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Kære medlem

Torsdag den 10. marts kl. 17.30 afholder 
Aalborg Lærerforening sin ordinære gene-
ralforsamling.

Du sidder netop nu med kredsens gene-
ralforsamlingsblad, der på én gang udgør 
skriftlig beretning, artikler om kredsens 
aktiviteter, foreløbig dagsorden og hen-
visning til regnskab 2015. Generalforsam-
lingsbladet og regnskab 2015 kan ses på 
kredsens hjemmeside www.kreds153.dk 
fra den 3. marts.

GENERALFORSAMLING 2016

I Aalborg Lærerforening bestræber vi os 
på løbende, at informere medlemmerne så 
grundigt som muligt om kredsstyrelsens 
arbejde. Denne orientering bliver givet via 
møder med tillidsrepræsentanter, igennem 
ugentlige TR/AMR-udsendelser, hjemmesi-
de og elektronisk Informationsbrev. 

Den skriftlige og den mundtlige beretning 
supplerer hinanden, og de vil indgå samlet 
i debatten på generalforsamlingen. Øvri-
ge emner, som vedrører kredsstyrelsens 
arbejde, kan selvfølgelig også indgå i en 
forhåbentlig konstruktiv debat på gene-
ralforsamlingen.

Generalforsamlingen den 10. marts er en 
valggeneralforsamling med valg til for-
mand, næstformand samt 7 kredsstyrel-
sesmedlemmer.  Valgperioden er 2-årig og 
der er mulighed for at opstille til alle po-
ster helt frem til valghandlingen på gene-
ralforsamlingen.

Kredsstyrelsens vigtigste opgave er at be-
slutte Aalborg Lærerforenings politikker 
samt være en del af DLF´s demokrati bl.a. 
i form af deltagelse i DLF´s kongresser. Er 
du interesseret i at vide mere om arbejdet 
som politisk valgt, er du meget velkommen 
til at kontakte mig på kredsens telefon 98 
13 63 25 eller på mail 153@dlf.org 

Et levende demokrati er vigtigt for en fag-
forening. Den årlige generalforsamling er 
en del af dette demokrati. Det er stedet, 
hvor der er mulighed for både at evaluere 
lærerforeningens arbejde det seneste år, 
samt drøfte hvad foreningen skal arbejde 
med det kommende år. 

Jeg opfordrer derfor dig til at møde  
op den 10. marts i Nørresundby Idræts-
center.

Aalborg den 29. januar 2016

Dorthe Kamp
Formand for Aalborg Lærerforening

Du er også en vigtig del
af Aalborg Lærerforening!



I efteråret 2015 gennemførte Aalborg 
Lærerforening i samarbejde med Skole-
forvaltningen en undersøgelse af udmønt-
ningen af værdipapiret i Aalborg Kommu-
ne. Undersøgelsen blev lavet både blandt 
Aalborg Lærerforenings medlemmer og 
skolelederne. 

Dialog, opgaveoversigter og opgavebeskri-
velser, flextid og hjemmearbejde, forvent-
ningsafstemning af opgaveudførelsen samt 
kompetenceudvikling var blandt de under-
søgte områder.
  

UNDERSØGELSE 
af udmøntning af værdipapir

Der er både lavet en samlet opgørelse af re-
sultaterne og en opgørelse for hvert enkelt 
tjenestested, således at der kan analyseres 
og arbejdes videre med implementering af 
værdipapiret.

På alle områder viste undersøgelsen, at der 
stadig var, og fortsat er, meget at arbejde 
med.  Aalborg Lærerforening og Skolefor-
valtningen har i samarbejde iværksat en pro-
ces, der gerne skal hjælpe tjenestestederne 
med at forbedre og udvikle udmøntningen 
af værdipapiret. 
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I hvilken grad er opgaverne beskrevet 
på en så konkret måde, så du kender formål, 
indhold, succeskriterier?
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Har du talt med din leder omkring 
din samlede opgavemængde?

Alle skoleledere og tillidsrepræsentanter var 
d. 5. januar til fællesmøde, hvor resultater-
ne blev gennemgået og skolevise processer 
blev iværksat. Der er aftalt et opfølgende 
møde i marts måned for alle ledere og til-
lidsrepræsentanter. Vi forventer, at der inden 
for de tildelte rammer sker forbedringer på 
de udvalgte områder på den enkelte skole. 

Du kan spørge din tillidsrepræsentant om 
netop din skoles indsatsområder.



Da det ved overenskomst 15 ikke lykke-
des at opnå enighed om en ny arbejds-
tidsaftale, er det stadigvæk Lov 409, der 
er gældende. Parterne var dog enige om, 
at det er vigtigt, at lærere og ledere får 
en arbejdssituation, der gør, at de lykkes 
med opgaven. Derfor blev der udarbej-
det et politisk papir (bilag 4) indeholden-
de 15 punkter med det formål, at skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, un-
derstøtte et godt arbejdsmiljø og styrke 
den sociale kapital.

I hele landet indkaldte tillidsrepræsen-
tanterne i uge 45 og 46 alle medlemmer 
til drøftelse af bilag 4 og de 15 punkter i 
Faglig Klub.  Medlemmerne skulle drøfte 
punkterne, og efterfølgende besvare et 
spørgeskema ud fra, hvordan de oplevede 
virkeligheden på skolen. Der nu kommet 
en tilbagemelding til kredsene, og med-
lemmerne i Aalborg Lærerforening har 
svaret følgende på 3 udvalgte punkter:      

PLANLÆGNING AF 
SKOLEÅRET PUNKT 3 
I drøftelserne af opgaveoversigten, un-
derbilag 2.1 § 5 stk. 1 og 2, indgår en 
drøftelse af det forventede tidsforbrug til 
forberedelse og de øvrige opgaver. Hvil-
ket af disse udsagn passer bedst på situa-
tionen på jeres skole?
3a.  Den generelle oplevelse er, at der 

har været en reel drøftelse af det 
forventede tidsforbrug til forbere-
delsen og de øvrige opgaver.

