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Skoleåret 21/22 lakker med raske skridt mod enden, og sommer-
ferien banker på døren.  I dag går alle elever på sommerferie, og  
snart er det også lærernes og børnehaveklasseledernes tur til at 
stemple ud til en yderst velfortjent sommerferie.   

 

Skolestruktur 
Som I ved, er der - pga. faldende elevtal - fuld gang i skolestruktur-
debatten. Status er, at det gamle byråds forslag med ændringer til 
ni skoledistrikter i kommunen, heldigvis er blevet forkastet.  
Et nyt, men for så vidt lige så vidtgående forslag, er blevet udar-
bejdet. Det nye forslag indeholder fortsat en  ændring til større 
skoledistrikter - dog flere og dermed mindre distrikter end det 
gamle forslag. Vi ser som kreds med stor bekymring på folkesko-
lernes fremtid, hvis forslaget, som nu er sendt i høring hen over 
sommeren, bliver realiseret. Det er ikke lykkedes os at finde ek-
sempler på, at matrikelskoler reelt har kastet noget godt af sig - 
hverken større kvalitet i undervisningen, bedre mulighed for at 
skabe inkluderende læringsmiljøer eller bedre arbejdsmiljø. Heller 
ikke økonomiske rationaler har man kunnet hente i de kommuner, 
som har forsøgt sig med matrikelskoler. Af samme grund er man 
allerede gået væk fra eller er på vej til at gå væk fra matrikelskoler 
langt de fleste steder. Set fra et lærerperspektiv er der mange go-
de grunde til ikke at vedtage dette forslag. 

Der er ingen grund til, at vi i Viborg begår de samme fejl, som an-
dre kommuner allerede har begået.  Derfor har vi i  kredsen delta-
get i en del møder og brugt en del krudt på at snakke med forskel-
lige interessenter om  først det gamle og nu det nyeste forslag. 
Dette har bl.a. bevirket, at vi har fået en god kontakt og et rigtigt 
godt samarbejde op at køre med skolernes bestyrelser, som for 
første gang  nogensinde har  samlet sig om den fælles og vigtige 
sag; vores fælles skolevæsen. Samarbejdet har kastet det af sig, at 
der nu - sideløbende med høringsprocessen på ”det egentlige sko-
lestrukturforslag” fra byrådet - arbejdes på det, man kunne beteg-
ne som en forpligtende samarbejdsløsning.  

Det kan måske umiddelbart være svært at se det helt store økono-
miske potentiale og rationale i en samarbejdsløsning, men der er 
ingen tvivl om, at der er mange sidegevinster ved en sådan. Der er 
rigtig mange gode takter i en samarbejdsløsning, og vi tror på, at 
vi  ad den vej kan skabe noget, der er langt bedre end det, der er 
lagt op til i det udsendte høringsmateriale.  Nu mangler vi kun at 
blive klogere på hvilke resurser, der bliver udloddet til skolevæse-
net og efter hvilken resursetildelingsmodel. I den forbindelse ser vi 
frem til en stillingtagen til, om skoledrift primært skal ses som en 
udgift  - eller en investering. En investering i vores børn, som løn-
ner sig  nu og her og på sigt — økonomisk og menneskeligt. /JW 

 
Åbningstider i  
sommerferien 

Kredskontoret har følgende åbningstider 

i sommerferien: 
 

Uge 26 Kl. 9-13 (dog lukket fredag) 

Uge 27 Lukket 

Uge 28 Lukket 

Uge 29 Lukket 

Uge 30 Lukket 
 

Du er selvfølgelig i hele ferieperioden 

velkommen til at sende en mail til 

140@dlf.org. 
 

Akutte henvendelser vil så vidt muligt 

blive besvaret senest næste hverdag. 

Øvrige henvendelser vil blive besvaret i 

uge 31. 

 

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 



Ny forhåndsaftale på løn 
Som nævnt på generalforsamlingen i marts har vi været i proces 
omkring genforhandling af lærernes og børnehaveklasselederens 
forhåndsaftale på løn. 
Udgangspunkt i forhandlingen var vores ønske om en så bred og 
solidarisk udmøntning som muligt.  

Den vigtigste ændring i den justerede aftale er, at koordinatortil-
lægget forsvinder fra kommende skoleår. Til gengæld vil lønsum-
men brugt til koordinatortillægget (plus lidt mere) fremover blive 
lagt oven i tillægget for selvstyrende team og dermed blive fordelt 
til alle lærere og børnehaveklasseledere.  

Vi er meget tilfredse med udfaldet, som medfører, at størstedelen 
af den lokale løndannelse bliver fordelt automatisk og efter objek-
tive, retfærdige og gennemskuelige kriterier. Det er godt for ar-
bejdsmiljøet på skolerne - og samtidig sparer det alle parter for et 
større arbejde ift. administrative opgaver. 

Uddannelsesvejlernes forhåndsaftale er ligeledes blevet justeret 
og forlænget. 

