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Vis os din hverdag og lad os hjælpe hinanden 

Skriftlig beretning fra Karsten Lynge Simonsen, formand Aalborg Lærerforening 
(klik på link hvis du vil læse kredsstyrelsens uddybende bemærkninger til udvalgte emner) 
 
 

 
 

“Må jeg lære af din dagligdag”, er et af de nye initiativer Aalborg Lærerforening 
arbejder med. Vi vil involvere jer medlemmer i vores fagpolitiske arbejde, når det 
giver mening, fordi I har viden, erfaring og ekspertise fra dagligdagen. Det har vi gjort 
på forskellige måder. 
  
Jeg har som formand i Aalborg og fællestillidsrepræsentant for lærere og 
bh.klasseledere i Aalborg Kommune fulgt 24 medlemmer en hel arbejdsdag på 
forskellige arbejdspladser, lige fra den kommunale folkeskole i Farstrup, til det 
regionale Institut for Syn og Hørelse. Det er enormt vigtig for mig at være opsøgende 
på jeres hverdag, og jeg er taknemmelig for den modtagelse, jeg får, og den indsigt I 
giver mig. Kredsstyrelsen i Aalborg Lærerforening har ligeledes planlagt med 
opsøgende skolebesøg fire dage i dette skoleår, samt deltagelse på flest mulige  
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arbejdspladsers faglige klubmøder.  
 
Jeg ser det som et led i arbejdet med “Den involverende fagforening”, som jo dybest 
set handler om at finde lidt tilbage til fagforeningernes DNA og involvere samt 
invitere medlemmer til at løse såvel fælles, 
 
som mere decentrale udfordringer ved hjælp af fællesskabet. Det har været en ny 
tilgang til fagpolitisk arbejde, som har været berigende og udfordrende. Vi er 
lykkedes med en række lyttemøder, hvor I som medlemmer har videregivet vigtige 
oplysninger, handlemuligheder og problemstillinger, men også med at aktivere og 
mobilisere en række medlemmer til deltagelse i borgermødet om budgettet i Aalborg. 
Vi har gennem et par medlemsarrangementer også forsøgt at involvere medlemmer i 
debatter omkring offentlige ansattes dagligdag, samfundstendenser og folkeskolens 
udvikling. 
Vi har bl.a. haft besøg af Rasmus Willig og en veloplagt Svend Brinkmann, samt en 
velbesøgt lokal dannelseskonference kaldet “Hvad skal vi med skolen? med oplæg fra 
Anders Bondo, skolechef Jakob Ryttersgaard, forhenværende biskop Kjeld Holm og 
Jacob Risgaard fra Coolshop. 
 

“Men hvad skal der ske med mig?”, har jeg hørt fra flere medlemmer i det forgangne år. 
Et naturligt spørgsmål på en oplagt frustration, når der sker besparelser eller 
omorganiseringer på arbejdspladserne. Tirsdag d. 16. august 2016 besluttede Aalborg 
Kommunes skoleudvalg at indstille Løvvangskolen til lukning. Det skabte naturligvis 
en enorm frustration og utryghed blandt medarbejderne på skolen. De skulle afvente 
den langstrakte politiske behandling, som den 23. januar udmøntede sig i, at Aalborg 
Byråd besluttede at lukke skolen. Skolelukninger i andre kommuner har ledt til 
fyringer af hele medarbejdergruppen, men i Aalborg har vi en tryghedsaftale med 
forvaltningen. Den aftale skal tilgodese alle situationer, hvor der opstår 
stillingsnedgang, og vi har i denne situation kunnet bibeholde aftalen, og på baggrund 
af konstruktive medarbejderønsker, kunnet påvirke forvaltningen til nogle lokale 
initiativer på skolen. Vi har en klar forventning til at dette års omplaceringsproces 
viser, at ledere ser skolevæsenet som et samlet, hvor ingen putter med stillingerne, så 
vi kan få omplaceret alle. 
 

