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En æ a e fo bi
Efter års tro og dedikeret tjeneste som formand for Danmarks Lærerforening
gik vores ikoniske formand, Anders Bondo Christensen, af på DLF s kongres i
sidste uge. Derfor skulle der på kongressen vælges en ny formand. Afstemnin
gen blev - ikke overraskende - meget tæt.
Der var på dagen hele tre kandidater, hvoraf kun de to Morten Kvist Refskov
fra Ballerup og Gordon Ørskov Madsen fra Aarhus reelt kom i spil. Valgproce
duren var den samme, som den vi kender fra alle andre tillidsvalg i DLF. Da
stemmerne efter første runde var talt op og viste, at ingen af kandidaterne hav
de opnået
af de afgivne stemmer, måtte der derfor endnu en runde til.
I anden runde faldt kongressens
delegerede stemmer sådan ud, at Gordon
Ørskov Madsen fik
, mens Morten Refskov fik
stemmer. Dermed er Gor
don Ørskov Madsen nu ny formand for DLF. Vi glæder os i kredsstyrelsen meget
til samarbejdet med den nye formand og tænker, at vi med ham ved roret står
godt og sikkert fx ift. implementering af A , hvor han jo har været med helt
inde i maskinrummet under tilblivelsen.
Der har - særligt på de sociale medier og måske særligt af ikke-medlemmer og
andre udenforstående - i og efter valgkampen været talt om en splittelse i for
eningen på baggrund af det meget tætte afstemningsresultat. Det billede gen
kender vi dog ikke i kredsstyrelsen, og vi er overbeviste om, at vi nok skal kom
me videre - og godt videre - i samlet flok. JW

B dge fo kole ne

-

Onsdag i næste uge bliver det kommunale budget for
behandlet og endeligt vedtaget.

og overslagsårene .

Politikerne får generelt rigtigt meget for pengene i Viborg Kommunes skolevæ
sen. Skolerne leverer flot på trods af, at ressourceniveauet på skoleområdet i
Viborg Kommune ligger langt under landsgennemsnittet. Iflg. KL s nøgletal for
jf Kend din komm ne br g nøgle al i ringen
ligger Viborg
Kommune fortsat lavt ift. ressourcetildelingen pr. elev en . plads vel at
mærke fra bunden . Skal vi nå op på en placering midt i det kommunale
felt medianen vil det kræve en tilførsel på godt .
kr. pr. elev.
Viborg Lærerkreds ser derfor med tilfredshed på, at man politisk ønsker at tilfø
re området ekstra ressourcer på baggrund af demografiudfordringen og fokus
på Fremtiden Folkeskole. I den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at man
er nødt til at have råd til det helt basale så som fx læreruddannede til at vare
tage undervisningen, penge til materialeindkøb til alle fag også de praktiskmusiske , inden man iværksætter udviklingsprojekter. Dét kræver et fortsat
politisk fokus på at styrke og tilføre betragtelige ressourcer til skoleområdet.
Viborg Lærerkreds undres og bliver derfor også bekymret, hvis man politisk
fastholder sam dig at modregne i skolebudgettet for
på baggrund af den
statslige puljetilførsel lærermilliarden . Det er ikke i overensstemmelse med
Folketingets retningslinjer i forbindelse med tildelingen. Heraf fremgår det én
tydigt, at kommunen skal anvende tilskudsmidlerne ubeskåret til folkeskole
området og som tillæg l allerede ed agne b dge er Der er hårdt brug for
pengene jf. ovenstående , og derfor er vi uforstående og bekymrede over for,
at man i byrådet ønsker at reducere budget
med , mio. kr. på baggrund
af den statslige tilførsel. JW

Kredskontorets
træffetider
Mandag .00 - .00
Tirsdag .00 - .00
Onsdag .00 - .00
Torsdag .00 - .00
Fredag
.00 - .00

Fremmøde på kontoret
kun efter aftale
Kredskontoret er lukket for person
ligt fremmøde uden særlig aftale,
idet vi følger statsministerens op
fordring til at arbejde hjemmefra i
det omfang, det er muligt og hen
sigtsmæssigt.
Kredsens telefon
vil dog
være åben alle hverdage mellem kl.
Der do er er man
velkommen til at ringe eller skrive
direkte til os. Vi deltager fortsat i
fysiske møder på skoler og rådhus.

