
 

Informationsbrev nr. 3/13  
Udsendt december 2013 

Aalborg Lærerforening  

Kære medlem 

 

Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene.  Det er for alle 

en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver prioriteret højt 

for en stund, inden det igen for alvor går løs i det nye år. Og hvad byder det nye år så på?   

Der er allerede blevet arbejdet med elementer for det kommende skoleår et stykke tid. Al-

le ved, at der fra 1. august 2014 starter en ny virkelighed på skolerne. En virkelighed, der 

er bestemt af regeringens indgriben i lockouten i foråret, og som medførte Lov 409. Efter-

følgende kom regeringens stor folkeskolereform, der har 

til formål at reformere folkeskolen på en ny og 

”spændende” måde.  Alt sammen med hensigten at gøre 

eleverne så dygtige som overhovedet muligt.  Nu er det 

så op til kommunerne at implementere loven og refor-

men, så lærere og ledere den 1. august 2014 er klar til at 

arbejde efter regeringens visioner for den danske folke-

skole. I Aalborg er det politisk bestemt, at otte temagrup-

per skal arbejde med hver deres vinkel af reformen, og 

give deres bud på, hvordan delelementerne kan indføres 

på skolerne.  

Ud fra temagruppernes arbejde vil der være en høringsperiode fra den 4. december – til 

den 12. december, hvor skolebestyrelserne og organisationerne kan afgive høringssvar. 

Politikerne i Skole- og Kulturudvalget vil på mødet den 17. december træffe beslutning på 

de områder, der har ressourcemæssig betydning for planlægning af det nye skoleår. Ar-

bejdet i temagrupperne fortsætter ind i det nye år, hvor der stadigvæk vil blive arbejdet 

med at omsætte reformen til virkelighed.  Hvordan virkeligheden kommer til at se ud, kan 

der af indlysende grunde ikke siges noget eksakt om på nuværende tidspunkt, men Aal-

borg Lærerforening arbejder ihærdig på at få klarhed og styr på det kaos, som præger 

planlægningen af det nye skoleår. Mange skoleledere har allerede orienteret personalet 

om, hvordan de tænker skolereformen og Lov 409 omsat for det kommende skoleår. Nog-

le har endda færdige planer over, hvordan de ser virkeligheden fra 1. august.  Alt sammen 

grobund for frustrationer, da der ikke er truffet politiske beslutninger, som giver fuldstæn-

dig klarhed over, hvad der er muligt og ikke muligt.   
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Aalborg Lærerforening har undervist alle tillidsrepræ-

sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Lov 409 og 

folkeskolereformen, for der igennem at klæde de tillids-

valgte på til at imødegå, hvad der er muligt efter loven. 

Dette tiltag har været nødvendigt, da der blandt andet er 

stor usikkerhed om, hvordan loven skal tolkes og for-

stås. Med Lov 409 blev lærerne og børnehaveklassele-

derne med et slag ”normaliseret”, som det øvrige ar-

bejdsmarked. Alt arbejde skal nu udføres på tjeneste-

stedet og politikerne vedtog endda ”værnsregler” som 

beskyttelse mod det grænseløse arbejde. Det bliver en 

kulturændring for mange lærere og børnehaveklasseledere, der igennem mange år har 

været vant til selv at disponere over forberedelsestiden til undervisningsopgaven. Fra au-

gust 2014 skal al forberedelse også foregå på skolen samtidig med, at den enkelte lærer 

eller børnehaveklasseleder får flere undervisningslektioner.  

Til at navigere i ”den nye virkelighed” vil Aalborg Lærerforening være i løbende dialog og 

tæt samarbejde med de tillidsvalgte, således de er rustet til at varetage lærernes og bør-

nehaveklasseledernes interesser.  

Det er særdeles vigtigt, at vi står sammen på den enkelte arbejdsplads og får en fælles 

forståelse af, hvordan vi kan se os selv i ”den nye virkelighed”. I den forbindelse spiller 

Faglig Klub en central rolle, som stedet hvor dialog om muligheder og rammer til udfyldel-

se af Lov 409 skal drøftes. 

Da de kommende måneder byder på mange udfordringer og givetvis også frustrationer 

undervejs, er det ekstra vigtigt at slappe af og ”glemme” arbejdet for en stund og lade jule-

freden sænke sig. 

 

Vi ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår. 

 

 

 

 

Aalborg Lærerforening         Aalborg Lærerforening 

Formand            Næstformand 

Dorthe Kamp           Jan Knærkegaard 
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Juletræsfest 
Der var dømt julehygge med familien, da 200 børn, forældre 

og bedsteforældre mødtes til Aalborg Lærerforenings årlige 

juletræsfest på Filstedvejens Skole. 

Læreforeningens formand Dorthe Kamp understregede 

nemlig i sin velkomst, at der nu skulle julehygges, og at det 

derfor var ”forbudt” at tale om lockout, ny folkeskolereform 

og Lov 409. 

Og de mange 

børn og voks-

ne julehyggede. De dansede om juletræet, 

”gik rundt om en enebærbusk”, legede Bro, 

bro brille og Tornerose og de fik også tid til 

at lave juledekorationer. 

Der blev også drukket sodavand og glögg 

samt spist æbleskiver. Lærerformandens 

”påbud” om julehygge blev således fulgt, 

men hørte man godt efter, kunne man ind 

imellem legen med børnene også høre en 

bekymring hos nogle af de voksne for, hvordan arbejdet som lærer vil blive organiseret fra 

august 2014. 

Det slog dog ingen skår i juleglæden 

hos børnene, der brændte masser af 

energi af gennem løb og leg. Juleman-

dens ankomst med en stor sæk med 

slikposer, som han gavmildt fordelte til 

børnene gav dog anledning til ro og 

også eftertænksomhed hos børnene. 

Hvorfor har du sådan noget tøj på, ju-

lemand, ville et barn vide. Julemanden 

tøvede et øjeblik med svaret, og fik så 

straks hjælp fra et andet barn, der hav-

de det helt rigtige svar: Det er da fordi 

han er julemand! 

Kredsstyrelsesmedlem, Helge Christiansen 
Se flere billeder på www.kreds153.dk 
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KANDIDATER til  

Aalborg Lærerforenings hæderslegat 
 

Aalborg Lærerforenings hæderslegat er blevet uddelt 
siden 1977. Legatet gives til en eller flere medlem-
mer af Aalborg Lærerforening, der har ydet en særlig 
indsats til gavn og glæde for børn, lærere eller bør-
nehaveklasseledere. 

 

Det er på den enkelte arbejdsplads, at den gode hi-
storie opstår og ildsjæle skal findes. Derfor opfordres 
du som medlem af Aalborg Lærerforening til at kom-
me med kandidatforslag, der kan komme i betragt-
ning når kredsstyrelsen skal beslutte og udvælge 
hæderslegatmodtager. 

 
Forslag skal sendes til kredskontoret på enten mail 
153@dlf.org eller fremsendes med post til:  

Aalborg Lærerforening, Nytorv 3, 9000 Aalborg  

senest den 7. marts 2014. 

 

Venlig hilsen 

Kredsstyrelsen 

mailto:153@dlf.org

