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Kære medlemmer af Viborg Lærerkreds  

Først og fremmest en kæmpe tak for jeres store indsats og omstillings-

parathed i denne ekstraordinære indsats. Vi hører kun gode historier 

derudefra. Godt gået! Trods statsminister Mette Frederiksens melding, 

om at det danske samfund gradvist genåbnes efter påske, er der ingen 

konkrete udmeldinger ift., om det i første omgang omfatter folkeskoler-

ne. Her må vi blot udvise tålmodighed, krydse fingrene og følge sund-

hedsmyndighedernes anvisninger.  

Den gradvise åbning vil givetvis medføre problemstillinger, der dels skal 

løses kommunalt dels helt lokalt på skolerne. Parterne omkring folkesko-

len har i den forbindelse givet hinanden håndslag på, at det skal foregå i 

en tæt dialog, så der både i det samlede skolevæsen og på enkelte skole 

findes gode løsninger i en for alle ekstraordinær situation.   //JW 

 

Kredskontoret 

Kredskontoret har ligesom skolerne været lukket ned de sidste 3 uger, 

og vi har alle arbejdet hjemmefra. Skype-læringskurven har været stejl, 

men nødvendig og vel i virkeligheden overraskende smertefri.  

Vores konsulent, Heidi Toft, har ufortrødent arbejdet videre med de sa-

ger, hun nu sidder med og har således både lavet barselsaftaler og 

afholdt sygesamtaler. Puk, vores sekretær, har hjemmefra sørget for, at 

vores regninger blev betalt og medlemsændringer registreret. Så ingen 

uro omkring den daglige drift af det forflyttede kredskontor. //JW 

 

Kredsens arbejde i en corona-tid 

Der har i denne ekstraordinære situation været behov for at afholde fle-

re kredsstyrelsesmøder og møder med tillidsrepræsentanterne end nor-

malt, idet der flere gange i forløbet er kommet nye meldinger, som vi 

har haft brug for både at drøfte og udbrede til de tillidsvalgte. I bund og 

grund er det egentlig forløbet både godt og effektivt -  de virtuelle om-

stændigheder taget i betragtning.  

Omdrejningspunktet for vores arbejde både som formand, næstformand 

og Fælles-TR’er har de sidste tre uger primært været arbejdet med etab-

lering af den kommunale resursebank i forbindelse med COVID-19, for-

handling af en kommunal aftale vedr. øget fleksibilitet i forbindelse med 

COVID-19, lokal udmøntning af den centrale aftale vedr. afvikling af fri-

hed i forbindelse med hjemsendelse i forbindelse med COVID-19 - alt 

sammen garneret med diverse møder omkring periodeforhandlingerne, 

som også ufortrødent kører videre. //JW 

 

 

 

 

 

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 

Kontakt: 
 

Kredsens e-mail:  

140@dlf.org  

Konsulent Heidi Toft: 
heto@dlf.org  

Formand Jeanette Winther:       
jewi@dlf.org / 3033 2378  

Næstformand Brian Dalsgaard: 
brda@dlf.org  

Sekretær Puk Christensen: 
puch@dlf.org  



 

Den kommunale resursebank 

Som I givetvis er orienteret om og forhåbentlig også har været involveret 

i, er der nu etableret en kommunal resursebank med registrerede kom-

munale medarbejdere, der på de kritiske områder vil kunne bidrage med 

deres (især) sundhedsfaglige kompetencer. Kompetencer, der kan kom-

me i spil, hvis vi kommer i en kritisk situation.  

Faktisk er allerede på nuværende tidspunkt ca. 90 medarbejdere fra for-

skellige områder sendt ud eller sendt i oplæring inden for social-, sund-

heds og omsorgsområdet. Alle medarbejdere i Viborg Kommune skal via 

deres leder registreres i ”banken” og kan i yderste konsekvens blive om-

placeret i en anden stilling, på en anden lokalitet og til arbejde på andre 

tidspunkter end dem, man sædvanligvis arbejder under. Alt sammen 

forhåbentlig kun i begrænset omfang, hvis vi i yderste konsekvens som 

samfund og kommune kommer til at stå i en krisesituation.  

De faglige organisationer med medlemmer  ansat ved Viborg Kommune 

har i den forgangne uge forhandlet en lokal udgave af den centrale fæl-

leserklæring om stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde 

smidige løsninger. Den fælles forståelse rammesætter meget fint de for-

hold, vi bl.a. som tillidsvalgte skal have en særlig opmærksomhed på, 

hvis medarbejdere flyttes fra et sted til et andet. Aftalen udløber pr. 31. 

maj 2020 med mindre parterne forlænger den. 

