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Kære medlem 

Om lidt lyder sommerferiesangen på alle skoler i det ganske danske land og 

således også på skolerne i Viborg Kommune.  Vi lukker ned for endnu et år præ-

get af corona, hurtige omstillinger, udstrakt grad af fleksibilitet og anderledes 

løsninger.  

Hvad coronatiden har medført og lært os, er vi stadig ikke helt færdige med at 

snakke om, men sikkert er det, at det har været en tid, hvor vi har gjort nye og 

måske genopdaget tidligere erfaringer. /JW 

 

Øgede frihedsgrader til skolerne 

Med netop corona-eftervirkningerne som bagtæppe indgik et meget bredt fler-

tal i folketinget den 1. juni 2021 en aftale om flere frihedsgrader og en (mindre) 

ekstra økonomisk tildeling til bl.a. folkeskolerne. Som I måske ved, betyder det, 

at det ift. det kommende skoleår er op til den enkelte skole bl.a. at drøfte og 

tage beslutning om mulighed for 1) at fravige udarbejdelse af elevplaner 2) at 

fravige målsætningen om kompetencedækning og 3) at konvertere al den un-

derstøttende undervisning. Vi håber, at I allerede har haft eller efter sommerfe-

rien får mulighed for at drøfte de tre nævnte punkter og evt. justere praksis på 

skolerne. /JW 

 

”Viborgaftalen - forskellige i fællesskab” 

Med den centralt indgåede arbejdstidsaftale mellem KL og Lærernes Centralor-

ganisation som grundlag har Viborg Lærerkreds med forvaltningen og skolele-

derforeningen i Viborg hen over vinteren haft mange, lange og konstruktive 

drøftelser. Vi har hele vejen rundt om bordet bestræbt os på i forhandlingerne 

at gøre os umage, og det førte til, at vi i det tidlige forår indgik en lokal arbejds-

tidsaftale, hvori der bl.a. er aftalt en klar sammenhæng mellem undervisning og 

forberedelse samt langt højere gennemsigtighed mellem opgaver og tid. 

Vi har kaldt aftalen for ”Viborgaftalen - Forskellige i fællesskab”. Deri ligger, at 

vi som kreds og forvaltning har fastlagt nogle aftalte bindinger og klare rammer, 

og at der derudover er forskellige forhold, som skal udmøntes lokalt – efter 

aftale med TR og drøftelse med lærerne – og med skyldig hensyntagen til lokal 

tradition, kultur og resurser. Dvs. at vi går fælles på nogle ting, mens andet er 

op til lokale drøftelser, prioriteringer og aftaler. 

Vi kunne måske godt have lavet en aftale, hvor mere var centralt besluttet, men 

det har vi ikke ønsket – både pga. uhensigtsmæssigheder i tildelingsmodellen 

og fordi vi fortsat insisterer på, at man ude på skolerne etablerer/holder fast i 

det gode samarbejde mellem skoleleder, TR og lærerkollegiet. Skole laver vi 

nemlig bedst sammen. 

Vi er enige om, at vi inden for de givne rammer er nået frem til et ret godt afta-

leresultat, som alle skoler vil kunne komme om bord i – uagtet den enkelte sko-

les økonomi og uhensigtsmæssigheder i  resursetildelingsmodellen. /JW 

 

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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Viborg indtager førstepladsen - desværre 

Viborg Kommuens skolevæsen har i mange år ligget lavt i tildelingen pr. elev i 

folkeskolen. Med KL’s nyeste udgave af ”Kend din kommune - brug nøgletal i 

styringen 2021” kan man konstatere, at vi alene for at nå op på landsgennem-

snittet i runde tal skal tilføre i alt ca. 116 mio. kr. til det kommunale skolevæ-

sen! Vi indtager i Viborg Kommune en klar sidsteplads i tildelingen pr. elev inkl. 

specialundervisning, og er altså dén af landets kommuner, der investerer aller-

mindst i den enkelte elevs skolegang, hvor en elev er 12.049 kr. billigere end 

landsgennemsnittet. På én gang beskæmmende og sørgeligt. 

B&U-udvalgsformand Per Møller Jensen udtalte i sidste uge i VSF, at vi samlet 

set nok må indstille os på, at der bliver færre penge til dagtilbud og skole i kom-

mende år. Vi anerkender, at det iflg. elevtalsprognosen ser ud til, at vi de kom-

mende år qua demografireguleringen får færre penge tilført fra Folketinget. 

Men har man i Viborg Kommune et reelt ønske om, at folkeskolen skal være et 

attraktivt førstevalg for såvel nuværende indbyggere som tilflyttere til kommu-

nen, så er folkeskoler med et højt service- og kvalitetsniveau et væsentligt para-

meter. Dette kræver alt andet lige en alvorlig saltvandsindsprøjtning til folke-

skolerne.  

Man kan ikke udelukke, at indeværende års forventede budgetoverskridelse på 

ca. 40 mio. kr. på familieområdet til dels skyldes utilstrækkelige resurser – til 

familieområdet, men også til skoleområdet. Er der ikke tilstrækkeligt med resur-

ser til rettidigt at sætte ind med den rigtige og nødvendige indsats over for det 

enkelte barn, så venter der en regning på et senere tidspunkt - både for det 

enkelte barn og for kommunens økonomi. 

Der har på skoleområdet alt for længe været sparet alt for meget, og det er på 

høje tide at tilføre flere nye resurser. Vi har ikke brug for lappeløsninger, men 

en reel langtidsinvestering i skoleområdet, og vi vil i Viborg Lærerkreds arbejde 

benhårdt på, at man fra politisk side hæver ambitionsniveauet for vores folke-

skoler og vores børn. Herom mere i den kommende tid. 

 

Syg i ferien?  

Hvis du bliver syg og har sygemeldt dig senest mandag morgen d. 5. juli inden 

arbejdstids start, har du ret til erstatningsferie. Bliver du syg efter feriens start 

(altså efter den 5. juli), kan du sygemelde dig, men får ikke erstatningsferie for 

de første 5 dage. Det er dog stadig fornuftigt med en sygemelding, da du ikke vil 

få karensdage i forbindelse med evt. sygdom i senere ferier.  

Sygemelding foregår til din leder - dog i lukkeugerne til forvaltningen (uge 27-29  

til Lisette Skov på 87 87 10 79 og i uge 30 til Mette Skjødt Christensen på 87 87 

10 12). Husk både at give besked om sygdom og om raskmelding./JW 

 

God sommerferie 

Til slut er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og velfortjent 

ferie. Vi glæder os til at se mere til hinanden i skoleåret 2021/22 - hvad enten 

det er til faglig klub på skolerne, volleystævne i Møllehøjhallen eller åbent med-

lemskursus på Skarrildhus. Nyd ferien:-) /JW 

  

 
 

 
 

Åbningstider i  
sommerferien 

Kredskontoret har følgende åbningstider 

i sommerferien: 

Uge 26 Alle hverdage kl. 9-13 

Uge 27 Lukket 

Uge 28 Lukket 

Uge 39 Lukket 

Uge 30 Lukket 

Uge 31 Alle hverdage kl. 9-13 

 

Du er i hele ferieperioden velkommen til 

at sende en mail til 140@dlf.org. 

Akutte henvendelser bliver besvaret se-

nest næste hverdag. Øvrige henvendel-

ser vil blive besvaret senest i uge 31.  

 

Kalender 
28.-29. januar 2022 

Åbent medlemskursus 

26. februar 2022 

Volleyturnering i Møllehøj-

hallen 

10. marts 2022 

Generalforsamling  

mailto:140@dlf.org

