Introduktion
Denne skriftlige beretning er udarbejdet af kredsstyrelsesmedlemmer efter et fælles
udgangspunkt. Vi har resumeret og fremhævet nogle af de vigtigste arbejdsområder fra de
forgangne to års arbejde i kredsstyrelsen – 2020-2022. Den er altså et bagudrettet udpluk af
nogle af de mange temaer og sager, som vi har arbejdet med eller behandlet.
God læselyst.

Lokallønsforhandling på SOSU
På SOSU området har tillidsrepræsentanten – og ikke kredsen – forhandlingsret i forbindelse med
de lokale lønforhandlinger. I januar 2020 blev alle tillidsrepræsentanterne i Aalborg
Lærerforening trænet i forhandlingsteknik af Søren Viemose.
Inspireret heraf gik tillidsrepræsentant Magne Dreyer ved SOSU Nord i tæt samarbejde med de
øvrige undervisertillidsrepræsentanter i gang med de lokale lønforhandlinger.
Ledelsen ved SOSU Nord havde afsat budgetmidler til forøgelse af den samlede lokale lønsum,
så udgangspunktet for forhandlingerne var allerede positivt – der var noget at forhandle om.
Forhandlingsprocessen tog længere tid end tidligere og krævede langt mere forberedelse både før
og under, men det var godt givet ud.
Underviserne fik mere i løn og mindst lige så vigtigt, så var ledelse og tillidsrepræsentanter enige
om, at det havde været et konstruktivt forhandlingsforløb.
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Jan Knærkegaard

Lyttemøder
Kredsstyrelsen ved ikke alt. Derfor er det vigtigt for os at være i god kontakt med medlemmerne.
En af de mødeformer, vi benytter os af, er lyttemøder, så kredsstyrelsen får den bedste viden til at

samarbejde med politikerne i Børne- og Undervisningsudvalget samt forvaltningen. Lyttemøder er
en struktureret mødeform om specifikke emner, hvor alle deltagere kommer til orde med deres
input, og hvor der er plads til debat.
Vi har oplevet engagerede kolleger til lyttemøderne, som har bidraget med nyttig viden og gode
ideer. I de sidste par år har vi holdt lyttemøder om bl.a. inklusion, UAX (10. klasse), Aula,
tosprogsområdet samt VoliS (specialklasserækker på Vodskov Skole, Gl. Lindholm Skole og
Svenstrup Skole).
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Birgitte Kjær og Johnny Nielsen

AA20 - lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Aalborg Kommune
I september 2020 stemte størstedelen af medlemmerne af DLF for arbejdstidsaftalen for lærere
og bh.klasseledere - A20. Umiddelbart efter afstemningsresultatet startede kredsstyrelsen
forhandlingerne om en lokalaftale med Aalborg Kommune som erstatning for A20. Før de
egentlige forhandlinger var der fælles drøftelser mellem Aalborg Lærerforening, forvaltningen og
skolelederforeningen. Samtidig arbejdede kredsstyrelsen med, hvilke elementer fra henholdsvis
AA20 og den gamle lokalaftale, som vi så som væsentlige for en god lokalaftale. I processen har
kredsstyrelsen involveret og inviteret såvel tillidsrepræsentanter som menige medlemmer til at give
input til forhandlingerne.
De efterfølgende forhandlinger mellem Aalborg Lærerforening og Skoleforvaltningen foregik i et
godt og konstruktivt forhandlingsklima. Kredsstyrelsen mener at have indgået en rigtig god
lokalaftale, hvor vi ikke har fået alt, hvad vi kunne ønske, men en lokalaftale med væsentlige
forbedringer holdt op imod både den gamle lokalaftale og den centrale A20. Vi ser bedre
sikringer af forberedelse, ressourcebinding på undervisningsloft og hele samarbejdssporet med
årshjul for samarbejde mellem TR og leder samt inddragelse af lærere og børnehaveklasseledere i
skoleårets planlægning, som centrale elementer i lokalaftalen, og som kan medvirke til gode
arbejdsforhold og kvalitet i kerneopgaven.
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Ansvarlig for særlig politisk indsats (ASPI)
Denne periode var den første, hvor Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse har udpeget et
kredsstyrelsesmedlem til at have ansvaret for arbejdet med særlige politiske indsatser vedtaget af
kredsstyrelsen. Herunder et udsnit af opgaver:
* DELTA-klasserne: ASPI har via skolebesøg og interviews undersøgt, hvordan medlemmerne
oplevede dette tilbud. Disse skolebesøg og interviews mundede ud i en folder, hvor medlemmernes
erfaring med konceptet har været præsenteret for skoleudvalget, som led i deres fokus på
udvikling af mellemformer fremadrettet. Medlemserfaringerne fra DELTA har været positive.
Den kan læses her: https://drive.google.com/file/d/11CdixPGvOV_TYyEJOZkvGyYRLHudD8wj/view?usp=sharing
* CO-Teaching: ASPI har udarbejdet folder om CO-Teaching til brug for tillidsvalgte og
kredsstyrelsen ift. dagsordenen i kommunen herom. Den har indeholdt fagpolitiske
opmærksomheder. ASPI har desuden interviewet medlemmer, der har erfaring med CO-Teaching.
Erfaringerne har været brugt til at synliggøre gevinsten ved CO-Teaching på foreningens
Facebook-side.
Den kan læses her: https://drive.google.com/file/d/1VRYTN6x9gM3qEFFUREupXjncZ6MFFkpY/view?usp=sharing
* Velkomstbrev til nye arbejdsmiljørepræsentanter og et årshjul for arbejdet som AMR. Gennem
skolebesøg var der et ønske om at samle materiale til brug for AMR i sit arbejde. Derfor har ASPI
udarbejdet et velkomstbrev og et årshjul til nye AMR, som kredsstyrelsen har godkendt. Der
arbejdes pt., som en del af kredsstyrelsens fokus på ”Sådan gør vi” på et nyt format af
velkomstbrevet til AMR. Siden kan ses her: https://sites.google.com/view/amralf/hjem
* Skolebesøg ift. AA20. Som en del af ASPI-opgaven er der også ad hoc opgaver ift. aktuelle
temaer. Her har der været et særskilt fokus på arbejdsmiljøet, AA20 interviews og lokale
handlefællesskaber, som er beskrevet andetsteds i den skriftlige beretning.
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Kristoffer Høyrup Sørensen

