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Så lakker det mod tiltrængt juleferie efter endnu et år med  
en coronapandemi, som desværre langt fra ser ud til at have 
sluppet sit tag.  
Vi må forberede os på endnu en vinter med restriktioner og – 
afhængig af  smitteudviklingen og de politiske beslutninger - 
nedlukninger, onlineundervisning og nødpasning. Samtidig 
skal vi huske at passe på os selv og hinanden og sikre, at det 
fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver så sikkert som muligt. 
Det stiller kæmpe store krav til os som lærere, og det trækker 
tænder ud, når man over så lange stræk skal navigere i den 
ene omstilling efter den anden i undervisningen sammen med 
eleverne.  Kæmpe cadeau til alle for på fornemmeste vis at 
have  trukket et kæmpe læs. Vi har klaret det før og skal ved 
fælles hjælp også nok klare det igen. //JW 

 

Covid-19  
Vi følger i Viborg kommune uden undtagelser de retningslin-
jer, der kommer fra sundhedsstyrelsen. Vores store udfor-
dring er imidlertid, at retningslinjerne som udgangspunkt er 
”anbefalinger” og ”hvis muligt”. Derfor skal der herfra lyde en 
opfordring til, at man  sætter sig lidt ind i de gældende ret-
ningslinjer og bakker sine lokale tillidsvalgte og MED-udvalg 
op, så man får sat de tiltag i værk, der samlet set bedst sikrer  
arbejdsmiljøet på egen skole. DLF centralt arbejder på at sikre 
rettigheder omkring adgang til test, brug af værnemidler mm.  
Vi arbejder lokalt på at sikre, at alle arbejdsmiljørepræsentan-
ter og tillidsrepræsentanter er klædt på med seneste infor-
mation vedr. covid-19, at rengøringsniveauet er tilfredsstillen-
de, og at ALLE tilfælde af covid-19 anmeldes som arbejdsska-
der, når det er sandsynligt, at man er smittet på jobbet. //BD 

 

Kommunalvalg  
Konstitueringen efter kommunalvalget er på plads, og vi har 
fået et helt nyt børne- og ungdomsudvalg (BUU), som fra den 
1. jan. 2022 vil være udvidet med to, så vi går fra fem til syv 
medlemmer. Formand for udvalget bliver Kathrine Fusager 
Rohde (V) og næstformand bliver Birgith Langballe (S). Derud-
over består det nye BUU af Marianne Aaris Andersen (S), Bir-
the Harritz (S), Malena Møller  Mortensen (K),  Marianne 
Gaardsdal (SF) og Anders Jensen (V). 

 

 

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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Kalender 
Lørdag d. 26. februar 2022 

Volleyballturnering, Møllehøjhallen 

Torsdag den 10. marts 2022 

Generalforsamling  

Fredag den 25. marts 2022 

Jonah Blacksmith, Paletten 

(udsolgt) 

Fredag den 16. - lørdag den 17. 

september 2022  

- Bemærk ny dato !                          

Åbent medlemskursus, Skarrildhus 

mailto:140@dlf.org


         

Vi glæder os til godt samarbejde med det nye byråd og ud-
valg. Der bliver nok at tage fat på, og den første store opgave 
ligger og venter inden for allernærmeste fremtid, idet det af-
gående byråd jo har videregivet deres anbefaling til det vide-
re arbejde med fremtidens skole og skolestruktur i Viborg 
Kommune. Vi bringer naturligvis vores perspektiver på dette i 
spil i debatten sammen med det faktum, at Viborg Kommu-
nes skolevæsen først og fremmest er udfordret på, at økono-
mien til skolerne ligger langt under landsgennemsnittet. //JW 

 

Medlemsarrangementer  
Grundet covid-19-situationen er vi beklageligvis endnu en 
gang nødt til at udskyde vores åbne medlemskursus på Skar-
rildhus. Arrangementet er rykket til den 16. - 17. sep. 2022.  
Til gengæld håber vi fortsat at kunne afholde volleyballturne-
ringen sidst i februar, så tag fat i din kollega og lav et hold, så 
I kan deltage i en dag med hygge og god motion. //JW 

 

Pensionistforeningen 
Medlemmer af pensionistforeningen modtager i begyndelsen 
af 2022 det nye aktivitetsprogram. 
Mere om pensionistforeningen på kredsens hjemmeside. //AH 

 

Generalforsamling den 10. marts 2020  
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 10. marts 2022, 
hvor Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling med valg 
til kredsstyrelsen. Indkaldelsen med angivelse af foreløbig 
dagsorden og diverse deadlines ift. generalforsamlingen kom-
mer i det nye år . Husk at sætte kryds i kalenderen til en god 
og hyggelig fagpolitisk aften med dine kolleger.  
Vi håber, at vi til marts er i en situation, hvor det er muligt at 
mødes fysisk. I modsat fald vil vi til den tid tage bestik af situ-
ationen og  vurdere, hvorvidt det i stedet vil give mere me-
ning at udskyde generalforsamlingen til senere på foråret. 
Under alle omstændigheder vil vi naturligvis rette os efter 
myndighedernes anbefalinger. //JW 

Tak for samarbejdet i 2021 og 
Glædelig jul og godt nytår til dig og dine 

Viborg Lærerkreds  
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Træffetider i  
juleferien 

Kredskontoret er lukket fra ons-

dag den 22. december 2021 til 

tirsdag den 4. januar 2022 (begge 

dage inkl.) 

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 onsdag den 

5. januar 2022 eller snarest der-

efter. 

https://www.dlfviborg.dk/om-kredsen/saerlig-for/pensionister
mailto:140@dlf.org
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