OVERENSKOMST 15
3b.  Den generelle oplevelse er, at der ikke 

har været en systematisk drøftelse af 
det forventede tidsforbrug til forbe-
redelsen og de øvrige opgaver, men at 
det efterfølgende har været muligt at 
få opgaveoversigten justeret.

3c.  Den generelle oplevelse er, at der 
ikke har været en reel drøftelse af 
tidsforbruget, og at ledelsen har fast-
sat tiden til opgaverne.

3d.  Den generelle oplevelse er, at der 
ikke har været en reel drøftelse af 
tidsforbruget, og at det kun er under-
visningsopgaven, der er tidsfastsat 

ARBEJDSTIDENS 
TILRETTELÆGGELSE PUNKT 4  
Planlægningen skal sikre, at der er fast-
lagt, sammenhængende og effektiv tid til 
forberedelse. Der skal være individuel og/
eller fælles forberedelse til rådighed, så 
det er muligt at følge op på undervisnin-
gen i forhold til planlægningen af de kom-
mende lektioner i faget.  

I hvilken grad oplever I, at dette opfyldes 
på jeres skole?

ARBEJDSTIDENS 
TILRETTELÆGGELSE PUNKT 6 
Den fastlagte forberedelsestid kan som 
udgangspunkt ikke anvendes til andre 
formål. Er dette nødvendigt skal ledelsen 
forholde sig til, hvordan læreren  får mu-
lighed for at forberede undervisningen. 
Hvilket af disse udsagn passer bedst på 
situationen på jeres skole?

6a.  Den fastlagte forberedelsestid bliver 
aldrig brugt/inddraget til andre for-
mål (fx vikardækning)  

6b.  Den fastlagte forberedelsestid bliver 
sjældent brugt/inddraget til andre for-
mål (fx vikardækning,). Der bliver fulgt 
op på, hvordan læreren får mulighed 
for at forberede undervisningen. 

6c.  Den fastlagte forberedelsestid bliver 
sjældent brugt/inddraget til andre 
formål (fx vikardækning.) Der bliver 
generelt ikke fulgt op på, hvordan læ-
reren får mulighed for at forberede 
undervisningen.  

6d.  Den fastlagte forberedelsestid bliver 
ofte brugt/inddraget til andre formål 
(fx vikardækning,). Der bliver fulgt op 
på, hvordan læreren får mulighed for 
at forberede under visningen.

6e.  Den fastlagte forberedelsestid bliver 
ofte brugt/inddraget til andre formål 
(fx vikardækning.) Der bliver gene-
relt ikke fulgt op på, hvordan læreren 
får mulighed for at forberede under-
visningen. 

6f.  Ikke relevant, da vi ikke har fastlagt 
forberedelsestid (fx. pga. lokalaftale)

De 3 udvalgte punkter, omhandlende opga-
veoversigten og drøftelse af tid til de enkel-
te opgaver, sammenhængende forberedel-
sestid, samt den fastlagte forberedelsestid, 
viser sammenholdt med undersøgelsen af 
Værdipapiret, at der skal arbejdes kraftigt 
for at sikre medlemmerne ordentlige ar-
bejdsvilkår og et godt lærerliv.
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Antallet af medlemmer er helt afgørende 
for økonomien i Aalborg Lærerforening. 
Vores økonomi er baseret på kontingen-
tindtægterne og refusion fra AKUT-fon-
den. Engang kunne man også indregne 
renteindtægter af indlån i banken som en 
del af indtægterne, men med de procent-
satser bankerne har i dag, er det desvær-
re ikke længere nogen stor post. Vi har en 
solid økonomi i Aalborg Lærerforening 
og i skrivende stund er årsregnskabet for 
2015 endnu ikke afsluttet, men vi forven-
ter årets resultat bliver et overskud. På 
generalforsamlingen fremlægges årsregn-
skabet for 2015 og budgetforslag for 2017 
til endelig godkendelse.

Vi har i kredsstyrelsen overvejet om vi 
skulle investere nogle af midlerne fra Sær-
lig fond til at købe en lejlighed i Berlin. En 

Økonomien 
i Aalborg Lærerforening

I året, der er gået, har der været fortsat 
fokus på at opprioritere det strategiske 
samarbejde mellem tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter.

I ”Fokus og værdier for skoleåret 2015-16”, 
er der indskrevet, at arbejdsmiljørepræ-
sentanter to gange årligt har ret til at del-
tage i Aalborg Lærerforenings fællesmøder.  

I oktober 2015 blev der afholdt to mø-
der, hvor både tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter deltog. Det 
første var et regionalt møde, hvor Anders 
Bondo Christensen m.fl. fra Danmarks 
Lærerforening holdt oplæg og kick off 
for en større evaluering af OK-15 og de 

15 punkter om arbejdstid – punkter, der 
præciserer rammerne for lærernes ar-
bejdstid om arbejdstidens tilrettelæggelse, 
skoleårets planlægning, og arbejdstidens 
opgørelse.

Efterfølgende har alle tjenestesteder på 
Faglig Klub-møder udarbejdet fælles be-
svarelser på evalueringen af de 15 punk-
ter. Besvarelserne anvendes centralt og 
lokalt i foreningens videre arbejde med at 
sikre gode vilkår og rammer for lærernes 
arbejde.

Aalborg Lærerforening satte lokalt arbej-
det i gang på et fælles møde for tillidsre-
præsentanter og abejdsmiljørepræsentan-

FOKUS PÅ  
STRATEGISK SAMARBEJDE  
MELLEM TR OG AMR

ter. Der blev afsat tid til at forberede Faglig 
Klub-møderne, hvor tjenestederne skulle 
komme med det fælles svar, der bedst re-
præsenterede tjenestestedet.

