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Kommission og periodeforhandlinger
Dagen i dag, mandag den 16. december 2019, markerer første milepæl ift. opfølgning på resultatet af overenskomstforhandlingerne
i 2018. Kommissionsformand, Per B. Christensen, fremlægger i dag
kl. 13.00 sine anbefalinger og forslag til løsninger ift., hvilke elementer parterne (Lærernes Centralorganisation og Kommunernes
Landsforening) skal forhandle om i de kommende periodeforhandlinger. Forud er gået halvandet års undersøgelse af, hvad der skaber størst mulig kvalitet i undervisningen, samt hvad der understøtter et godt arbejdsmiljø og styrker den professionelle kapital. I
den forbindelse husker I måske, at Per B. som noget af det første i
den forbindelse var på besøg hos os i Viborg.
Det er vigtigt at huske på, at de anbefalinger og mulige løsninger,
som Per B. i dag fremlægger, ikke er en decideret arbejdstidsaftale, men alene forslag, der skal danne baggrund for de kommende
periodeforhandlinger ift. arbejdstid. Danmarks Lærerforening forventer, at anbefalingerne i dag kl. 15 offentligøres på dlf.org.
Parterne har i det hele taget haft arbejdshandskerne på lige siden
OK18. Lokalt i Viborg har vi, ud over besøget af kommissionsformand Per B. i juni 2018, haft uformelt besøg af Anders Bondo, som
i sit besøg på en Viborgskole var i tæt og uformel dialog med både
tillidsvalgte, lærere og ledere.
Senest er Viborg blevet involveret i et fælles KL/DLF-tiltag, som
gjorde at vi i fredags havde heldagsbesøg af Klaus Majgaard, der
forsker i offentlig ledelse og styring på. Klaus Maigaard talte med
både lærere, tillidsvalgte, kreds, skoleledere og forvaltning om
muligheder og forudsætninger for at lave skoleudvikling. Meget
spændende, at vi i Viborg igen får lov til at give vores bidrag til at
gøre parterne klogere på det, som vi tænker knirker og virker.

Kommende proces
Senere i dag samles alle landets kredsformænd med hovedstyrelsen for at høre Per B. fortælle om sine anbefalinger og forslag til
løsninger. I morgen, tirsdag, er det tillidsrepræsentanternes og
kredsstyrelsernes tur. De mødes fra hele landet til TR-stormøde i
Odense, hvor kommissionsformand Per B. ligeledes vil fremlægge
sine anbefalinger og forslag til løsninger, som efterfølgende kommenteres og perspektiveres af Anders Bondo. Har din TR ikke mulighed for at deltage, deltager din TR-suppleant med stor sandsynlighed, så i hvert fald én af dem i en vis grad er oplyste, inden vi
alle går på juleferie.

Kontorets
åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 13.00

Faglig klub-møder
Alle arbejdspladser holder i forbindelse med kommissionens udmeldinger og de forestående periodeforhandlinger faglig klubmøde i perioden fra nytår til vinterferien. Er du i tvivl om hvornår, kan du evt. spørge din TR. Kredsen bestræber sig på at deltage på møderne.

Ekstraordinær kongres
Onsdag den 5. februar 2020 er der ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening, og medio marts 2020 går periodeforhandlingerne i gang. Vi håber selvfølgelig, at parterne kan lande en
aftale, så lærernes arbejdstid fremover ikke længere skal reguleres af en lov, men en egentlig arbejdstidsaftale.
Mere om ovenstående på faglig klub-møderne i jan.-feb. og på
DLF.org, hvor der fra senere i dag og perioden fremover vil være
yderligere info.

Hovedstyrelsesvalg
Med en historisk høj stemmeprocent på 58,2 på landsplan og hele 85,6 i Viborg Lærerkreds er der stor grund til at takke alle jer
medlemmer, som dels brugte jeres demokratiske ret, dels valgte
at sætte jeres stemmer på vores lokale kandidat Jacob Svejstrup.
En særlig stor tak til TR’erne, som i den grad har været engageret
i at få stemmeprocenten op.
Jacob fik med jeres hjælp fik en plads i hovedstyrelsen fra 1. januar 2020. Det har vi store forventninger til som kreds, og vi glæder os til det ”nye ”samarbejde med Jacob til gavn og glæde for
medlemmerne af DLF og særlig medlemmerne i Viborg.
Herunder kan du læse Jacobs egen tak til alle jer, der stemte.

