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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 

Fornyet forståelsespapir  

– nu med politisk bevågenhed 
Sidste år ved denne tid skrev jeg i nyhedsbrevet bl.a. om de den-

gang nærtforestående overenskomstforhandlinger. Resultatet af 

overenskomstforhandlingerne blev noget anderledes end forventet: 

Ud over (ikke uvæsentlige) lønstigninger, blev det nemlig som be-

kendt til ”Ny start-samarbejde” samt undersøgelseskommission og 

periodeforhandlinger. Alt det har medlemmerne haft mulighed for 

at drøfte på faglig klub-møder med kredsens deltagelse her i efter-

året. 

I Viborg har vi som tidligere omtalt allerede før sommerferien haft 

behageligt besøg af kommissionsformanden, og ift. ”ny start”-

samarbejdet, er vi af den klare opfattelse, at vi allerede er rigtigt 

langt med det gode samarbejde både lokalt mellem TR og leder og 

centralt mellem Skolelederforeningen i Viborg, forvaltningen og 

Viborg Lærerkreds.  

Ikke desto mindre har OK18 og Ny start-samarbejdet givet anled-

ning til øget politisk bevågenhed på vores område. Formandsska-

bet i B&U-udvalget bød således Viborg Lærerkreds, Skolelederfor-

eningen i Viborg samt forvaltningen ind til en drøftelse om ram-

merne for (sam)arbejdet og arbejdstiden på skolerne i Viborg Kom-

mune. Dette afstedkom hen over efteråret fornyede og konstruktive 

forhandlinger om Forståelsespapiret. 

Forhandlingerne er netop afsluttet, og alle parter rundt om bordet er 

enige om at bygge videre på det tætte og tillidsfulde samarbejde 

mellem TR/skoleleder og skolelederforening, lærerkreds og forvalt-

ning. Et samarbejde, der har stor betydning for det gode arbejds-

miljø og er et plus på den pædagogiske bundlinje. Forhandlingerne 

har resulteret i en skærpet fælles forståelse af bl.a. ”tid på opgaver-

ne”. Henvend dig gerne til din TR eller ring til kredsen for yderli-

gere information 

Lige om lidt gør vi klar til at trække stikket og nyde ferien. Rigtig 

glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer og samarbejdspartne-

re. 

 

De bedste julehilsener på kredsens vegne 

Jeanette Winther, formand 

 

 

Åbningtider i  
juleferien 

Kredskontoret holder lukket 

fra d. 24. december til 2. janu-

ar  – begge 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. 



Folkeskoleideal 
Frem mod kongres 2019 arbejdes der i Danmarks Lærerforening 

med at formulere vores bud på et folkeskoleideal. Tiden er nu kom-

met til at involvere medlemmerne. 

Folkeskoleidealet skal give professionens bud på kerneopgaven og 

underviserens rolle i folkeskolen. Har du lyst til at give dit besyv 

med, håber vi i Viborg Lærerkreds, at du vil melde dig til mødet i 

DGI-huset i Herning d. 26. februar 2019 kl. 16.00 – 18.30. Ale-

xander von Oettingen, dr. Pæd. og prorektor på UC Syd giver et 

oplæg om det foreløbige indhold i foreningens folkeskoleideal. Ef-

terfølgende får du mulighed for at bidrage med dine input. 

Meld dig gerne til her. Kredsstyrelsen fra Viborg Lærerkreds del-

tager i mødet, og har du brug for kørelejlighed, er du meget vel-

kommen til at henvende dig til os på 140@dlf.org.  

 

Valg af TR og AMR 
I foråret 2019 er der på alle skoler, PPL, UU og STU valg til hver-

vene som tillidsrepræsentant og suppleant for tillidsrepræsen-

tanten. Valget skal afvikles i perioden fra 3. januar til 22. marts 

2019. Valgbare er medlemmer af DLF, som har været ansat i Vi-

borg Kommune i mindst 6 måneder inden for det overenskomstom-

råde, som Danmarks Lærerforening har forhandlings- og aftaleret-

ten på. 

Din tillidsrepræsentant indkalder til mødet gennem opslag med 

mindst 4 dages varsel samt angivelse af dagsorden for mødet, som 

med fordel kan lægges i tilknytning til et møde i faglig klub el. 

lign. Funktionsperioden er fra 1. august 2019 og frem til 31. juli 

2021.  

Vi håber rigtigt meget, at du vil møde op til valghandlingen, så du 

på den måde kan få indflydelse på valget. 

De fleste skoler har også i foråret valg til AMR-posten. Dette valg 

er dog et anliggende for hele skole og forestås af lederen, da AMR 

vælges af og blandt alle ansatte på skolen. 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17.00 er der generalforsamling i 

Viborg Lærerkreds. Generalforsamlingen foregår ligesom sidste år 

i håndboldhallens lounge.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i det nye år med an-

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

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

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.info&cid=3011&titleId=663&topmenuid=1
mailto:140@dlf.org
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Kalender 
17. januar 2019 kl. 17.00 

Svend Brinkmann 

31. januar 2019 kl. 16.00 

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere  

1.-2. februar 2019 

Åbent medlemskursus  

14. marts 2019 kl. 17.00 

Kredsgeneralforsamling i 

BDO-loungen 

 

Medlemsarrangementer 
Medlemmer af Viborg Lærerkreds har her i efteråret haft mulighed 

for at deltage i et par spændende musikarrangementer på Paletten i 

Viborg. Først Love shop og Dicte/Hempler og dernæst Pink Floyd 

Project. Begge arrangementer have god tilslutning og fik positive 

tilbagemeldinger. Vi har i kredsstyrelsen endnu ikke lagt os helt fast 

på forårets program, men du kan forvente, at der kommer endnu et 

musikarrangement eller to. 

Torsdag d. 17. januar 2019 kl 17.00 – 20.00 har vi hyret Svend 

Brinkmann til at komme med sine betragtninger på, hvordan vi som 

voksne og professionelle bedst muligt ruster børn af i dag til voksen-

livet. Der er stadig billetter at få ved henvendelse til 140@dlf.org. 

Prisen er 100 kr. inkl. mad forud for foredraget – alt sammen foregår 

på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen. 

Jeanette Winther, formand 

 

Glædelig jul og godt nytår! 
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