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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 

En travl og spændende tid 

Tiden siden sommerferien er på kredskontoret fløjet af sted. Vi har 
de sidste par måneder bl.a. deltaget i skolernes faglige klubber, 
praksisforummøder med skolechef, skoleledere og TR’er, møder 
med byrådspolitikere og senest også forberedelser til Danmarks 
Lærerforenings kongres, der fandt sted i sidste uge.  

Længere nede i nyhedsbrevet kan du læse mere om indhold og 
beslutninger på kongressen. Vigtigt var dog også især næstfor-
mandsvalget. Dorte Lange, som de sidste 8 år har været næstfor-
mand i DLF, blev udfordret af hovedstyrelsesmedlem og kredsfor-
mand i Ballerup, Morten Refskov. Næstformandsvalget afspejler et 
kommende og på sigt nødvendigt generationsskifte i foreningen, 
men vi var i kredsstyrelsen i Viborg af flere grunde tilfredse med, 
at Dorte Lange fik mandat til at fortsætte på posten. 

Lærerkommissionen lægger snart sidste hånd på de anbefalinger, 
som parterne har forpligtet sig til at tage udgangspunkt i i forsøget 
på at opnå en forhandlet aftale om lærernes arbejdstid. Anbefalin-
gerne offentliggøres den 16. december 2019. Periodeforhandlin-
gerne forventes at foregå og blive afsluttet i foråret 2020. Det får 
stor betydning, hvilke anbefalinger kommissionsformanden frem-
fører - og endnu vigtigere bliver det at følge og se resultatet af for-
handlingerne. Alt andet lige må vi sige, at der fra talerstolen på 
kongressen blev udvist god forhandlingsvilje, bl.a. da formand for 
Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, tydeligt lod for-
stå, at ”Vi SKAL nå hinanden i en aftale”.  

 

Skolestruktur 

Lokalt går vi også en interessant og travl tid i møde. Der blev tors-
dag den 10. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem samtlige 
partier i Viborg Kommune. Hermed er det kommunale budget for 
2020 og de efterfølgende tre overslagsår stort set fastlagt. Dog 
udestår andenbehandlingen den 4. november 2019.   

I forligsteksten er udlagt, at det er et forlig med fokus på børn, 
skole og klima. Der er tilført ekstra midler til skoleområdet i  ’20 og 
’21 som kompensation for demografien. Derudover tilføres der 
ekstra midler til en styrket ordblindindsats og tiltag i forbindelse 
med undervisning af børn med autismespektrum-forstyrrelser.  

Vi har som kreds i processen arbejdet for flere midler til vores om-
råde og en investering i vores børn og deres fremtid. Udfaldet af 
budgetforhandlingerne viser, at vores politikere anerkender de-
mografiudfordringen, idet vi med ekstra 6,5 mio. kr. i såvel ’20 



som ’21 bliver nogenlunde kompenseret for den negative udvik-
ling. En rigtig god hjælp til at holde det nuværende niveau—trods 
lidt færre børn i klasserne. Derudover er der som sagt ekstra til-
førsler bundet op på særlige opgaver. Selvom vi gerne havde set 
endnu højere prioritering af og investering i vores område, aner-
kender vi også den politiske virkelighed med serviceloft og politi-
ske forhandlinger. 

Men det er stilhed før storm. Budgettet indeholder nemlig også 
en bred politisk principbeslutning om, at Børne- og Ungdomsud-
valget  i juni 2020 skal have en indstilling klar til byrådet vedr. 
fremtidig skolestruktur. Forud for beslutningen skal der være 
”gennemført en involverende proces med bred inddragelse af 
borgere, skolebestyrelser og andre interessenter”. Vi vil som 
kreds følge processen tæt. 

Det fremgår klart af forligsteksten, at et provenu af en eventuelt 
ændret struktur skal forblive på skoleområdet. Alt andet ville og-
så være halsløs gerning. Vi trænger i den grad til et økonomisk 
boost – særligt for i højere grad at kunne tilgodese og løfte alle 
elever. Man er nødt til politisk at prioritere folkeskolerne, så vi 
kan lykkes med den vigtige opgave, vi er sat i verden for at løse – 
børnene skal have den rette hjælp og det rette skoletilbud. Dét 
vil være en gevinst både for barnet og samfundet som helhed. 

 

Hovedstyrelsesvalg 2019 
I slutningen af året skal vi vælge en ny hovedstyrelse til Dan-
marks Lærerforening.  

Fra Viborg Lærerkreds opstiller Jacob Svejstrup, der er lærer og 
TR på Bøgeskovskolen og medlem af kredsstyrelsen. En af Jacobs 
mærkesager er arbejdet for en central arbejdstidsaftale: ”Der 
skal gælde de samme regler, uanset om man er lærer i Vording-
borg eller Viborg. Det kan godt ske, at man ikke får alt, hvad man 
ønsker fra starten, og der må lægges noget på lokalt, men funda-
mentet skal man altså kunne finde ud af centralt,” siger han.  

Kredsstyrelsen anbefaler, at du sætter alle dine 18 stemmer på 
Jacob Svejstrup. 

I  løbet af efteråret tager Jacob Svejstrup rundt på faglige klubber 
på skolerne, så medlemmerne kan høre mere om hans ønsker til 
hovedstyrelsesarbejdet, og der er mulighed for at stille spørgs-
mål. Hiv fat i din TR, hvis du ikke allerede har fået at vide, at Ja-
cob kommer ud på din skole. 