Siden har arbejdsmiljørepræsentanterne 
deltaget i TR-møder, hvor der er blev sam-
let op på resultaterne fra alle tjenesteste-
der under Aalborg Lærerforening. Dette 
har således skabt et overblik over, hvilke af 
de 15 punkter, man som arbejdsplads ville 
arbejde videre med, samt Aalborg Lærer-
forenings fremtidige startegiske arbejde 
med at forbedre vilkårene, for kredsens 
tjenestesteder. 

lejlighed som medlemmer kan leje enten 
på weekend eller ugebasis. Vi har afsøgt 
mulighederne, og inden vi arbejder videre 

med et eventuelt køb vil vi undersøge om 
en lejlighed i Berlin er noget medlemmer-
ne vil gøre brug af.
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Aalborg Lærerforening afholder i løbet af året forskellige medlemsarrangementer. Igen-
nem mange år er der skabt en god tradition omkring vores juletræsfest, hvor børn og 
voksne i alle aldre har et par hyggelige timer sammen. Der er dans og sang omkring 
juletræet, besøg af julemanden og servering af æbleskiver. Det foregår den første 
lørdag i december måned. DHL stafetten i Kildeparken i august måned er et 
arrangement, som er på vej til at blive en fast tradition. Kolleger fra flere skoler 
mødes til løb og slutter med hyggeligt samvær, pølser, øl og vand. 

Udover traditionerne prøver vi med forskellige andre arrangementer i 
årets løb. Arrangementerne giver medlemmer og kredsstyrelse mulighed 
for at mødes under andre former. Vi har i skrivende stund oplevet en 
stor interesse for to arrangementer i Legeland på Nordkraft, og 
vi overvejer om de skal gentages. 

I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til to spæn-
dende foredrag. Tirsdag d.12. april kommer Per Fibæk 
Laursen, og hans oplæg tager udgangspunkt i bogen 
”Drop ambitionerne – og lav god undervisning”.

Torsdag d.17. november kommer Svend Brinkmann, 
og hans oplæg tager udgangspunkt i bogen ”Stå fast 
– et opgør med tidens udviklingstrang”.

Nærmere om disse arrangementer udsender vi til 
medlemmerne via mail.

Medlemsarrangementer

Lige før sommerferien besluttede kredsstyrelsen, at tiden var 
inde til at Aalborg Lærerforening skulle på Facebook. 

Forud for denne beslutning, havde vi nogle gode drøftelser om 
foreningens kommunikationsstrategi. Der var enighed om, at 
vi gerne ville kommunikere bredere ud til medlemmerne via 
de sociale medier. Facebook skulle således være et supple-
ment til den vante kommunikation, som medlemmerne ken-
der i form af nyhedsbreve og mails. 

Der har i årets løb været mange forskelligartede opslag på 
vores Facebookside. Konkurrencer, medlemsar-

rangementer, opfordring til at 
tjekke løn, og til at 
stemme til hoved-
styrelsesvalget, re-
portager fra møder 
og meget mere, har 
prydet vores Face-
bookside.

Vi vil gerne opfordre 
endnu flere medlem-
mer til at synes godt 
om vores side.

Aalborg Lærerforening  
på facebook

I år har organisationsuddannelsen i Danmarks Lærerforening 
gennemgået en større revision. Organisationsuddannel-
sen er for alle, der bliver valgt til et tillidshverv i Danmarks  
Lærerforening - det være sig tillidsrepræsentanter, kredssty-
relsesmedlemmer, kredskasserer samt formænd. 

En række af de kompetencer, som tillidsvalgte i Danmarks 
Lærerforening skal have, er ens for alle, uanset hvor i for-
eningens organisatoriske struktur de er placeret. Organisa-
tionsuddannelsen er derfor tilrettelagt, så både de faglige, de 
personlige, og de sociale kompetencer, samt den politiske 
handlingskompetence tilgodeses. 

I organisationsuddannelsen lægges der stor vægt 
på det strategiske arbejde. Det strategi-
ske arbejde foregår primært i forhold 
til de faglige udfordringer, hvorfor 
der i hele uddannelsen vil være en  
kobling mellem de relevante fag-
lige temaer og det strategiske 
arbejde. Der vil endvidere være 
et tæt samspil mellem det, der 
foregår i kredsen og på selve 
uddannelsen. 

ORGANISATIONS- 
UDDANNELSEN



En række medlemmer har i årets løb været under massivt pres.
Dels på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og dels på grund af 
udsigten til strukturelle forandringer. På baggrund heraf har Aal-
borg Lærerforening afholdt en række medlemsmøder for mindre 
grupper af medlemmer omkring deres specifikke arbejdssituati-
on. Det drejer sig blandt andre om lærerne ved SOSU Nord, hvor 
det psykiske arbejdsmiljø er under massivt pres, Hjerneskadecen-
ter Nord / Taleinstituttet, hvor der skal ske besparelser på grund 
af manglende køb af ydelser fra de øvrige nordjyske kommuner. 
Desuden blev medlemmer i folkeskolens 10. klassecentre og ved 
de kommunale specialklasser, berørt af strukturelle forandringer, 
hvilket gav stor bekymring og usikkerhed.

For underviserne på SOSU Nord har der været afholdt med-
lemsmøder, hvor organisationerne med ansatte på SOSU Nord, 
har samarbejdet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det 
har været nødvendigt, da der var brug for en hurtig forandring 
af samarbejdskulturen, og det psykiske arbejdsmiljø. Det har 
medført, at SOSU-Nords bestyrelse, ledelse og organisationer-
ne blandt andet enedes om, at bestyrelse og ledelse udarbejder 
en handlingsplan til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.  

For Hjerneskadecenter Nord / Taleinstituttets vedkommende, 
var de øvrige nordjyske kommuners manglende køb af ydelser 
direkte årsag til, at der skulle ske en reduktion af personalet. På 
den dystre baggrund blev der afholdt et medlemsmøde på tjene-
stestedet, med det formål at afklare nogle af de mange spørgsmål, 
det enkelte medlem kan have, når der skal ske afskedigelser.    

