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Generalforsamling  

Endelig lykkedes det at få afholdt vores Covid-19-udsatte generalforsamling. Tak 
til alle 110 fremmødte for godt humør, lyttende deltagelse, gode spørgsmål og 
kommentarer til beretningen og kredsens arbejde i det hele taget.  

Der var genvalg til hele kredsstyrelsen, som dermed fortsat består af Jeanette 
Winther (formand), Brian Dalsgaard (næstformand), Jacob Svejstrup, Anni 
Østergaard Bleicken og Anne Halkjær Johnsson (kredsstyrelsesmedlemmer og 
de to førstnævnte desuden kongresdelegerede). Vi takker for tilliden og opbak-
ningen til vores arbejde og ser frem til endnu en periode med godt samarbejde 
for og med medlemmerne af Viborg Lærerkreds.  

Vi glæder os til at se jer til faglig klub ude på skolerne. /JW 

 

Arbejdstidsaftale  

Et flertal af de stemmeberettigede medlemmer i Danmarks Lærerforening har 
med en høj stemmedeltagelse sagt JA til den nye arbejdstidsaftale.   

I Viborg Lærerkreds overgik stemmedeltagelsen alle rekorder. Hele 89,28 % af 
alle stemmeberettigede medlemmer i kredsen afgav deres stemme. En for-
rygende flot stemmeprocent. Tusind tak for det. 

På landsplan stemte ca. 2 ud af 3 JA til aftalen - I Viborg Lærerkreds stemte 4 ud 
af 5 JA til aftalen. En tydelig tilkendegivelse og et klart mandat at arbejde videre 
ud fra - også lokalt. 

Jeg tror, det er rigtigt godt både for lærerne, eleverne, foreningen og folke-
skolens fremtid, at det blev et JA. Alene dét, at vi har fået en aftale, gør, at 
alting bliver både nemmere og bedre. Vi har noget at stå på og noget at bygge 
videre på ved kommende OK-forhandlinger. Derudover har det kæmpe værdi, 
at vi sammen med KL er enige om den store fortælling om folkeskolen, folke-
skolens vigtighed, undervisning som skolens kerneydelse, og lærerne som den 
vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Kernen i aftalen er ”et 
forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne 
udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven”! 
Store ord, men ikke desto mindre målet. 

Vi har i kredsen allerede haft to forhandlingsmøder med skolechefen om en 
kommende lokalaftale. Ligesom ved de foregående lokale forhandlinger om 
arbejdstid har vi også denne gang Skolelederforeningen med ved bordet ud fra 
den betragtning, at vi skal samarbejde om at nå målet. /JW 

 

Kongres  

Om Covid-19 tillader det, drager kongresdelegationen fra Viborg Lærerkreds 
mandag i den kommende uge til Danmarks Lærerforenings kongres i Køben-
havn. På dagsordenen er bl.a. arbejdstidsaftalen og implementeringen af 
denne, opstilling af krav til OK21, DLF’s gearing til fremtiden samt folkeskolens 
udvikling. Derudover er der valg af ny formand for DLF, idet Anders Bondo efter 
18 år på posten har valgt at takke af. Der er 3 kandidater til formandsposten - 
alle tre fra hovedstyrelsen. Deres valgoplæg kan læses her, og på næste side 
kan du se, kredsstyrelsesmedlemmernes væsentligste begrundelser for, hvem vi 
agter at stemme på. 

Kongressen streames på dlf.org live fra Falkonersalen på Frederiksberg. /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 

Fra venstre: Anders Liltorp, Gordon Ørskov Madsen og 

Morten Refskov 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-september-2020
https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-september-2020/10-valg-af-formand


Hvem skal være formand for DLF? 

Jeanette Winther: 

Gordon får min stemme.  

- Han er troværdig og har et vindende væsen uden store armbevægelser 

- Han står for sikker drift og involverende udvikling 

- Han har stor erfaring og er den, der kan levere en holdbar udmøntning af    

   arbejdstidsaftalen  

 

Brian Dalsgaard: 

Formandsvalg er et valg omkring de værdier, der kendetegner DLF. Vi vil ken-

des for troværdighed, ordentlighed, seriøsitet og høj faglighed. Disse værdier 

lever Gordon Ørskov Madsen i høj grad op til; derfor går min stemme til for-

mandsvalget til ham. 

 

Anni Østergaard Bleicken: 

Gordon får min stemme til valget, fordi han: 

- er respekteret og har en enorm erfaring i fagpolitisk arbejde 

- er den bedste til at udfolde A20 

- har fokus på lærerprofessionen og det gode arbejdsliv 

- arbejder sagligt og benhårdt for medlemmerne 

 

Anne Halkjær Johnsson: 

Jeg stemmer på Gordon Ørskov Madsen, fordi vi har brug for en formand der 

er 100 % på hjemmebane i vores overenskomst og arbejdstidsaftale, og som 

kan fungere både internt i foreningen og eksternt. Her mener jeg, at Gordon 

er vores stærkeste kort. 

 

Jacob Svejstrup: 

Morten Refskov er det DLF har brug for. Han kan bruge afsættet i den nye A20 

til at sikre DLF´s medlemmer bedre vilkår for deres arbejde, gennem nytænk-

ning, mod og handlekraft. 

Morten er skarp, analytisk og visionær og vil være en stærk formand. 

 

 

Fritvalgsordning  - vælg inden 1. oktober 

Som kommunalt ansat bliver 0,83 % af din løn udbetalt hver måned sammen 
med resten af din løn. Alternativt kan du selv aktivt vælge at få de 0,83% ind-
betalt som pensionsbidrag til Lærernes Pension.  (Gælder ikke timelønnede). 

Det fremgår af din lønseddel, hvorvidt du på nuværende tidspunkt får penge-
ne udbetalt eller indsat som pensionsbidrag. Ønsker du at ændre dit valg, gør 
du enkelt og hurtigt ved at downloade app’en Minløn og gå ind under ”Mine 
valg”.  

Husk at foretage et evt. valg inden den 1. oktober! Ændringen vil så træde i 
kraft fra 1. januar 2021. /JW 
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Kalender 

Fredag den 2. oktober 2020                      

Lærerens dag på kredskontoret - 

AFLYST 

Torsdag den 26. november 2020 

Medlemsmøde for børnehave-

klasselederne 

Torsdag den 26. november 2020                                         

Thomas Buttenschön – koncert på 

Paletten  

Fredag den 15. - lørdag den 16. 

januar 2021  

Åbent medlemskursus - UDSAT på 

ubestemt tid 

Lørdag den 27. februar 2021 

Volleyballturnering i Møllehøjhal-

len 

Torsdag den 11. marts 2021 

Generalforsamling 

NB. Vær opmærksom på, at der kan 

komme yderligere aflysninger grun-

det Covid-19. Se opdatering på 

https://www.dlfviborg.dk/ og kred-

sens Facebookside https://

www.facebook.com/140dlf 

mailto:140@dlf.org

