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Kære medlem 

Det er næsten blevet en floskel, men 2020 har stået i covid-19’s tegn. 
Året var ikke mange uger gammelt, før det begyndte at stramme til. Det 
har givet en masse udfordringer, som er blevet overordentligt godt og 
flot tacklet på skolerne. Det skyldes ikke mindst din og dine kollegers 
indsats og insisteren på at få tingene til at lykkes og give eleverne en god 
undervisning og tryg base - covid-19 til trods. Dét fortjener - og har også 
høstet -  anerkendelse og ros i samfundet. 

Fra lærerforeningens side har der under pandemien både nationalt og 
lokalt kontinuerligt været arbejdet på at sikre vores medlemmers fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejder fortsætte hen over vinteren og 
indbefatter alle - uanset om man er på sin arbejdsplads eller er sendt 
hjem for at arbejde. Er der i den forbindelse noget, du ønsker at vide 
mere om, eller noget du undrer dig over, er du som altid meget velkom-
men til at henvende dig til din TR eller direkte til kredsen.  

Ud over covid-19-situationen er vi i kredsstyrelsen og TR-gruppen p.t. 
meget optaget af A20. Vi kan i den forbindelse fortælle, at vi er i  god 
dialog med forvaltningen og skolelederforeningen ift., hvordan vi bedst 
udmønter A20 i en lokal kontekst. Forhandlingerne er i god fremdrift, og 
vi arbejder ihærdigt på at komme i mål med et godt resultat til gavn for 
alle vores medlemmer - og i sidste ende dem, det hele (også) handler 
om; eleverne. Vi håber, at kunne melde resultatet ud inden længe. /JW 

Generalforsamling den 11. marts 2021 
Torsdag den 11. marts 2021 afholdes Viborg Lærerkreds’ årlige general-
forsamling. Grundet den aktuelle covid-19-situation bliver generalfor-
samlingen denne gang virtuel.  Nærmere vedr. den praktiske gennemfø-
relse samt indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden følger i det 
nye år. Vi lægger os i selen med tiltag som kan være med til at sikre 
medlemsinvolvering og hyggeligt fagpolitisk samvær med kollegerne - 
covid-19-restriktionerne til trods. Sæt X i kalenderen. /JW 

Delvis nedlukning af kontoret pga. covid-19 
Set i lyset af den seneste tids stigning i covid-19-smittetallene har kred-
sen besluttet i videst muligt omfang at begrænse personlig kontakt på 
kredskontoret. Fremmøde på kredskontoret er derfor indtil videre ikke 
muligt uden forudgående aftale.  

Vores telefon vil naturligvis fortsat være åben i vores normale åbnings-
tid, som er mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-13.00. 

Herudover kan du komme i kontakt med os ved at sende en mail til 
kredspostkassen (140@dlf.org) eller direkte til en af os. Hvis du ønsker 
en opringning, beder du bare om det i din mail, og du vil blive kontaktet 
hurtigst muligt inden for vores åbningstid. /JW 

Du og dine ønskes en rigtig glædelig jul  

og et godt og forhåbentligt helt anderledes og bedre nyt år.  

Tak for samarbejdet i 2020 

Bedste hilsner  

Viborg Lærerkreds 

  

 
 

 
 

Træffetider i  
juleferien 

Kredskontoret er lukket fra fre-
dag den 18. december 2020, kl. 
13.00 til mandag den 3. januar 
2021 kl. 08.00. 

Du kan komme i kontakt med os 
ved at sende en mail til 
140@dlf.org. Akutte henvendel-
ser vil blive besvaret senest den 
efterfølgende hverdag mellem kl. 
9.00 og 11.00. Øvrige henvendel-
ser vil blive besvaret mandag den 
4. december 2020 eller snarest 
derefter. 
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