For lærerne i 10. klassecentrene har der også været afholdt med-
lemsmøder om deres fremtidige arbejdssituation. Det var på 
baggrund af, at Skoleudvalget i juni fremsendte høringsforslag til 
en ny organisering af 10. klasse. Forslaget indebar blandt andet, 
at et 10. klassetilbud fysisk skulle placeres på en erhvervsskole, 
hvilket medførte usikkerhed blandt de nuværende ansatte. For-
slaget blev senere vedtaget af Skoleudvalget. Medlemsmøderne 
havde til formål at forsøge at afdække og eventuelt afklare nogle 
af de mange spørgsmål, der altid opstår i forbindelse med struk-
turelle forandringer, hvor der er risiko for ændringer i arbejds-
forhold, eller risiko for at jobs forsvinder.

Medlemmer, der arbejdede med elever i specialklasser blev 
berørt, da Skoleudvalget drøftede ændring af strukturen for 
specialområdet, hvor der blandt andet skulle ske en flytning 

af elever skolerne i mellem. Dette var ud fra en analyse om:

•  Bedre udnyttelse af de bygningsmæssige rammer, så 
der kan opnås besparelser på bygningsdriften.

•  En geografisk fordeling af eleverne, der gør transport-
tiden for det enkelte barn så kort som muligt.

•  En størrelse og sammensætning af tilbuddene der giver en pas-
sende aldersmæssig og kognitiv spredning mellem eleverne.

Samtidig blev det i pressen fremført, at strukturændringen ikke 
ville have personalemæssige konsekvenser. De foreslåede æn-
dringer medførte dog bekymringer hos både lærere og pæda-
goger inden for området. Derfor besluttede Aalborg Lærerfor-
ening i samarbejde med BUPL, at indkalde til et stormøde på 
forvaltningen, hvor skolechef Jakob Ryttersgaard var inviteret til 
at deltage. Mødet blev afholdt i to dele, hvor skolechefen rede-
gjorde for tankerne bag forslaget. Herefter tog organisationer-
ne over og lyttede til medlemmernes spørgsmål og bekymringer 
omkring deres arbejdssituation. 

Aalborg Lærerforening vil også fremadrettet have særligt fokus 
på grupper af medlemmer, der sættes under massivt pres, og som 
derfor kan have behov for at være i tæt dialog med foreningen.

MEDLEMMER UNDER PRES 
på grund af strukturelle forandringer  
og dårligt psykisk arbejdsmiljø



KANDIDATER
T I L  K R E D S S T Y R E L S E N 

Karsten Lynge 
Simonsen
TR Klarup Skole,
Medlem af   
kreds styrelsen
Opstiller til formands-
posten

“Var det ikke noget for dig? ” 
Det var på Ulsted Skoles lærerværelse, at 
en spirende fagpolitiske glød blev tændt i 
mig. En kold og rolig vinteraften under fag-
ligt møde med TR-valg. “Var det ikke noget 
for dig at blive TR, Karsten? ”, spurgte Kim 
Bach mig. Fornemmelsen af smiger meldte 
sin ankomst sammen med spørgsmål om 
opgaver, ansvar og evner. Jeg påtog mig op-
gaven, og den har betydet meget for mig 
som skolelærer og menneske. Gennem ar-
bejdet som tillidsrepræsentant har jeg haft 
store oplevelser af arbejdsglæde: Når min 
kollega sænker skuldrene efter en fælles 
samtale med ledelsen. Når vi gennem stær-
ke mandater og organiserede handlinger i 
faglig klub opnår resultater. Når vi på lærer-
værelset ser hinanden i øjnene og siger: “Vi 
gjorde det! Vi stod sammen og skabte for-
andringer! ”.

Det var på DLF’s kongres, at gløden tiltog 
i styrke. “Var det ikke noget for dig at blive 
formand, Karsten? ”, spurgte Johnny Niel-
sen fra Kredsstyrelsen under en af vores 
mange samtaler om nye veje og mulighe-
der for foreningen. Ideen var plantet, før 
Johnny sagde det højt. Arbejdet i kredssty-
relsen og som meningsdanner har skærpet 
mit fagpolitiske engagement. Vi drøftede 
opgaver, evner samt erfaring, og med den 
brede opbakning i den siddende kredssty-
relsen melder jeg mig klar. Mine erfaringer 
som TR med implementering af Lov 409 
og skolereform vil komme medlemmerne 

og mig til gode. Jeg har som TR på skolen 
og som repræsentant i udvalg på forvalt-
ningen søgt nødvendige nye veje for at 
opnå resultater og indflydelse. 

Aalborg Lærerforening skal vise sin styrke 
gennem organiseret sammenhold. Vi skal 
være tætte på medlemmerne. Vi skal være 
en tydelig stemme, som samarbejdspart-
nere tager alvorligt. Vi skal være den orga-
nisation, man ønsker at samarbejde med. 
Vi skal både kunne agere og reagere, og vi 
skal bidrage med initiativer, løsningsforslag 
og forandringer. Vi skal være målrettede 
og motiverende, så vi minimerer forvirring 
og mod løshed. Sådan en forening vil jeg el-
ske at stå i spidsen for.

Karsten Lynge Simonsen

Jan 
Knærkegaard
Næstformand
Aalborg 
Lærerforening
Genopstiller som 
næstformand

En stærk organisation til 
gavn for alle medlemmer
Jeg vil fortsat gerne være med til at udvik-
le og sætte mit præg på Aalborg Lærer-
forening, og derfor genopstiller jeg som 
næstformand. 

Aalborg Lærerforening skal italesætte de 
forhold, der er afgørende for, at det enkelte 
medlem har mulighed for at agere professi-
onelt og skabe kvalitet i arbejdet. Dette in-
debærer blandt andet, at der er en fornuftig 

balance mellem opgaver og resurser, gode 
efter-og videreuddannelsesmuligheder samt 
tilstrækkelig individuel forberedelsestid.

Medlemmerne kan levere kvalitet og øget 
faglighed, men medinddragelse i beslut-
ningerne er en altafgørende forudsætning 
for succes. Derfor vil Jeg arbejde for, at vi 
som forening altid lyttes til og inddrages i 
de politiske beslutninger på alle niveauer, 
som har betydning for det gode lærerliv. 