 

Danmarks Lærerforenings Kongres 2019 

Den 1.-3. oktober afholdt Danmarks Lærerforening sin ordinære 
kongres. De vigtigste punkter på dagsordenen var Folkeskoleide-
alet, ’Er vi gearet til fremtiden’ og arbejdet med Ny Start og peri-

 

Hovedstyrelsesvalg 

Hovedstyrelsen består af 23 
medlemmer, hvoraf de 18 væl-
ges blandt lærere og børneha-
veklasseledere, og 1 medlem 
vælges blandt pensionister.  

Derudover består hovedstyrel-
sen af formand og næstfor-
mand, der vælges på kongres-
sen, og formanden for hen-
holdsvis Skolelederforeningen 
og Lærerstuderendes Lands-
kreds. 

Afstemningen er åben fra tors-
dag den 21. november 2019 og 
frem til tirsdag den 3. decem-
ber 2019 kl. 16.00. 



odeforhandlingen. Desuden var der valg til formands- og 
næstformandsposten. 

På kongressens første dage var der besøg af blandt andre KL’s 
formand Jacob Bundsgaard, formand for Fagbevægelsens Hoved-
organisation, Lizette Risgaard og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil. Du kan høre alle talerne på DLF’s hjemme-
side. 

Arbejdet med folkeskoleidealet har været i gang i flere år, og på 
årets kongres kunne det færdige forslag til et folkeskoleideal en-
delig præsenteres, debatteres og vedtages. Folkeskoleidealet ta-
ger afsæt i lærerprofessionens forståelse af både folkeskolens 
betydning for børns dannelse og folkeskolens betydning som 
samfundsinstitution. Du kan læse folkeskoleidealets 10 punkter 
her. 

Punktet ’Er vi gearet til fremtiden’ handler om, hvordan Dan-
marks Lærerforening som organisation fortsat kan yde god, kvali-
ficeret og kompetent rådgivning, samtidig med at vi stadig er tæt 
på medlemmerne. Kongressen vedtog, at hovedstyrelsen skal 
arbejde videre med at afdække hvilke krav og forventninger, der 
er til foreningen, både blandt medlemmerne og på andre niveau-
er i organisationen. Der igangsættes i den forbindelse pilotpro-
jekter i udvalgte kredse. På kongressen i 2020 præsenteres de 
foreløbige resultater og erfaringer, som kommer til at ligge til 
grund for det videre arbejde. 

I Ny Start er der både centralt og lokalt igangsat forskellige initia-
tiver for at skabe det bedst mulige forhandlingsklima til de kom-
mende periodeforhandlinger. Kommissionen fremlægger deres 
anbefalinger den 16. december 2019, og dagen efter mødes alle 
tillidsrepræsentanter til stormøde. 

På kongressen blev det også besluttet at ændre i foreningens 
vedtægter, så tidspunktet for, hvornår pensionister bliver kontin-
gentfrie, stiger i takt med, at pensionsalderen hæves. Desuden 
blev det besluttet, at kredsene fremover selv kan vælge, om vi vil 
holde generalforsamling hvert eller hvert andet år. Hvis de øn-
sker at ændre det, skal det ændres i kredsens egne vedtægter og 
vedtages på en generalforsamling. 

 

 

Har du optjent fuld ferie?  

Hvis du har været ansat i Viborg Kommune fra 1. januar 2018 el-
ler 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 arbejdsløshedsdag-
penge. 

 

Kalender 
7. november 

Alberte Winding, medlems-

arrangement på Paletten 

 

8. november 

Torben Chris, medlemsar-

rangement på Paletten 

 

18. januar 

Volleyturnering i Møllehøj-

hallen 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2019
https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2019
https://www.dlf.org/media/12698424/danmarks_laererforening_folkeskoleideal_2019.pdf
https://www.dlf.org/media/12698424/danmarks_laererforening_folkeskoleideal_2019.pdf


 

Syg i ferien?  

Hvis du bliver syg og har sygemeldt dig senest mandag morgen d. 
14. oktober, har du ret til erstatningsferie.  

Bliver du syg efter feriens start (altså efter den 14. oktober), kan 
du sygemelde dig, men får ikke erstatningsferie for de første 5 
dage. Det er dog stadig fornuftigt med en sygemelding, da du ik-
ke vil få karensdage i forbindelse med evt. sygdom i senere feri-
er. 

 

Status vedrørende de nye ferieregler  

Som tidligere skrevet er det sådan, at i hele 2019 og de 3 uger i 
sommerferien 2020 kan du holde din ferie, helt som du plejer. 
Det er først i efterårsferien 2020, der sker visse ændringer.  

Vi er pt. i forhandling med Viborg Kommune om en aftale, hvor 
den enkelte lærer kan vælge at holde forskudsferie. På den måde 
skulle ferieafvikling i efterårsferien 2020 heller ikke give proble-
mer. 

 

Lønstigning 1. oktober 2019  

Pr. 1. oktober 2019 er der sket en indeksregulering, hvorfor alle 
vil opleve en lille lønstigning. 

  

 
 

 
 

Åbningstider i  
efterårsferien 

I uge 42 holder kredskontoret 

efterårsferie-lukket. 

Der vil dog være vagt på hele 

ferien. Så har du brug for 

hjælp, kan du sende en mail til 

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. 

Viborg Lærerkreds • Sct. Kjelds Gade 2 A • 8800 Viborg • Tlf. 8662 9300 • 140@dlf.org  

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

mailto:140@dlf.org