Alle forhåndsaftaler kan tilgås på www.dlfviborg.dk /JW 

Nyt evaluerings– og bedømmelsessystem 
Fra skoleåret 2022/23 er der nye rammer for test, evaluering og 
skoleudvikling i folkeskolen. De nye evalueringsværktøjer og initia-
tiver skal bidrage til i højere grad at styrke evalueringskulturen i 
folkeskolen. Målet er, at undervisningen fremover i endnu højere 
grad end i dag skal støtte alle elevers faglige og alsidige udvikling 
og dannelse.  

Ét af elementerne i det nye evaluerings– og bedømmelsessystem 

er, at elevplanerne fra kommende skoleår er afskaffet og i stedet 

erstattes af meddelelsesbogen. Meddelelsesbogen skal være et 

brugbart værktøj, der reelt fremmer dialogen og samarbejdet mel-

lem elev, lærer og forældre. Det fremgår af  Børne– og Under-

visningsministeriets  faktaark vedr. meddelelsesbogen, at ”skolen 

beslutter, hvordan der arbejdes med meddelelsesbogen i samar-

bejde med elev og forældre. Indholdet er få aktuelle fokuspunkter, 

som det pædagogiske personale vurderer er væsentlige for at un-

derstøtte elevens faglige og alsidige udvikling”. Det står altså klart, 

at der skal tages en lokal beslutning ift., hvordan meddelelsesbo-

gen skal sættes op, og hvordan den skal bruges. /JW 

 

Rockmusik og fodboldkamp OG en opfordring 
I foråret havde Viborg Lærerkreds succes med 2 velbesøgte med-
lemsarrangementer. 70 medlemmer havde været heldige at få 
billet til den totalt udsolgte koncert med det danske folk-rockband 
Jonah Blacksmith. Bandet gav en brag af en koncert på Paletten og 
leverede veloplagte hits og nye numre med intensitet og spilleglæ-
de. 

Viborg Lærerkreds • Sct. Kjelds Gade 2 A • 8800 Viborg • Tlf. 8662 9300 • 140@dlf.org  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

 
Åbningstider i  
sommerferien 

Kredskontoret har følgende åbningstider 

i sommerferien: 
 

Uge 26 Kl. 9-13 (dog lukket fredag) 

Uge 27 Lukket 

Uge 28 Lukket 

Uge 29 Lukket 

Uge 30 Lukket 
 

Du er selvfølgelig i hele ferieperioden 

velkommen til at sende en mail til 

140@dlf.org. 
 

Akutte henvendelser vil så vidt muligt 

blive besvaret senest næste hverdag. 

Øvrige henvendelser vil blive besvaret i 

uge 31. 

https://www.dlfviborg.dk/loen-og-arbejdstid/forhaandsaftaler/forhaandsaftale-laerere-og-boernehaveklasseledere
mailto:140@dlf.org


 
Den 15. maj var der inviteret til superligafodbold på Viborg Stadi-
on, hvor AGF var på besøg. Her havde vores medlemmer mulighed 
for at erhverve sig en billig billet inkl. en stadionmenu og samtidig 
se VFF forlænge deres ophold i superligaen. Fodsportsforeningen 
pryglede Gymnasterne 1-0 i en tempofyldt og medrivende fod-
boldkamp. Skønt at være på stadion omgivet af gode kolleger fra 
mange af kommunens skoler. 
I Viborg Lærerkreds ønsker vi at styrke det sociale fællesskab 
blandt vores medlemmer med sådanne arrangementer af faglig 
eller kulturel karakter. Hvis du eller dine kolleger har gode ideer 
eller forslag, der appellerer bredt til vores medlemmer, så skal der 
således lyde en stor opfordring til at du bringer dem videre. Kon-
takt din TR eller kredsen. Måske bliver dit forslag til vores næste 
medlemsarrangement. /JS 

 

 

Syg i ferien?  
Hvis du bliver syg og har sygemeldt dig senest mandag morgen d. 
11. juli, har du ret til erstatningsferie. Bliver du syg efter feriens 
start (altså efter den 11. 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.  

I ugerne 27—30, hvor der ikke er personale til at tage imod syge-
meldinger, kontaktes sekretariatet i B&U.  
Husk både at give besked om sygdom og om raskmeldinger. /J 

 

 

Åbent Medlemskursus 
Efter at have været udskudt flere gange, er vi nu endelig klar til at 
holde Åbent Medlemskursus den 16.-17. september på Skarrild-
hus. 

Ligesom tidligere kan du forvente faglige debatter, interessante 
input, lækker mad, god musik og hyggeligt kollegialt samvær. 
Tilmeldingen er allerede åben, så prik til dine kolleger - også evt. 
nye kolleger, der begynder efter sommerferien - og lav en for-
håndstilmelding hos din TR senest den 18. august. Se mere om 
tilmelding mv. på https://www.dlfviborg.dk/media/15269940/
aabent-medlemskursus-september-2022-opslag.pdf /AH 

 

 

Kredsstyrelsen ønsker dig og dine nærmeste   
en rigtig dejlig sommer 
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