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Aalborg Lærerforening  

Kære medlem 

Løntjek 

I forbindelse med den landsdækkende løntjek-kampagne i uge 45 og 
46 har Danmarks Lærerforening sat fokus på løntjek. Aalborg Lærer-
forening har besluttet at udskyde det fælles løntjek til foråret 2015, 
idet Aalborg Kommune overgår til et nyt lønsystem fra 1. januar 
2015. Aalborg Lærerforening opfordrer til, at du hver måned tjekker 
din egen lønseddel. Du er altid velkommen til at kontakte din TR eller 
kredskontoret, såfremt du har spørgsmål.  

Kredsstyrelsesmedlem Tilde Gammelgaard, Kredsstyrelsesmedlem Lotte Dahl-Vedel 
 

Dialogmøde 

Tirsdag d. 21. oktober mødtes Skoleafdelingen samt skoleledere og TR fra Aalborgs skoler til et dialogmø-
de i Gigantium. Dialogmødets fokus var især rettet mod kulturforandringer omkring lærernes arbejdstid, 
og hvordan der fremadrettet kan skabes gode samarbejds- og forberedelsesmuligheder til gavn for ele-
vernes læring og trivsel. Der blev skabt rum for vidensdeling og inspiration skolerne imellem på baggrund 
af et oplæg fra skolefovaltningens afdeling for Læring og Pædagogik.  
 

Kredsstyrelsen har efterfølgende valgt en række fokuspunkter, som er blevet drøftet på et TR-møde. Re-
sultatet af drøftelserne er samlet i et idekatalog, som er udsendt til TR’erne.  

Kredsstyrelsesmedlem Lise Løndahl Bruun, Kredsstyrelsesmedlem Tilde Gammelgaard 
 

Medlemsundersøgelse 

Aalborg Lærerforening har valgt at udarbejde en medlemsundersøgelse, for at tage temperaturen på ar-
bejdsmiljøet rundt om på arbejdspladserne. 

Politikerne og kommunerne har haft stor fokus på, at både folkeskolereformen og Lov 409 skulle imple-
menteres på samme tid. Flere tilbagemeldinger til Aalborg Lærerforening fra tjenestesteder har givet ud-
tryk for, at det er vanskeligt at løse de mange arbejdsopgaver inden for den tid, der er til rådighed. 

Arbejdsvilkårene er udfordrede af øget opgavemængde og tidspres, undervisningsprocenten er steget og 
forberedelsestiden er blevet indskrænket, samtidig med at det politiske forventningspres er tårnhøjt. 

Medierne fortæller om, hvordan sygefraværet blandt lærerne er steget markant. Også i Aalborg kommu-
ne er der sket en markant stigning i sygefraværet på 18 %. 

Michael Ziegler benævner disse vanskelige forhold som bølgeskvulp. Niels Egelund professor i specialpæ-
dagogik tror sygefraværet er et udtryk for en form for protest fra lærerne. 

Aalborg Lærerforening vil gerne blive klogere på fakta, frem for disse noget usaglige synsninger om en 
forandret hverdag, som påvirker de ansattes muligheder for at levere høj kvalitet og faglighed i undervis-
ningen. 
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Medlemsundersøge (fortsat) 

I medlemsundersøgelsen vil Aalborg Lærerforening  lægge vægt på at spørge ind til netop dine arbejds-
forhold. For at undersøgelsen skal blive så valid som muligt, er det vigtigt at vi får en høj svarprocent. Vi 
håber derfor, at du vil bruge 5-10 minutter på at svare på spørgeskemaet, som lander i din mailboks in-
den for den nærmeste fremtid.  

Kredsstyrelsesmedlem Kristina Terpling 

 

 

Opgørelse af forberedelsestid 

Aalborg Lærerforening har efter ferien sat fokus på 
konsekvenserne af Lov 409 og Skolereformen. Forbere-
delsestiden har været et af de helt centrale punkter. 

 
For at kunne dokumentere konsekvenserne, udarbejde 
kredsstyrelsen sammen med 14 tillidsrepræsentanter, 
en opgørelse over forberedelsestiden i indeværende 
skoleår for lærere og børnehaveklasseledere på de 14 
skoler. Undersøgelsen blev udarbejdet på en måde, så 
tallene er sammenlignelige med sidste skoleår. 