Stigende kvalitetskrav, mens ressour cerne 
er faldende, eller i bedste fald uforandre-
de, sætter det psykiske arbejdsmiljø under 
pres. Jeg mener, at vi skal tage henvendel-
ser fra medlemmerne alvorligt, og hvis det 
kræves, skal vi i samarbejde med de øvrige 
organisationer indgå i et konstruktivt sam-
arbejde fx med forvaltning eller bestyrelse 
med henblik på at iværksætte initiativer, 
der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø.

Aalborg Lærerforening skal understøtte 
medlemmernes ønsker til deres arbejdsliv. 
Det er nu andet år, hvor skolerne i Aalborg 
Kommune lever under Lov 409 og en under-
søgelse af Værdipapiret har vist, at medlem-
merne har massive ønsker om ændringer af 
deres arbejdsforhold. Dokumenta  tion en fra 
undersøgelsen skal bruges til at skabe helt 
konkrete for bed ringer på skolerne. Uanset 
hvordan situationen er på den enkelte sko-
le, kan og skal der skabes forbedringer.

Kampen for at sikre gode rammer for ar-
bejdet kæmpes både på kreds- og skoleni-
veau. Jeg ser de tillidsvalgte som særdeles 
vigtige for at sikre gode forhold for med-
lemmerne. Derfor skal vi hele tiden under-
støtte de tillidsvalgte via kurser m.m.,  så de 
altid er rustet til udfordringerne til gavn for 
medlemmerne.  

Jan Knærkegaard
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Janus  
Christiansen
Vaarst-Fjellerad Skole
Stiller op til
kredsstyrelsen

Vi har retten til et godt arbejdsliv
Mit navn er Janus Christiansen og til daglig 
er jeg lærer og tillidsrepræsentant på 
Vaarst-Fjellerad skole. 

Jeg kan ligeså godt sige det som det er, jeg 
er en af de ”nye lærere” – altså en af dem, 
der ikke var en del af lockouten i ´13. Men 
dette afskar mig ikke fra at se det kaos 
lockouten indhyllede vores skoler i! 

Jeg er opflasket med en fundamental tro på 
vores fælles skole, en skole med alsidig læ-
ring og plads til den enkelte elevs rejse ind i 
fællesskabet. Derfor var det var med stolt-
hed at jeg uddannede mig lærer. Men når jeg 
kigger på skolen i dag, giver den ikke plads til 
andet end målbare færdigheder. Dette er 
givet vis en samfundstendens, men ikke de-
sto mindre har det en massiv indvirkning på 
vores arbejde som lærere. 

En af de ting jeg har som særligt fokus, er 
hvordan vi modtager de nyuddannede lære-
re på kommunens skoler. For der er ingen 
tvivl om at vi kommer til at mangle gode, 
kompetente og uddannede folke skolelærer i 
fremtiden. Netop derfor er det vigtigt at 
havde fokus på denne gruppe, da en stor del 
af dem enten forlader skolen eller flygter fra 
hvervet gennem uddannelse. Vi må fortsat 
have fokus på mentorordninger og de gen-
nerelle vilkår for nyuddannede. Om vi vil det 
eller ej, enten er eller bliver de kernen, i 
fremtidens folkeskole. Og uden ildsjæle der 
får plads, tid og råderum til at forme den 
danske folkeskole mister den sit status som 
folks førstevalg til deres børns skolegang.

Jeg savner øget fokus på hvordan vi, ude på 
skolerne, sikrer en gennemskuelighed i den 
enkelte læreres opgaveoversigt. Igennem 
et sådant overblik, vi kan belyse den uba-
lance og usikkerhed der efter hånden er et 
grundvilkår i vores hverdag. 

Vi skal stå fast på retten til et godt arbejdsliv 
og jeg vil, forhåbentligt sammen med jer, ar-
bejde for at vi kan se et sammenhæng i vores 
hverdag, der skaber ro og glæde hos hver en-
kelt lærer, til gavn for både elever og lærere.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Janus Christiansen

Johnny 
Nielsen
Vejgaard 
Østre Skole
Genopstiller til
kredsstyrelsen

En ny start 
Gode vilkår for lærere, børnehaveklasse-
ledere og øvrige medlemmer skal være en 
hjørnesten i Aalborg Lærerforenings ar-
bejde. Vi skal komme med konstruktive 
løsninger i vores samarbejde med både 
politikere, skoleforvaltning og ledere.

Kvaliteten i vores daglige arbejde er un-
der pres - mange må i dagligdagen priori-
tere så voldsomt i forberedelsen af un-
dervisningen, at det har negativ betydning 
for elevernes læring og vores egen ar-
bejdsglæde. Hvis det skal ændres, skal der 
prioriteres og fremfor alt bortprioriteres 
- Jeg vil arbejde for, at Aalborg Lærerfor-
ening kommer langt mere på banen og 
tør tage medansvar for prioriteringer, så 
forberedelsen ikke bare bliver til “den 
sidste lille rest”. Hvis vi kun brokker os, 
bliver vi ikke hørt!

Mange beslutninger træffes på den enkelte 
skole. For at lykkes med at fremme kvalite-
ten og arbejdsglæden i vores arbejde skal 
tillidsrepræsentanter og arbejds miljø-
repræsentanter hele tiden være i stand til 
at løfte den lokale indsats. Jeg mener der-
for, at Aalborg Lærerforening fortsat og 
gerne i endnu højere grad skal prioritere at 
give medarbejderrepræsentanterne red-
skaber, sparring samt uddannelse. Vi skal 
arbejde for, at medarbejderrepræsentan-
ter har ordentlige vilkår til at kunne vareta-
ge den vigtige indsats på skolerne.

Aalborg Lærerforening skal også frem-
over prioritere arbejdet med lønaftaler og 
lønudbetalinger. Vi skal sikre en retfærdig 
og gennemskuelig udmøntning af lokale 
lønmidler.

