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Genåbning af skolerne 

Skolerne blev efter påske genåbnet for de mindste elever, og det har efter da-

ges tilvænning og justering af planer og procedurer efterhånden fundet et leje, 

der gør, at både elever og lærere kan være i det. Dog hører vi også om tilfælde, 

hvor hverdagen med de mindste elever er presset, fordi det opleves svært at 

organisere hverdagen med de fornødne pusterum. Sammen med TR og AMR 

forsøger vi at finde gode løsninger på udfordringerne. Vi minder igen om, at der 

fortsat for alle elever er tale om nødundervisning og ”det muliges kunst”. 

Situationen er desværre stadigvæk uafklaret for de ældste elever, som må nøjes 

med nødundervisning på hjemmematriklen. Den situation er uholdbar for både 

elever og lærere. Vi afventer en snarlig holdbar udmelding for de ældste elever. 

Nedlukning, delvis genåbning og omstilling til nødundervisning er gået over al 

forventning, hvilket også er blevet bemærket af vores arbejdsgiver. På den for-

anledning udsendte Hoved-MED således sidste fredag en mail til alle medarbej-

dere i anledning af indsatsen i denne helt ekstraordinære situation.  

Ny skolechef 

Den nye skolechef er nu fundet. Valget faldt på Hasse Valdemar Mortensen, 

som p.t. er skoleleder på Rødkærsbro Skole. Kredsen har igennem de seneste 

tre år haft et tæt samarbejde med Hasse, da han som formand for skoleleder-

foreningen i Viborg har været en god og vigtig samarbejdspartner. Vi glæder os 

fra kredsens side meget til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde. 

Periodeforhandlinger  

Alle medlemmer modtog i mandags mail fra formand Anders Bondo med grun-

dig gennemgang af periodeforhandlingerne mellem LC og KL. Periodeforhand-

lingerne skal gerne  føre til en aftale, der kan imødegå nogle af de udfordringer, 

vi står over for i folkeskolen. Vi bør med KL have en fælles interesse i at give 

lærere og børnehaveklasseledere en arbejdstidsaftale, der gør det muligt at 

kunne lykkes bedst muligt med god undervisning og trivsel for alle vores elever. 

Vi tror og håber fortsat på, at parterne når til enighed, og at en aftale inden 

sommerferien kan sendes til urafstemning blandt alle berørte medlemmer.  

Forflyttelsesrunde  

Til info er der fortsat 3 lærere og 1 børnehaveklasseleder i den centrale ompla-

ceringspulje. Alle ledige stillinger går derfor fortsat gennem forvaltningen for at 

klarlægge et evt. match med de 4 overtallige, inden stillingerne slås op eksternt. 

Generalforsamling 

Kredsstyrelsen valgte - samme dag som statsministeren lukkede Danmark ned - 
at udskyde generalforsamlingen i Viborg Lærerkreds . Generalforsamlingen er 
fortsat udskudt på ubestemt tid og sandsynligvis indtil, man igen må være over 
200 mennesker samlet. Vi håber at kunne afvikle generalforsamlingen inden 
sommerferien, men er selvsagt afhængige af en større genåbning af samfundet. 

God 1. maj og god weekend—pas på jer selv 

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: 
Konsulent Heidi Toft: 

heto@dlf.org el. 4292 0674 

 

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

 

Næstformand Brian Dalsgaard: 
brda@dlf.org el. 3049 1632 

 

Kredsens e-mail:  
140@dlf.org  

https://intranet.viborg.dk/Nyheder/2020/April/Brev-fra-HovedMED
https://dlfinsite.dlf.org/forside

