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Generalforsamling 2021 

Endnu en gang blev generalforsamlingen i Viborg Lærerkreds en 

virtuel én af slagsen. Tak til de 115 medlemmer, der deltog - trods 

begrænsninger ift. god kommunikation og medlemsdebat.  

Håber, vi snart kan ses rigtigt. /JW 

Medlemsmøde om Viborgaftalen  

I efteråret 2020 indgik Kommunernes Landsforening og Lærernes 

Centralorganisation en central arbejdstidsaftale (A20). På bag-

grund heraf har Viborg Lærerkreds sammen med skolechefen og 

den lokale skolelederforening forhandlet en lokal aftale, Viborg-

aftalen. Vi synes selv, at vi er kommet rigtigt godt i mål, har i pro-

cessen bestræbt os på at gøre os umanerligt umage og glæder os 

rigtigt meget til at få aftalen ud over rampen på skolerne. 

Aftalen blev i overskrifter præsenteret på generalforsamlingen, og 

onsdag den 7. april 2021 kl. 16.30-18.00 er der mulighed for at 

blive endnu klogere på aftalen, idet alle medlemmer af Viborg Læ-

rerkreds inviteres til et virtuelt møde om aftalen. Ud over en præ-

sentation, bliver der naturligvis også mulighed for at stille spørgs-

mål og yderligere drøfte aftalen, som i øvrigt kan ses her på kred-

sens hjemmeside. Håber I har lyst til at deltage. Link fås via TR el-

ler henvendelse til 140@dlf.org. /JW 

OK21 

Som I måske ved, er der indgået overenskomstforlig på vores om-

råde. Det betyder, at vi igen skal bede jer gå til ”stemmeurnerne” i 

forbindelse med urafstemningen, der er åben i perioden den 6. 

april 2021 kl. 8.00 til den 19. april 2021 kl. 9.00. 

En samlet kredsstyrelse anbefaler medlemmerne at stemme JA til 

forliget, der grundet covid-19-situationen må betragtes som en 

”vedligeholdelses-overenskomst”, men hvor det dog lykkedes (til 

den gode side) at komme i mål med det allervæsentligste, nemlig 

en sikring af reallønnen. Vil du gerne høre mere om OK-resultatet, 

kan vi anbefale dig at lytte til DLF’s podcast, hvor bl.a. formand 

Gordon Ørskov udfolder resultatet. Der er som altid ”brød til læ-

rerværelset” ved en stemmeprocent på 80 eller mere./JW 

Nyd en velfortjent ferie - God påske  

 

Kredskontorets 
træffetider  

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 
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