Jeg håber på og vil gerne medvirke til en ny 
og involverende måde at arbejde på både i 
kredsstyrelsens daglige arbejde og i samar-
bejdet med alle medlemmer. Jeg bakker 
fuldt op om Karsten Simonsens kandidatur 
til formand for Aalborg Lærerforening.

Johnny Nielsen

Jesper Vejergang
Stolpedalsskolen 
Stiller op til
kredsstyrelsen

Forandringer gennem dialog
I mit daglige virke som tillidsrepræsentant 
vægter jeg ordene forberedelse og dialog 
højt! Jeg har, gennem mit arbejde som til-
lidsrepræsentant, stiftet bekendtskab 
med kredsstyrelsens arbejde. Det er nu 
mit næste mål. Jeg vil være med til at ska-
be forandringer!

Vi kan ikke snakke forberedelse uden at 
snakke undervisning. Vi har talt meget om 
undervisning siden skolereformens start i 
forbindelse med læringsmål og understøt-
tende undervisning. Lad os nu tale om det 
der går forud for undervisningen - forbere-
delse. God undervisning kræver god forbe-
redelse, og der er vi ikke nu. Jeg mener, at 
vi skal have vist vore politikere hvordan 
hverdagen er i folkeskolen, og ikke skabe 
glansbilleder når de kommer på skolerne.

Jeg vil gerne være med til at viderføre det 
gode arbejde, som bl.a. kredsstyrelsen har 
igangsat, for at tillidsrepræsentanter og 
ledere kan udveksle ideer hinanden imel-
lem, og lære af de gode tiltag som sker på 
skolerne. Jeg håber, det kan være vejen 
frem til at skabe mere luft og få fundet 
gode løsninger for den enkelte lærer. Vi 
har lærere som er presset på tid, og det 
må vi afhjælpe. Her mener jeg, at vi er 
nødt til at gå dialogens vej.

I mit daglige virke som tillidsrepræsentant 
værdsætter jeg dialogen højt. Meget højt. 
Jeg er i dialog med ledelsen, om hvad der 
rører sig på skolen. Jeg er i dialog med læ-
rerne om hvad der rører sig, så vi kan være 
på forkant med tingene, og forsøge, at få 
skabt den dagsorden vi gerne vil have.

Jeg tror på, at dialogen er vores vigtigste 
redskab for at være medskabere i Aal-
borgs folkeskoler. Overfor skoleforvalt-
ningen skal vi turde italesætte de udfor-
dringer vi ser i vores hverdag, men vi skal 
også komme med konkrete løsningsfor-
slag på udfordringerne.

Lad os nu tale om tingene! Lad os nu finde 
gode løsninger, som kan give den enkelte 
lærer mere luft i hverdagen! Det er vejen 
frem!

Jesper Vejergang

KANDIDATER

>>>
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Kristina  
Terpling
Højvangskolen
Genopstiller til
kredsstyrelsen

Efter to spændende år i kredsstyrel-
sen står det klart for mig, at jeg 
brænder for mere!
Jeg har valgt, at genopstille til kredsstyrel-
sen fordi jeg ønsker, at fortsætte arbejdet 
for bedre arbejdsvilkår for medlemmer-
ne. De sidste to år har vi som forening, 
skulle finde vores ben at stå på efter lock-
out, reform og lov 409. Det synes jeg vi 
er kommet rigtig godt i gang med, men 
der skal mere til, og der er flere kampe 
som skal kæmpes. 

Jeg er meget optaget af, at vi som forening 
skal søge indflydelse på løn og arbejdsvil-
kår via et konstruktivt samarbejde med 
forvaltningen og de valgte politikere. 

Vi arbejder i en mere og mere kompleks 
virkelighed, hvor det som nok synes logisk 
og lige til for politikerne, ofte skal og bør 
anskues helt anderledes end først antaget. 
Det vil jeg gerne være med til at tydeliggøre.

Det er, i min optik yderst vigtigt, at de, 
som i den sidste ende skal træffe beslut-
ningerne, er så godt som muligt klædt på 
til opgaven. 

Jeg ser det derfor som en af mine fornem-
meste opgaver, som kredsstyrelsesmedlem, 
at være øjenåbner for beslutningstagerne. 
Men ligeså vigtigt er det også at vi, som lo-
kal kreds fungerer som øjenåbner for DLF’s 
hovedforening, således at kommende over-

enskomster bærer tydeligt præg af, at være 
rundet af medlemmernes virkelighed.
De sidste to år har budt på store forandrin-
ger, og ofte kan man som medlem blive i 
tvivl: Er arbejdstiden gjort korrekt op? Er 
undervisningstillægget korrekt? Er lønnen 
rigtig? Hvordan gennemskuer jeg opgave-
oversigten? Fra forvaltningen er vi yderme-
re blevet pålagt mange nye opgaver i form 
af visionsproces, lærings samtaler og micro-
teaching, nationale test på alle klassetrin, 
samt en ny læringsplatform, som træder i 
kraft 2016. Opgaverne står i kø, og som 
kredsstyrelsesmedlem vil jeg gerne være 
med til at sikre, at vi ikke kører af sporet. 
Der skal være tid til at løse kerneopgaven, 
vi vil have et godt psykisk arbejdsmiljø, der 
skal være fair proces hele vejen rundt.

Jeg håber på din stemme.

Kristina Terpling

Lise Løndahl 
Bruun
Sofiendalskolen
Genopstiller til
kredsstyrelsen

Jeg har i snart 11 år været ansat på Sofien-
dalskolen. Jeg har siden 2013 virket som 
stedfortræder og tillidsrepræsentant. 
Funk tioner som har været medvirkende 
til at klæde mig på til, og øget min motiva-
tion til en post i Aalborg Lærer forenings 
kreds styrelse, hvor jeg har været valgt 
ind de sidste to år. Jeg genopstiller til 
kredsstyrelsen, fordi jeg fortsat gerne vil 
være en aktiv part i at skabe gode vilkår 
for kolleger i kredsen.

