
 

 

Kære medlem 

OK 2015 
Selvom det kan synes langt væk, når man også skal forholde sig til de 
mange udfordringer, der fylder i dagligdagen på tjenestestederne, så er 
overenskomst 2015 lige på trapperne! 
Overenskomstkravene for 2015 har været til debat på de enkelte tjene-
stesteder. Ens for alle tilbagemeldinger til Aalborg Lærerforening har væ-
ret et krav om at sikre lønstigninger til alle. Det kan være svært at drøfte, 
hvilke ønsker og krav man har til arbejdstid på baggrund af en lov, som 
ingen på lærersiden har ønsket, og som ydermere endnu ikke er trådt i kraft.  Men det er den virkelighed, 
man på tjenestestederne bliver bedt om at forholde sig til via en medlemsdebat.  
Hovedstyrelsen har udsendt nogle foreløbige krav, som grundlag for medlemsdebatten.  Mange har støttet 
op om hovedstyrelsens foreløbige krav, som i september diskuteres på Danmarks Lærerforenings kongres, 
hvor de endelige krav til ny overenskomst fastlægges. 
 
Det nye skoleår vil fra august give store forandringer i arbejdslivet i forhold til, hvordan man før har arbej-
det som lærer og børnehaveklasseleder.  
En virkelighed, der betyder, at hvor det før har været muligt at lave sin individuelle forberedelse enten på 
tjenestestedet eller hjemme ud fra højeste grad af ansvarlighed, så skal den samlede arbejdstid fra august 
udføres på tjenestestedet.   
 
Lærerarbejdspladser 
For alle, der arbejder efter Lov 409 betyder det, at der skal være mulighed for at forberede sig på arbejds-
pladsen. Aalborg Kommunes bygningskoordinator, Jens Korsgaard, har været rundt på skolerne for at be-
sigtige og vurdere skolernes behov for ændringer og etablering af lærerarbejdspladser. Det har på de en-
kelte skoler givet en opmærksomhed omkring, hvilke forhold, der grundlæggende er behov for, for at Lov 
409 kan føres ud i livet. Det er vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen skoler, der kræver 
en tilbygning, for at opnå de tiltænkte lærerarbejdspladser. Nogle steder er det dog nødvendigt med en 
mindre ombygning, men langt de fleste skoler, har mulighed for at nyindrette i eksisterende rammer. Det 
bliver interessant at følge, om dette også bliver tilfældet, og om arbejdspladserne står klar, når det nye 
skoleår begynder. Det er vel utænkeligt at forestille sig, at man skal møde op efter sommerferien og erfa-
re, at de ydre rammer ikke fungerer?  
 
Fremtiden starter i skolen 
Der har fra mediernes side været fokuseret en del på, at lærerne er modvillige overfor Lov 409 og skolere-
form og ikke tror, at reformen kan gennemføres.  Det er rigtig, at mange lærere og børnehaveklasseledere 

er frustrerede og har udtrykt bekymring over reformen. 
Dette skal ses i lyset af, at mange er bange for, at der ikke 
er nok tid til forberedelse af undervisningen, og  at de 
dermed ikke kan levere den kvalitet i arbejdet, som de 
mener, der skal til,  for at udføre undervisning af høj fag-
lig kvalitet. Nu er Lov 409 og reformen politisk vedtaget, 
og udgangspunktet er, at det ikke er blomster, som er 
groet i vores have, men at  vi arbejder under de nye be-
tingelser, og får det bedste ud af det.   
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På den baggrund  har Danmarks Lærerforening startet kampagnen, "Fremtiden starter i skolen" for at 
skabe opmærksomhed omkring lærernes og børnehaveklasseledernes vigtige rolle i samfundet, i forhold 
til at sikre en stærk faglig skole, og at få skolen til at være en stærkere institution med betydning for Dan-
marks fremtid.  Konceptet bidrager ydermere til at understøtte målsætningen i professionsidealet, og 
højne respekten for den samfundsmæssige værdi, der afspejles i lærernes og børnehaveklasseledernes 
daglige arbejde. 
Kampagnen er vigtig for lærernes og børnehaveklasseledernes omdømme i samfundet, idet den bidrager 
til at skabe et positivt syn på lærere og børnehaveklasseledere, som de ressourcepersoner, der gør en 
forskel i det enkelte barns liv.   
 

 
Skolestarten 2014 bliver på alle måder en helt ny oplevelse for 
både elever og lærere/børnehaveklasse-ledere. Det vil givetvis 
kræve en ekstra indsats af alle, idet der vil være en del løse en-
der, som der skal findes løsninger på, ligesom der i løbet af sko-
leåret vil opstå nye og uforudsete udfordringer, som der skal 
tages hånd om.  
 
Aalborg Lærerforening vil følge implementeringen af dels Lov 
409 og dels skolereformen i et forsøg på at sikre medlemmer-
nes mulighed for professionelt at varetage undervisningsopga-
ven i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.  
 
 
Vi ønsker alle medlemmer en særdeles velfortjent sommerferie. 
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Aalborg Lærerforenings kredskontor holder åbent alle uger i 
sommerferien.  
Du kan se vores åbningstider, telefonnummer og andre rele-
vante oplysninger på www.kreds153.dk 
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