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Et hårdt og anderledes forår 

Sommerferien banker på døren, og den er tiltrængt. I år måske mere end no-

gensinde, for hvor har det dog været et mærkeligt og ganske anderledes, men 

også lærerigt forår. Der har i den grad været brug for omstillingsparathed og 

evne til at finde hurtige, gode løsninger - og der lyder fra alle sider en stor og 

velfortjent TAK for den helt enorme og særlige arbejdsindsats, der er ydet.   

Selv om Corona-krisen endnu ikke er ovre, står vi lige nu midt i en evaluering, 

hvor vi  samler op på vores foreløbige erfaringer. Trods det forholdsvis tidlige 

tidspunkt, tør jeg godt vove det ene øje og overordnet pege på nogle af de ob-

servationer og erfaringer, vi på kredsen har gjort os og drøftet i forskellige fora. 

Vi har endnu en gang fået bekræftet, at god undervisning handler mere om 

kvalitet end kvantitet, at god undervisning er båret af relationen mellem lærer 

og elever, og at god undervisning bliver til, når der er tid og lærere nok til det 

enkelte barn. Helt overordnet er det også værd at mærke sig, at friere rammer, 

færre ydre krav i hverdagen og stor tillid i den grad har givet den professionelle 

dømmekraft næring og mulighed for at udfolde sig. Derudover har vi gjort os 

nye erfaringer med digital undervisning på afstand - både ift. hvad det kan, og 

hvad det ikke kan.  

Vi ser frem til at høre om og bringe jeres erfaringer i spil i de kommende 

drøftelser med bl.a. forvaltningen. /JW 

 

Kvalitetsløft af folkeskolen 

Regeringen og dens støttepartier indgik 3. juni 2020 en aftale, som sikrer et 

tiltrængt kvalitetsløft af folkeskolen - i daglig tale kaldet lærermilliarden, efter-

som pengene skal bruges til at ansætte flere kvalificerede lærere. Helt præcist 

er der på landsplan i 2020 afsat 275 mio. kr. stigende til 803 mio. kr. i 2023. For 

Viborg Kommunes vedkommende betyder det i år en ekstra tildeling på 5,4 

mio. kr. Vi har i Viborg Lærerkreds en klar forventning om, at tilskuddet bliver 

lagt oven i det gældende budget for 2020 til glæde for folkeskolen. /JW 

 

Periodeforhandlingerne 

Periodeforhandlingerne er sat på pause på anmodning fra KL’s forhandlere. Det 

betyder, at vi endnu ikke kender udfaldet af forhandlingerne. Det havde ellers 

været rigtigt dejligt at gå på sommerferie med en aftale i hus, men det bliver 

desværre ikke tilfældet. Til gengæld må vi forvente, at der umiddelbart efter 

sommerferien kommer en melding på, hvorvidt der bliver fundet en god løsning 

på de sidste knaster til gavn for lærere og elever.  /JW 

 

Generalforsamling den 3. september 2020 

Den udskudte kredsgeneralforsamling med valg til kredsstyrelsen afholdes tors-

dag den 3. september 2020 kl. 19.00. Vi håber på talstærkt fremmøde fra vores 

medlemmer denne aften, så reservér gerne aftenen.  Nærmere info følger / JW 

 

 

Åbningstider i 
Uge 27 - 31 

Uge 27     Alle hverdage kl. 9-13 

Uge 28     Lukket 

Uge 29     Lukket 

Uge 30     Lukket 

Uge 31      Lukket  



Kommende medlemsarrangementer 

Kredsen er - efter en forårssæson uden medlemsarrangementer - tilbage på 

sporet. Som det fremgår af kalenderen, fejrer vi igen den internationale Lære-

rens dag på kredskontoret. Vi håber derfor, at mange medlemmer har lyst til at 

kigge forbi til en hyggelig eftermiddag med snak og snacks fredag den 2. okto-

ber 2020. 

Første koncert efter corona-lockdown bliver med Buttenschön på Paletten den 

26. november 2020. Prisen for koncert (inkl. en kupon til øl/vand/vin) er kun 90 

kr. Som ved tidligere arrangementer gælder denne særlige, lave pris kun vores 

medlemmer. Ikke-medlemmer henvises til direkte køb via Paletten. 

Tilmelding skal ske til 140@dlf.org. Ved bekræftelse af tilmelding følger nærme-

re oplysninger om betaling. Bemærk venligst, at billetterne sælges efter først til 

mølle-princippet, da vi kun har 30 billetter til den favorable medlemspris.  

Slutteligt vil jeg nævne vores altid eftertragtede åbne medlemskursus på Skar-

rildhus med både faglige input og hyggeligt, socialt samvær. Medlemskurset 

finder sted fredag den 15. til lørdag den 16. januar 2021 - men bemærk dog, at 

pladserne IKKE tildeles efter først-til-mølle-princippet. En egentlig invitation og 

yderligere information kommer ud på den anden side af sommerferien. /JW 

 

OBS på sommerens rejser 

Har du planer om udlandsrejse, råder vi dig i år til  at være ekstra opmærksom 

på de særlige forhold, der måtte gælde. Drejer det sig om et af de områder, som 

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, råder vi dig til, at du 

forud for afrejsen tager kontakt til din arbejdsgiver og laver aftale om eventuel-

le konsekvenser - herunder hvordan man som medarbejder kan arbejde i tilfæl-

de af et muligt efterfølgende pålagt 14-dages hjemmeophold. Se nærmere vedr. 

Forhandlingsfællesskabets fælles principper her /HT 

 

Feriedagpenge i sommerferien? 

I Viborg Kommune er der kollektiv ferielukning i ugerne 28-30 (15 dage) for læ-

rerne på alle kommunens folkeskoler. 

Hvis du som nyuddannet eller nyansat ikke har været i arbejde i hele kalender-

året 2019, har du ikke optjent feriepenge til sommerferien i juli måned. I dette 

tilfælde er du berettiget til feriedagpenge, når du har brugt de feriedage med 

løn, som du evt. har optjent i din nuværende stilling. 

Ønsker du at modtage feriedagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarke-
det og melde dig ledig på JobCentret senest på første ledighedsdag. Du skal 
desuden kontakte Lærernes A-kasse. Læs mere her. /HT 

 

Nyd ferien og god sommer herfra 

Det bliver nok for de flestes vedkommende en noget anderledes sommerferie 

end først planlagt, men vi håber, at I alle må nyde den dejligste ferie med alt 

hvad dertil hører af ro, afslapning og samvær med familie og venner. /JW 

 
 
 

Kalender 

Torsdag den 3. september 2020 

Generalforsamling i BDO-loungen 

Fredag den 2. oktober 2020                      

Lærerens dag for alle medlemmer 

på kredskontoret 

Torsdag den 26. november 2020 

Medlemsmøde for børnehaveklas-

selederne på kredskontoret 

Torsdag den 26. november 2020                                         

Thomas Buttenschön – koncert på 

Paletten  

Fredag den 15. - lørdag den 16. 

januar 2021       

Åbent medlemskursus på Skarrild-

hus 

https://dsr.dk/sites/default/files/24/faelles_principper_vedr_rejser_til_omraader_der_fraraades_ikke-noedvendige_rejser_til.pdf
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/