For mig er det yderst essentielt at kunne 
bidrage til, at mine kolleger har et godt og 
meningsfyldt arbejdsliv, hvor de med pro-
fessionalisme og god samvittighed kan 
løse deres opgaver. Dette har været sat 
på en hård prøve efter Lov 409. Jeg ser 
det som min fornemste opgave at medvir-
ke til at få forbedret disse forhold, så læ-
rerne kan udføre deres vigtige arbejde 
med en god mavefornemmelse.

I mine snart to år i Aalborg Lærerfor-
enings Kredsstyrelse har mit særlige an-
svarsområde været arbejdsmiljø. Lærer-
nes arbejdsmiljø er sat voldsomt under 
pres, da vi skal løse flere opgaver, end vi 
har tid til. Vi skal fortsat kæmpe kampen 
for at forbedre disse forringede vilkår for 
lærerne. Det skal vi blandt andet gøre ved 
at styrke samarbejdet mellem de til-
lidsvalgte på tjenestestederne, og klæde 
AMR og TR på til fælles at kunne arbejde 
strategisk på deres tjenestesteder. 

Vi har som lærerforening en vigtig rolle i 
forhold til det politiske liv. Vi skal skabe 
respekt om vores rolle som lærerfor-
ening med en positiv og samarbejdende 
tilgang til politikere og embedsfolk. Der-
ved får vi efter min bedste overbevisning 
den største indflydelse. 

Sammenhold og et stærkt fællesskab er 
stærke værdier i Danmarks Lærerfor-
ening. Disse værdier bliver sat under 
pres, når arbejdsmiljøet presses.  Jeg vil 
kæmpe for, at vi fastholder og styrker vo-
res sammenhold ved, at vi får lavet nogle 
gode fælles aftaler, så lærerne og de en-
kelte arbejdspladser ikke kører i forskel-
lige retninger. Derfor mener jeg, at vi skal 
arbejde på at få landet et fælles værdipa-
pir, der også forpligter fælles i forhold til 
at skabe gode rammer i vores arbejdsliv.

Lise Løndahl Bruun

Lotte Dahl-Vedel
PPR Tranumparken
Genopstiller til 
kredsstyrelsen

Jeg er på 14. år talepædagog ved PPR Aal-
borg. Jeg har i 10 år været TR. Det fagpoli-
tiske arbejde har min store interesse. Jeg 
har de seneste år været en del af kredssty-
relsen. Et arbejde jeg fortsat har mod på 
og lyst til at bidrage til.Så kontakt Aalborg Lærerforening 

på telefon 9813 6325 eller 
via e-mail 153@dlf.org

HVAD ER KREDSSTYRELSEN?
Kredsstyrelsen udøver  

foreningens politik. Den 
 træffer konkrete beslutninger  

om foreningens arbejde.

Kunne du tænke dig at deltage i det fagpolitiske arbejde, så opfordrer Aalborg Lærerforening dig til at stille op til valg.
Det er muligt at stille op helt frem til selve valghandlingen på generalforsamlingen.
Vil du vide mere om arbejdet som politisk valgt eller kunne du tænke dig at stille op til kredsstyrelsen:

Kredsstyrelsen varetager medlemmernes tjenstlige,  økonomiske og pædagogiske  interesser, og den tilskynder  til styrket sammenhold  medlemmerne imellem.



Lov 409 er den virkelighed vi fra august 
´14 har arbejdet under. Vi har fået lavet 
værdipapir med skoleforvaltningen i ´14 
og for indeværende skoleår, men der er 
forskel på papir og virkelighed. Jeg vil ar-
bejde for, at vi i Aalborg får lavet nogle 
rammer, om muligt en aftale, der er bed-
re end det vi har nu.

Uanset hvilke muligt der fremadrettet bli-
ver for at lave en aftale med skoleforvalt-
ningen, vil jeg have stor fokus på arbejds-
miljøet. Arbejdsmiljøet har stor betydning 
for hver enkelt medlems trivsel. Jeg finder 
det vigtigt, at der er en kontinuerlig dia-
log mellem TR/ AMR på arbejdsstederne 
og kredsen, således vi har fingeren på pul-
sen til det videre arbejde.

Danmarks Lærerforening har mange min-
dre medlemsgrupper repræsenteret i for-
eningen. Dette gør sig også gældende i 
Aalborg Lærerforening, hvor vi har med-
lemmer i stat, region og i forskellige for-
valtninger i kommunen.  Ansættelserne 
er forskellige; en del under L 409, nogen 
som konsulenter, psykologer etc.

Jeg finder det vigtigt, at de mindre med-
lemsgrupper også har en stemme i kreds-
styrelsen, således kredsstyrelsen bedst 
muligt repræsenterer ALLE.

Som kredsstyrelsesmedlem vil jeg fortsat 
arbejde for, at kongres beslutningen af 
2013 om øget fokus på de mindre med-
lemsgrupper, er en del Aalborg Lærerfor-
enings videre arbejde.  Min vision er, at 
Aalborg Lærerforening bliver den første 
på landsplan, hvor de mindre medlems-
grupper siger: vi ER en del af vores for-
ening.

Jeg vil arbejde for, at Aalborg Lærerfor-
ening er en forening for ALLE medlem-
mer. En fagforening skal ikke kun være 
den vi møder, når krisen kradser.

Det skal være en forening, hvor I som 
medlemmer har en oplevelse af, at vi har 
et fællesskab. En forening, hvor det nytter 
at give sine meninger tilkende. En for-
ening der når ud til ALLE.