CO-Teaching
Kredsstyrelsen har i indeværende periode haft særligt fokus på CO-Teaching. Vi har anbefalet
politikkerne at investerer i Co-Teaching for at give højere kvalitet i undervisningen. Kredsstyrelsen
har haft et fagpolitisk fokus på udviklingen og udmøntningen af midlerne til CO-Teaching i
Aalborg Kommune. For kredsstyrelsen har det været - og er fortsat - vigtigt, at udmøntningen
primært går til lærerstillinger. Erfaringerne fra de medlemmer, som vi har talt med løbende, peger
på bedre undervisnings- og arbejdsmiljø. Ligeledes er dette fokus funderet i forskningen på
området, der viser, at CO-Teaching gør positive forskelle for både elever, lærere- og
børnehaveklasseledere.
Derfor har det været en fagpolitisk sejr for kredsstyrelsen at beholde udmøntningen til COteaching på 57 millioner årligt 2022-2025 i budgettet. Det fremadrettede fokus er at få gjort
udmøntningen til en succes på skolerne.
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AMR
Coronanedlukningen banede vej for at etablere virtuelle netværksmøder med
arbejdsmiljørepræsentanterne. Dette har haft et særligt fokus i arbejdsmiljøudvalget, hvor
udvalget og konsulent Dorthe Charlotte Jensen, har videreformidlet vigtige
opmærksomhedspunkter og info fra DLF centralt. Samtidigt har udvalget fået en direkte kanal til
arbejdsmiljørepræsentanterne, og ligeledes den anden vej. Arbejdsmiljøudvalget finder dette
gavnligt, da det gør det muligt at arbejde mere proaktivitet med dagsordener fremadrettet.
Problemstillinger rejst på disse møder er videregivet til DLF centralt såvel som ALF.
I indeværende periode har der været afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant på
arbejdspladserne, og der har derfor været fokus på, at hjælpe nyvalgte godt i gang via
ovenstående møder, og den hjælpeside med info og årshjul til nyvalgte AMR, som udvalget har
godkendt via ASPI. Der arbejdes på et “Velkommen som AMR” skriv, som afventer kredsstyrelsens
endelige godkendelse i forlængelse af “Sådan gør vi” arbejdet i kredsstyrelsen.