Så heldig er de ansatte på SOSU-Nord desværre ikke. På baggrund af 
dimensioneringsaftalen mellem Regeringen, KL, danske Regioner og LO reduceres 
antallet af praktikpladser for social- og sundhedshjælpere, samt pædagogiske 
assistenter kraftigt. Det mindsker desværre optaget på skolen. Det har medført en 
hård tid for SOSU-Nord, hvor 6 kolleger indenfor vores område har mistet deres 
arbejde sammen med kolleger fra andre fagområder. Det kommer lige i kølvandet på 
nogle turbulente år med dårligt psykisk arbejdsmiljø på skolen. Andre områder er 
også hårdt ramt i disse år. Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) 
havde en hård opstart på det indeværende skoleår med stillingsnedgang, og i  
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indeværende budgetår står Ungdommens Uddannelsvejledning (UU) overfor massive 
besparelser med stillingsnedgang til følge. Som en følge af budgetforliget i efteråret 
2016 skal almenområdet i folkeskolerne spare massivt, og for vore konsulenter på 
skoleforvaltningen har besparelserne allerede udmøntet sig i stillingsnedgang. 
Det er altså hårde tider som offentlig ansat, og besparelserne opleves desværre at 
ramme de velfærdsydelser, vi leverer. Det kan derfor ikke understreges nok, at det er 
vores alle sammens ansvar at belyse de konsekvenser, som de politiske beslutninger 
får for velfærden. Derfor vil vi fortsat have fokus på ytringsfrihed og ytringspligt. 
 
Et andet gennemgående arbejdstema i kredsstyrelsen er arbejdsmiljø. Vi forsøger at 
booste feltet fra forskellige vinkler, og vi arbejder bl.a. med medlemmernes psykiske 
arbejdsmiljø, og et udvidet samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
 

Vi har afholdt en del kurser og møder for vore tillidsrepræsentanter, for at klæde dem 
bedst muligt på, til at varetage kollegernes interesser. Der skal nye værktøjer op af 
værktøjskassen, og vi har fokus på at organisere på arbejdspladsen samt udvikle 
arbejdet i MED-systemet. Et af de nye tiltag har været samarbejdet med BUPL, hvor vi 
har tilbudt 12 arbejdspladser et mini-kursus i at opkvalificere samarbejdet i MED-
systemet. 
 

Aalborg Lærerforening arbejder for bedst mulig løn til alle medlemmer. Vi arbejder 
også for en tydelighed og åbenhed i lønsammensætningerne. Vi oplever, at der 
specielt på nogle skoler, er meget stor forskel på medlemmernes andel af de lokale 
lønmidler. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at tage del i de lokale drøftelser om 
anvendelse af lønmidlerne. Da vi arbejdede med lokal løndannelse sidste forår, gik 
det op for os, at området med undervisningsvejledere var løbet løbsk på en lang 
række skoler. Derfor har vi givet skoleforvaltningen indspark til en ny måde at gribe 
området an på. 
 

En affødt problemstilling i kølvandet på de mange besparelser i det offentlige er det 
rekordstore antal ledige lærere i Aalborg. Vi påvirker bl.a. skoleforvaltningen og 
skolelederne til at opsøge DLF/A-kassen, og informerer vore tillidsrepræsentanter 
om situationen og de muligheder, der findes for at få de ledige kolleger på 
arbejdsmarkedet.  
 

Som skrevet ud til jer i januar har vi i det forgangne år brugt en del tid og ressourcer 
på at lede efter en permanent løsning på et nyt kredskontor . Den har vi fundet i 
Ryesgades gamle skole, men der skal lægges mange kræfter i processen i det 
kommende år, for at få den bedst mulige løsning klar i løbet af de næste 12-18 
måneder.  
 

Vi er i foreningen naturligvis optaget af vores organisationsprocent og vores  
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medlemstal. Organisationsprocenten siger noget om de medlemmer, som er en del af 
fællesskabet, og medlemstallet er jo grundlaget for vores økonomiske muligheder. Vi  
befinder os i omskiftelige tider hvad angår medlemsantal og økonomi, men vi har 
fortsat en solid og god økonomi, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 
17. marts. 
 

Aalborg Lærerforening udvikler sig løbende, og vi vil som sagt gerne involvere dig i 
denne udvikling. Vi vil have dig med på råd, og være mere synlig i din arbejdsdag. Du 
har mulighed for at påvirke den fagpolitiske debat på dette års generalforsamling, 
hvor kollegialt samvær og politisk debat bliver temaerne i nye rammer. Det er også 
her, at du gennem den mundtlige beretning og debatterne vil få et indblik i det 
kommende års fagpolitisk opmærksomhed. Du vil kunne følge generalforsamlingen 
og foreningens arbejde på vores hjemmeside og vores Facebook-side. 
 

 
Venlig hilsen 
 

Karsten Lynge Simonsen, formand Aalborg Lærerforening 

 
Marts 2017 
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