svend Brinkmann til et skolerelateret 

foredrag på Viborg Ungdomsskole. Sæt desuden X i kalenderen den 

1. og 2. februar, hvor du har mulighed for at komme på Åbent Med-

lemskursus på Skarrildhus sammen med dine kolleger. 

Slutteligt kan det nævnes, at der er enkelte billetter tilbage til med-

lemspris til Pink Floyd Project den 23. november på Paletten. Pris 

125,- inkl. en øl/vand-billet. 

Har du optjent fuld ferie? 
Hvis du har været ansat i Viborg Kommune fra 1. januar 2017 eller 

før, så behøver du ikke at læse videre. 

Hvis du er ansat senere, mangler du muligvis ferie. Er du usikker på, 

om du har optjent ferie eller har feriekort, så kontakt kredsen – 

men henvend dig før ferien, så du har mulighed for at melde dig 

ledig i feriedagene og dermed modtage arbejdsløshedsdagpenge. 

God efterårsferie 

mailto:140@dlf.org