Tak fra Jacob Svejstrup
Kære kolleger
Valget til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening er overstået
og for mit vedkommende endda veloverstået.
Jeg har fået en plads i den nye hovedstyrelse efter et valg med en
historisk høj stemmeprocent.
Tusind tak til alle jer, der har stemt og en ekstra stor tak til jer,
der sendte jeres stemmer i min retning. Lidt mere end 17.000
stemmer, heraf de 13.000 i Viborg Lærerkreds, er intet mindre
end fantastisk og understreger blot, at det er medlemmerne i
Viborg, der sikrede pladsen.
En stor tak skal også lyde til tillidsrepræsentanterne rundt om på
skolerne. Uden jeres store hjælp var vi ikke kommet i nærheden
af den flotte stemmeprocent.

Kalender
18. januar 2019
Volleyturnering i Møllehøjhallen
12. marts 2020
Generalforsamling og medlemsmøde i BDO-loungen
15. - 16. januar 2021
Åbent medlemskursus på
Skarrildhus

Den 1. januar 2020 tiltræder den nye hovedstyrelse, og jeg vil de
næste 4 år gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid.
Med ønsket om en glædelig jul til alle!
Jacob Svejstrup

Ministermøde
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil var
den 2. december 2019 på besøg i Herning til dialog med repræsentanter fra Danmarks Lærerforening. Ca. 30 repræsentanter
deltog på mødet - fra Viborg Lærerkreds deltog Brian og Jeanette. Det var et positivt møde med en minister, der virkede til at
have sat sig godt ind i tingenes tilstand på skoleområdet, og som
samtidig var meget lyttende og gerne ville i dialog. Mange spændende emner blev bragt til torvs - herunder blandt andet inklusion, digitalisering, skole-/hjemsamarbejdet, elevplaner og test.

VI BORG(ER) for folkeskolen II
Til orientering byder Viborg Lærerkreds i samarbejde med Skolelederforeningen i Viborg byrådet, skolebestyrelsesformænd og næstformænd, skoleledere og TR’er ind til en debataften, som
finder sted mandag den 3. februar 2020.
Aftenen skal dels ses som et led i Ny Start-samarbejdet, dels som
en opfølgning på en tilsvarende debataften i februar 2018. Deltagergruppen er den samme som sidst bortset fra, at vi denne gang
inviterer alle byrådsmedlemmer, da vi tænker, at byrådsmedlemmer uden for BUU også kunne være interesseret i deltagelse.
På mødet sidste år inviterede vi biskop Henrik Stubkjær og erhvervschef Henrik Hansen. Denne gang er det rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet Lene Tanggaard, der skal berige os med sit perspektiv på den danske folkeskoles vigtige opgave nu og i fremtiden. Skolestruktur og demografi fylder igen meget i debatten i Viborg Kommune, men vi ønsker med denne aften at dreje fokus i en lidt anden retning hen
imod skolens indhold og kvalitet, og hvad vi vil med skolen.
Vi glæder os til og forventer os megen god debat om folkeskolen
denne aften, hvor vi af hensyn til konceptet har begrænset deltagergruppen og tilmelding.

Generalforsamling den 12. marts 2020
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 12. marts 2020, hvor
Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen.
Forud for selve generalforsamlingen afholder vi medlemsmøde,
hvor vi i år har inviteret borgmester Ulrik Wilbek.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i det nye år med
angivelse af foreløbig dagsorden. Husk at sætte kryds i kalenderen, så du kan få en god og hyggelig fagpolitisk aften med dine
kolleger.

Lønstigninger pr. 1. januar og 1. april 2020
1. januar 2020 stiger de kommunale lønsatser med 1,6 %.
For en lærer med gennemsnitsløn svarer det til en stigning på ca.
588 kr. pr. måned ekskl. pension.
1. april 2020 stiger de kommunale lønsatser yderligere 0,4 %.
Det svarer til ca. 149 kr. pr. måned ekskl. pension for en lærer
med gennemsnitsløn.

På kredsstyrelsens og egne vegne er der blot tilbage at sige tak for samarbejdet til medlemmer,
tillidsvalgte, ansatte og øvrige samarbejdspartnere. Vi ser frem til mere af samme i det nye år.
Glædelig jul og godt nytår
Venlig hilsen

Åbningstider i
juleferien
Kredskontoret er lukket fra
mandag den 23. december
2019 - torsdag den 2. januar
2020 (begge dage inkl.)
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 alle
hverdage mellem kl. 9-11.

Jeanette Winther
Kredsformand
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