Arbejdsmiljøudvalget har oplevet stort engagement og vilje til at finde konstruktive og
pragmatiske løsninger i en svær tid. Der har været god sparring og vidensdeling på tværs af
arbejdspladser via de virtuelle møder. Det håber vi på fortsætter i kommende periode. Der skal
lyde en stor tak for indsatsen.
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Lokale handlefællesskaber
Kredsstyrelsen besluttende i august at opstarte projektet lokale handlefællesskaber. Projektet tager
udgangspunkt i en lokal forankring på arbejdspladserne, hvor der er et ønske om at skabe
forandringer og styrke fællesskabet. Det er medlemmernes projekt på den enkelte arbejdsplads,
der sammen med tillidsrepræsentanten skal skabe indflydelse på egen arbejdssituation i et ønske
om forandringer af småt og stort. Til forklaring af mulighederne i lokale handlefællesskaber har
kredsstyrelsen fået udarbejdet en explainer, som fortæller om tiltaget, som vil blive fremsendt, når
vi udruller indsatsen.
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Jan Knærkegaard & Kristoffer Høyrup Sørensen

Kommunalvalg 2021
Som altid har kommunalvalget været et vigtigt fokusområde for kredsstyrelsen for at sætte spot
på skolepolitik og medlemmernes arbejdsvilkår. Kredsstyrelsen har afholdt tre arrangementer.
Hhv. samtalesalon, virtuel live facebookdebat og valgmøde på UCN.
Samtalesalon
Til samtalesalonen var indbudt politikere, medlemmer, forældrerepræsentanter og kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen havde op til arrangementet planlagt nogle aktuelle emner til debat i små
dialoggrupper. Endvidere havde kredsstyrelsen valgt at afprøve et holdningsbarometer, hvor
deltagerne skulle placere sig efter enig og uenig på forskellige spørgsmål, og herefter debattere

årsagerne til dette ståsted. Det var en god aften, hvor politikerne kom i tale, og alle indbudte
havde mulighed og lejlighed til at sætte fokus på aktuelle sager og emner, der lå dem nært.
Facebookdebat
Kredsstyrelsen arrangerede også en live valgdebat på Facebook med daværende
skoleudvalgspolitikere. Den blev streamet fra kredskontoret, så medlemmerne kunne følge med
fra sofaen og skrive ind med spørgsmål, som så blev inddraget i debatten.
Hermed link til debatten: https://fb.watch/bwbGZiCplJ/
Valgmøde UCN
Alle opstillede partier blev indbudt til et valgmøde på UCN. Arrangementet var for alle
interesserede med en særlig indbydelse til Aalborg Lærerforenings medlemmer. Der var livlig og
engageret debat med en god ordstyrer i Søren Wormslev fra TV2 Nord. Kredsstyrelsen havde
også besluttet at lave et grafisk referat af valgmødet. Det blev lavet af Tegnestuen Helle for Helle.
Denne kan ses via Aalborg Lærerforenings facebookside:
https://www.facebook.com/dlf153/photos/a.907322626010951/4452178708191974
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Corona
De sidste to år har Corona sat dagsordenen for alles dagligdag. Medlemmerne har med meget
korte varsler skullet navigere i nedlukninger, online-undervisning og en hverdag på
arbejdspladserne med forskellige restriktioner og sygemeldinger.
I Aalborg Lærerforening har det præget vores mødeaktiviteter og medlemsarrangementer. Der
har været afholdt et utal af online møder. Det har fungeret, men der er ingen tvivl om, at vi klart
foretrækker de fysiske møder, som giver bedre dialog, refleksion og sparring. Vi har kun i
begrænset omfang haft mulighed for at gennemføre de skolebesøg, som er en vigtig del i vores
indsigt i medlemmernes arbejdsliv.

Vores planlagte medlemsarrangementer har enten været aflyst, udskudt til et senere tidspunkt
eller været afholdt online. Det har betydet, at vi i stedet har brugt midler på både en julehilsen og
en sommerhilsen til alle medlemmer.
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Ulla Koch Sørensen

Økonomien i Aalborg Lærerforening
Vi har en sund og god økonomi i Aalborg Lærerforening. Vi oplever en tilgang af medlemmer
hvilket også afspejles i økonomien.
KS har besluttet af investere midler i et sommerhus, og vi har derfor købt en grund i Skallerup Klit
og påbegyndt byggeri af sommerhus til udlejning blandt medlemmerne.
Der har i mange år været kutyme for at uddele årets hæderslegat på generalforsamlingen. KS har
besluttet at legatet fremover uddeles i oktober måned i forbindelse med den internationale
Lærerens Dag. Aalborg Lærerforening har modtaget en donation fra Spareforeningen af 1901, og
de midler skal anvendes til legatuddeling den dag midlerne til hæderslegatet er brugt op.
På generalforsamlingen fremlægges årsregnskaberne for 2020 og 2021 og der fremlægges
budgetregnskab for 2023 og 2024.
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På generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål både til denne
beretning og den mundtlige beretning.
Den mundtlige beretning vil i år være en video, som kan ses på hjemmesiden en uge før
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vil vi i år afholde medlemmernes beretning, hvor der bliver brug for input
til den kommende kredsstyrelses arbejde for næste periode.