Du kan læse mere på Viborg Kommunes intranet ved at klikke her. //JW 

 

Afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse 

Sidste fredag indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en aftale om afvik-

ling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. COVID-19.  

Parterne havde på hver side af bordet et klart billede af, hvad der lå i 

aftalen. Desværre viste KL’s sig lidt forskellig fra Forhandlingsfællesska-

bets. Det har derfor givet nogen uro, en del frustration og ekstra arbejde 

både centralt i foreningen og lokalt i bl.a. Viborg Lærerkreds.  

Udmøntningen af aftalen har været forskellig fra kommune til kommune 

og skole til skole. Nogle af jer har været involveret og er blevet pålagt 

afvikling af frihed trods det, at I helt indlysende af undervisningsministe-

ren er hjemsendt for at varetage opgaven med nødundervisning og lø-

bende kontakt til jeres elever - i særlig grad jeres sårbare elever. Vi har i 

kredsen efter bedste evne og i adskillige fora forsøgt at minimere 

”skaderne”. Vi håber, at det er endt på et tåleligt niveau og efter indivi-

duel samtale med lederen om, hvorvidt og hvordan det evt. kan lade sig 

gøre.  //JW 

 

https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Projekter-og-grupper/Coronavirus/Ressourcebank


 

Virtuelt møde med Bondo og Ziegler 

Formand for den lokale skolelederforening, Hasse Valdemar Mortensen, 

B&U-direktør Søren Aakjær samt undertegnede var i går indbudt til Sky-

pemøde med Michael Ziegler, Anders Bondo og Gordon Ørskov Madsen. 

Vi videregav på mødet nogle af de erfaringer, vi i Viborg har gjort os ift. 

vores lokale samarbejde mellem kreds, forvaltning og skolelederforening 

og ligeledes mellem skoleleder og TR. Det var spændende at få mulighed 

for at bidrage direkte ind i forhandlingsrummet, og vi håber selvfølgelig, 

at vi har været med til at kvalificere drøftelserne om periodeforhandlin-

gerne. Vi kan i øvrigt berette, at stemningen og dialogen var god. //JW 

 

Periodeforhandlingerne set fra hovedstyrelsen 

I disse Coronatider er der nok ikke mange der spekulerer på, hvordan 

det går med periodeforhandlingerne mellem KL og Dlf om en ny central 

arbejdstidsaftale. Ganske forståeligt. Alligevel får I en kort orientering 

om forhandlingerne, der lige nu foregår, uagtet at det selvfølgelig er be-

sværliggjort af omstændighederne i samfundet og på skolerne. 

På baggrund af aftalen, fra OK18, ”Ny start”, kommissionsrapporten om 

lærernes arbejdstid og selvfølgelig Dlf´s kongresvedtagelse forhandles 

der om en arbejdstidsaftale, der bl.a skal løse udfordringer som: sam-

menhæng mellem tid og opgaver, manglende tid til forberedelse, fleksi-

bilitet mm.  

Overordnet set er forhandlingerne kommet rigtig godt i gang, og med en 

positiv tilgang fra begge parter til at finde løsninger på de udfordringer, 

som synliggøres fuldt ud i lærerkommissionens rapport. Man startede 

forhandlingerne den 5. marts og har indtil nu haft flere møder, hvilket 

vidner om fremgang i forhandlingerne og også giver en hvis optimisme i 

forhold til at lande en egentlig aftale.  

Efter planen skulle forhandlingerne afsluttes sidst i april, med en efter-

følgende ekstraordinær kongres, inddragelse af medlemmerne og ikke 

mindst en afstemning.  Det vil med den nuværende situation nok ikke 

være realistisk, men I kan være sikre på at netop inddragelse af vores 

medlemmer og et højt informationsniveau er en vigtig proces og forud-

sætning før en afstemning.  //Jacob Svejstrup 

 

Rigtig god og velfortjent påskeferie 

Pas på jer selv og hinanden 

Påskeferie 

Vi holder påskeferie og er først 

tilbage tirsdag den. 13. april 2020. 

Du er dog som altid velkommen til 

at sende en mail til 140@dlf.org 

 

Akutte henvendelser vil blive be-

svaret i dagene 6. - 8. april 2020 

 

Øvrige henvendelser besvares tirs-
dag den 14. april eller snarest her-

efter. 


