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Sommerhilsen fra formanden 

Jeg er sikker på at feriestemningen lige nu spreder sig på skolerne og de mange andre arbejdspladser, hvor 

Aalborg Lærerforenings medlemmer arbejder. Det har for mange kolleger været endnu et hårdt arbejdsår 

med masser af udfordringer. Nogle problemer og udfordringer løses, mens andre er svære at gøre noget 

ved i det daglige.  

Jeg oplever, at mange kolleger arbejder i et vanvittig højt tempo med for mange bolde i luften og andre, 

som indordner sig under de givne betingelser og rammer. Vi skal have flere til at opleve en bedre balance, 

og det er en stor opgave for alle omkring arbejdspladserne.  

Jeg møder flere lærere, som beretter om alt det de lykkes med, men selvfølgelig også en stor del, som 

oplever for mange situationer, hvor de ikke kan lykkes med undervisnings- og trivselsopgaver. Vi skal i 

fællesskab med lederne og forvaltningen skabe betingelser og kulturer, hvor alle oplever, at de lykkes med 

de fleste opgaver.  

I det kommende skoleår har vi aftalt med skoleforvaltningen, at der fortsat skal være et lokalt perspektiv på 

udmøntningen af værdipapiret. Det vil sige, at skoleleder og tillidsrepræsentant forpligtes på at drøfte og 

handle på lokale problematikker. Dette perspektiv vil komme til udtryk i de fire konsolideringsmøder, som 

vi har aftalt hen over skoleåret. På disse arbejdsmøder indkalder vi i samarbejde med forvaltningen 

skoleleder og tillidsrepræsentant. Vi har ligeledes aftalt at lave endnu en undersøgelse af udmøntningen af 

værdipapiret med et mere målrettet fokus, for igen at sætte spot på, hvor langt den enkelte arbejdsplads er 

med forholdene.  

Jeg har været så privilegeret at besøge en del skoler i de første måneder som formand, og det har været en 

meget udbytterig oplevelse. Jeg har fået indsigt i forskellige kulturer og forhold, hvilket er vigtigt. Så tak til 

jer der har hjulpet og taget imod og god og velfortjent sommerferie til alle.  

Flytning 

Søndag d. 19. juni flyttede vi kredskontoret, og i ugen efter har vi knoklet med at komme på plads. Vi har 

haft en del problemer med at få telefonsystemet op at køre, men det kommer endeligt på plads i løbet af 

sommerferien. Skulle du opleve problemer med at komme igennem på telefonen, skal du endelig skrive en 

mail på 153@dlf.org – så ringer vi dig op. Vi håber på tålmodighed så længe det varer. 

Ny adresse: Aalborg Lærerforening, Nyhavnsgade 9, st., 9000 Aalborg, Tlf. 9813 6325, mail: 153@dlf.org 

   
 

mailto:153@dlf.org
mailto:153@dlf.org
https://www.google.dk/maps/place/Nyhavnsgade+9,+9000+Aalborg/@57.048415,9.9246213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464932929f1eb4ef:0x3cc1bf0422a7b8ea!8m2!3d57.048415!4d9.92681
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Hjælp din forening til at blive klogere 

I forbindelse med kredsstyrelsens ønske om at komme tættere på din og andre medlemmers hverdag og 

arbejde mere involverende, har vi forskellige initiativer til det kommende skoleår. 

Kredsstyrelsesmedlemmerne vil besøge skoler to dage i efteråret, og vi vil deltage i Faglig Klub møder på 

flest mulige skoler i efteråret. Vi har også et ønske om at involvere dig og inddrage dine hverdagserfaringer 

og hverdagsviden mere i foreningens arbejde, så vi kan blive klogere på mangfoldigheden og forskellige 

områder, som er politisk aktuelle eller problemfyldte. 

Derfor har vi bedt om din hjælp: 

Hilsen fra formanden Afkrydsningsskema 
  

 
 

Vis mig videoen! Jeg vil hjælpe! 
 

Lærer og meningsdanner 

For 3. år i træk tilbyder Danmarks Lærerforening en række medlemmer en meningsdanneruddannelse. 

Formålet med uddannelsen er at aktivere flere fagpolitiske stemmer fra dagligdagen som lærer på danske 

folkeskoler. Uddannelsen er eksklusiv og tilbydes i samarbejde med tænketanken Cevea og Huset 

DeltagerDanmark. Det skal jeg læse om!  

Ferielukning 

Kontoret er åbent hele sommeren med undtagelse af uge 29. Her vil det være muligt at kontakte os på mail 

153@dlf.org. Beskriv kort hvad din henvendelse omhandler, og om du ønsker telefonisk kontakt eller 

mailsvar. Der vil blive besvaret indenfor 24 timer.  

Ferie og sygdom 

Skulle du være så uheldig at blive syg i ferien, skal du huske at melde det på den første sygedag. Det gør du 

ved at kontakte Aalborg Kommune på tlf. 9931 3131 og bede om at blive omstillet til personalekontoret i 

skoleforvaltningen eller ved at søge råd og vejledning hos os på tlf.nr. 9813 6325. 

Feriepenge 

Hvis du ikke har optjent feriepenge eller har feriepenge nok til hele sommerferien, skal du kontakte din a-

kasse. Læs eventuelt mere på Lærernes a-kasse.  Da man ikke kan få dagpenge med tilbagevirkende kraft, 

skal du melde dig ledig i god tid og senest den første dag, hvor du er ”ledig”. 

https://vimeo.com/171071660
https://drive.google.com/open?id=1lUw10UxkeXw950ibsqi6TGtUgArzzMxB1dKrvLnLfTE
http://www.dlf.org/nyheder/2016/juni/dlf-gentager-succesen-laerer-og-meningsdanner
mailto:153@dlf.org
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/
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Kommende arrangementer 

DHL-stafet 

Torsdag d. 1. september stiller vi et telt til rådighed for medlemmerne, hvor der serveres pølser, øl og vand. 

Der er lukket for tilmeldingen. 

Rasmus Willig 

Mandag d. 31. oktober er der foredrag med Rasmus Willig. Han forsker i kritik og har netop udgivet bogen 

”Afvæbnet kritik” og tidligere ”kritikkens uvending”. Der kommer mere om arrangementet i din indbakke, 

når vi åbner for tilmeldingen. 

     

Svend Brinkmann 

Torsdag d. 17. november er der foredrag med Svend Brinkmann, som har udgivet bogen ”Stå fast”. Der 

kommer mere om arrangementet i din indbakke, når vi åbner for tilmeldingen. 

  

Juletræsfest 

Lørdag d. 3. december afholder vi den årlige juletræsfest. Der kommer mere om arrangementet i din 

indbakke, når vi åbner for tilmeldingen.  

God sommerferie ønskes til alle medlemmer! 

Mvh 

Karsten Lynge Simonsen 

Formand 