 

Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige forberedelsestid er cirka 22minutter pr. lektion i indeværen-
de skoleår. Dette tal skal holdes op mod cirka 33 minutters forberedelse pr. lektion sidste år. Tiden til 
den daglige forberedelse er mindre, da disse tal også indeholder tiden til forberedelse før skoleårets 
start (uge 32) og efter skoleårets afslutning (uge 27) samt evt. andre elevfrie dage. 

 

Samtidig viste undersøgelsen, at der er stor forskel på de enkelte læreres forberedelsestid, både mellem 
skolerne, men også på egen skole. Tallene viste, at nogle lå på under 10 minutters forberedelse pr. lekti-
on til over 30 minutter, og i de fleste tilfælde kunne tillidsrepræsentanterne ikke se en sammenhæng 
med forberedelsestiden i forhold til den enkelte læreres eller børnehaveklasseleders konkrete arbejds-
opgaver. 

 

Undersøgelsen anvendes bl.a. i drøftelser med Skoleafdelingen, lederforeningen og politikere, men kan 
også anvendes af tillidsrepræsentanten på de deltagende skoler. Undersøgelsen og regnearket er blevet 
præsenteret på et møde for tillidsrepræsentanter, så det kan også kan anvendes på andre skoler, enten i 
form af en samlet opgørelse, eller i forhold til enkelte lærere. 

Kredsstyrelsesmedlem Johnny Nielsen 
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Evaluering af samarbejdspapiret ”Værdier og fokus for arbejdet i skoleåret 2014 – 2015”  

Aalborg Lærerforening og Skoleforvaltningen udarbejdede i foråret 2014 et fælles værdipapir om samar-

bejdet på skolerne 2014-2015. 

Værdipapiret blev udarbejdet for at have en fælles forståelse af, hvordan Lov 409 kunne omsættes, og 

hvilke værdier der var vigtige at fremhæve til gavn for samarbejdet ude på skolerne. Værdipapiret er ik-

ke en arbejdstidsaftale, der erstatter Lov 409, men det beskriver udelukkende, hvilke værdier, der skal 

være bærende og arbejdes efter på skolerne. Alle skoler i Aalborg Kommune er forpligtet til at imple-

mentere og efterleve de fælles værdier. 

Aalborg Lærerforening og Skoleforvaltningen besluttede samtidig med udarbejdelse af værdipapiret, at 

der skulle finde en evaluering sted i slutningen af 2014, når der var arbejdet efter Lov 409 i et halvårs tid. 

Der har i den forløbende tid været en dialog mellem Aalborg Lærerforening og skoleforvaltningen om, 

hvordan der kan laves en evaluering af værdierne i værdipapiret. Der er blevet diskuteret metoder og 

modeller for en evaluering, som kan give et retvisende billede af, om værdipapiret har været anvendt 

efter de fælles intentioner. Skoleforvaltningen og Aalborg Læ-

rerforening er enige om, at det er vigtigt, at alle skolerne bli-

ver hørt i forhold til implementering af Lov 409 på den enkelte 

arbejdsplads. Derfor er det besluttet, at Skolechef, Jakob 

Ryttersgaard og Formand for Aalborg Lærerforening, Dorthe 

Kamp sammen skal besøge alle skolerne. 

Derudover er der planlagt et fællesmøde mellem Skoleleder-

foreningen, Skoleforvaltningen samt Aalborg lærerforenings 

kredsstyrelse. Mødet er planlagt til den 11. december. På mø-

det skal der blandt andet drøftes: 

 

Drøftelse af ”Værdipapir om lov 409” med udgangspunkt i følgende temaer: 

- Tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanterne i skolen 

- Skoleårets planlægning og opgaveoversigter 

- Den enkelte medarbejders forhold 

Drøftelserne konkretiseres ved at se på de succeser, dilemmaer og udfordringer, der er opstået i imple-

menteringen af værdipapiret i skolens dagligdag. 

Når resultatet af evalueringen foreligger, vil Aalborg Lærerforening forholde sig til, hvorvidt der er behov 

for en opstramning, præcisering eller ændring af samarbejdspapiret, samt tage stilling til, om det stadig 

er værdifuldt for medlemmerne at bibeholde værdipapiret.  

Formand Dorthe Kamp, Næstformand Jan Knærkegaard 