Jeane e Win he fo mand
jewi dlf.org eller

B ian Dal gaa d næ

COVID-

brda dlf.org eller

Pandemien sætter sin tydelige dagsorden i store dele af samfundet. Mange
tiltag og restriktioner indføres, men på skoleområdet kører man delvist videre,
som om smitten ikke er en del af skolehverdagen.

Heidi Toft kon len
heto dlf.org eller
ob Heidi holder ferie i ge

o mand

Vi har i Viborg været overordnet set været heldige, idet vi har haft få tilfælde af
COVID- på skolerne, og disse har ikke nået at brede sig, inden der har været
sat ind med hjemsendelse af lærere og klasser. Vi følger sundhedsmyndigheder
nes retningslinjer - også selvom man berettiget kan stille sig undrende over for,
hvordan de hænger sammen med de retningslinjer, der gælder i resten af sam
fundet.
Skole-MED har naturligvis fokus på COVID- og har besluttet, at der bør være
mulighed for i udstrakt grad at lægge en del af opgaverne hjemme. Det er lige
ledes besluttet, at vi skal have fokus på at drifte, samt at øget sygefravær kan
betyde, at udviklingsprojekter ikke prioriteres så højt.
Rengøringen følger igen sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men her er et
punkt, der nok kunne forbedres til glæde for alle.
Centralt har DLF rettet henvendelse til KL og Undervisningsministeriet med vo
res bekymringer. Forslagene til forbedring er bl.a. øget rengøring, færre klasser
pr. lærer, fokus på kerneydelsen og færre fysiske møde. Gordon Ørskov Mad
sen, vores nye formand, mødes i dag med undervisningsministeren og parterne
omkring folkeskolen, og her er ovenstående dagsordensat. Læs mere om dette i
Gordons medlemsmail udsendt i går, torsdag.
Med efterår, vinter og influenza-sæson på trapperne kan vi måske se frem til en
længere periode med høje smittetal og yderligere restriktioner. Opfordringen
herfra skal være, at I giver lyd, hvis der er forhold, der kræver et særligt fokus.
Eksempelvis har Søndre Skole været med til at dagsordensætte problematikken
omkring den lokale rengøringsstandard på skolerne. BD

Kong e
DLF s kongres i sidste uge blev som alt andet corona-ramt og på den baggrund
kortet ned til en enkelt dag og kun med de tre mest presserende dagsorden
punkter: Implementering af A
arbejdstidsaftalen , vedtagelse af krav til OK
og formandsvalg.
Omdrejningspunktet i A er et forpligtende samarbejde på alle niveauer. Såle
des skal skolechef skolelederforening kreds og skoleleder TR den samlede
lærergruppe samarbejde omkring succesfuld implementering af aftalen. En
aftale, der skal skabe gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og priori
teringen af opgaverne, og som skal understøtte lærernes muligheder for at kun
ne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven.
For at understøtte succesfuld implementering bliver alle kredse og tillidsrepræ
sentanter bibragt viden og færdigheder samt bistået i processen. Inden længe
kommer der en udmelding vedr. det første fællesmøde for TR er, skoleledere,
kredse og skolechef. Flere møder og uddannelse følger.
Se dagsorden, bilag og kongresvedtagelser på DLF hjemme ide JW

Fe iedag enge i efte å fe ien
I Viborg Kommune er der på langt de fleste folkeskoler kollektiv ferielukning i
uge for lærerne.
Hvis du som nyuddannet eller nyansat først er blevet ansat efter den . maj
har d må ke ikke op jen feriepenge l efterår ferien I de e lfælde
kan du være berettiget til feriedagpenge, når du har brugt de feriedage med
løn, som du evt. har optjent i din nuværende stilling.
Ønsker du at modtage feriedagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarke
det og melde dig ledig på JobCentret senest på første ledighedsdag. Du skal
desuden kontakte Lærernes A-kasse. Læs mere her HT

Kalender
F edag den ok obe
Lærerens dag på kredskontoret AFLYST
To dag den
no embe
Medlemsmøde for børnehaveklas
selederne
To dag den
no embe
Thomas Buttenschön koncert på
Paletten
F edag den
- l dag den
jan a
Åbent medlemskursus UDSKUDT
L dag den
feb a
Volleyballturnering i Møllehøjhallen
To dag den
ma
Generalforsamling
Vi følger selvfølgelig de til enhver tid gæl
dende retningslinjer og må derfor forvente
yderligere aflysninger.