Lotte Dahl-Vedel

Ulla Koch 
Sørensen
Løvvangskolen  
Genopstiller til 
kredsstyrelsen

Danmarks Lærerforening er landets æld-
ste fagforening. En fagforening hvor det 
centrale led er i tæt sammenspil med de 
lokale led. Jeg genopstiller til Aalborg Læ-
rerforenings kredsstyrelse fordi jeg gerne 
vil fortsætte arbejdet med at bringe de lo-
kale politiske udfordringer og diskussioner 
med ind i hovedstyrelsen. Den kommende 
kredsstyrelse har mange udfordringer for-
an sig. Jeg mener den vigtigste udfordring 
er hvordan sikrer vi, at vores medlemmer 
har gode rammer og vilkår for at løse de-
res daglige arbejdsopgaver ? Vi har brug 
for bedre rammer blandt andet omkring 
forberedelse og efteruddannelse. Vi fik 
ved OK 15 bilaget med de 15 punkter som 
i Aalborg kommune er udmøntet i værdi-
papiret.  Kredsstyrelsen er i samarbejde 
med forvaltningen i gang med at følge op 
på værdipapiret og  vores fælles lokale un-
dersøgelse giver et godt afsæt for det vide-
re arbejde. Det er gode vilkår og rammer 
der skaber arbejdsglæde , trivsel og attrak-
tive arbejdspladser. I en del kommuner op-
lever man, at lærerne søger væk og flere 
steder er der mangel på lærere. Den situ-
ation er vi ikke kommet i endnu og jeg me-
ner, at vi har en unik mulighed for sammen 
med forvaltningen, at sikre det ikke sker 
ved at videreudvikle værdipapiret. 

Vi er en fagforening der består af flere med-
lemsgrupper og jeg mener arbejdet i kreds-
styrelsen kvalificeres hvis kredsstyrelsen 
sammensættes så bredt som muligt.

Jeg har de sidste to år været kasserer og det 
vil jeg meget gerne stille op til igen. Det er 
både udfordrende og spændende at være 
med til at sikre vi har en solid økonomi i 
Aalborg Lærerforening og anvende midler-
ne så det tjener medlemmerne bedst. 

Jeg håber mange medlemmer har lyst til at 
deltage i generalforsamlingen og sætte 
præg på debatten. Kom og giv din mening 
til kende så en nyvalgt kredsstyrelse får 
pejlemærker til det kommende arbejde. 
Generalforsamlingen er en unik mulighed 
for at være med til at vælge hvem du synes 
der de næste to år skal være en del af Aal-
borg Lærerforenings kredsstyrelse.

Ulla Koch Sørensen

Tilde  
Gammelgaard
Vejgaard Østre Skole  
Genopstiller til 
kredsstyrelsen

Vi har en stærk forening. Medlemsprocen-
ten er tæt på 100. Det er udtryk for et 
unikt fællesskab blandt vi lærer og børne-
haveklasseledere. Vi skal værne om dette 
fællesskab. Jeg anser det for foreningens 
fineste opgave at sikre de bedste arbejds-
forhold for alle medlemmer. 

Jeg genopstiller til Aalborg Lærerforenings 
kredsstyrelse, fordi jeg fortsat gerne vil 
være med til at skabe gode vilkår for lærer-
ne. Qua mine to år som medlem i kreds-
styrelsen, min organisationsuddannelse 
samt kredsmodul føler jeg mig endnu mere 
rustet til i de næste to år at løse opgaven 
sammen med den øvrige kredsstyrelse. 

I min optik er den største udfordring lige 
nu, at der ikke er nok tid til forberedelse. 
Der findes mange kvalificerede løsninger på 
skolerne. Det er foreningens opgave at bi-
drage til, at de bliver udbredt til alle skoler. 
Vi skal fortsat handle på de erfaringsud-
vekslinger der sker mellem tillidsrepræsen-
tanterne, og som ytres af medlemmerne 
bl.a. gennem faglig klub. 

I kredsen skal vi fortsat have fokus på at 
styrke samarbejdet mellem TR og AMR. Vi 
skal arbejde målrettet på at opkvalificere og 
klæde dem på, således at de er rustet til 
dialogen med ledelserne på de lokale skoler.

Det er vigtigt, at vi har et konstruktivt 
samarbejde med forvaltning og politikere. 
I fællesskab skal vi tegne retningslinier for 
arbejdsforholdene på skolerne, der skal 
være med til at sikre udvikling og arbejds-
glæde for medlemmerne. Vi i lærerfor-
eningen har et ansvar og en vigtig rolle i 
denne sammenhæng, netop fordi vi har 
mulighed for at samle erfaringerne og 
herudfra være med til at fremme de tiltag, 
som har vist positiv effekt. 

Jeg vil arbejde for, at vi i fællesskab udarbej-
der et værdipapir gældende for næste sko-
leår. Skolerne skal ikke være ens, og der skal 
være plads til lokale tiltag og løsninger. Jeg 
tror dog på, at vi også skal udnytte vores 
unikke fællesskab i lærerforeningen til at sik-
re gode arbejdsforhold, udviklingsmulighe-
der og arbejdsglæde for alle medlemmerne. 

Tilde Gammelgaard



Generalforsamling 

Vi ses den 10. marts!

Aalborg Lærerforening – Kreds 153 i Danmarks Lærerforening 

indkalder til o
rdinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016, 

klokken 17.30 i Nørresundby Idrætscenter (”Solsidehallen”), Lerumbakken 11, 

9400 Nørresundby.

Foreløbig dagsorden:

 
1. 

  Valg af dirigent

 
2. 

  Beretning

 
3. 

  Regnskab

 
4. 

  Indkomne forslag

 
5. 

  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kredskontingent

 
6. 

  Valg af kredsformand, næstformand, 7 øvrige kongresdelegerede   

 
  (som samtidig er kredsstyrelsesmedlemmer) og suppleanter 

 
7. 

  Eventuelt

Forslag under punkt 4 skal i sin
 fulde ordlyd være på kredskontoret,  

Nytorv 3, 9000 Aalborg, eller på e-mail til 1
53@dlf.org senest   

torsdag den 25. februar 2016, klokken 12.00.

Kandidatforslag til punkt 6, som ønskes bekendtgjort med den endelige dagsorden, 

skal indsendes med samme frist.

Endelig dagsorden med bilag udsendes til t
illidsrepræsentanterne, og den kan ses på 

www.kreds153.dk senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til sp
isning foretages hos tillid

srepræsentanten eller til k
redskontoret 

senest to
rsdag den 3. marts 2016 klokken 12.00.

Annika Aakjær  

underholder i pausen


