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Hej alle lærere! 

Nu er jeg kommet godt i gang med arbejdet som kredsformand på fuldtid. Det er 
lidt af en omvæltning i forhold til at være ude i det pulserende skoleliv hver dag. 
Jeg vil gøre mit bedste for stadig at fornemme hverdagen som lærer, og på bedste 
måde sætte mig ind i den! 

Arbejdstidsaftaler 

Den nye centrale aftale er netop blevet stemt hjem med et 2/3 flertal. Det indikerer, 
at der er en vis mistro til KL blandt mange lærere. Dette giver en udfordring med 
hensyn til sammenhængskraften og i kreds 143 var der en stor del nej-sigere! Det er 
heller ikke en ”ju-hu”-aftale, men den kan højst sandsynligt hjælpe kredse uden 
lokalaftaler! Det fører så frem til vor egen lokalaftale, som vi bestræber os på at 
fastholde med hensigtsmæssige justeringer. Lederne og forvaltningen er på 
bølgelængde omkring at fastholde en lokalaftale.  

Corona: 

Fænomenet lader til at være kommet for at blive – i hvert fald for en tid. 
Restriktionerne omkring Corona-situationen er jo forholdsvis dynamiske, men 
kommunens kriseberedskab er aktivt igen, og vi følger situationen nøje hele tiden. 
Det er vigtigt, at rengøring og værnemidler er på plads på skolerne. Det bør man 
være skarp på hele tiden. 

Kongres/formandsvalg: 

Den 22.-23. september er der ordinær kongres i København. Som I måske har 
bemærket så fratræder Anders Bondo Christensen som formand og der skal vælges 
en ny. Lige nu er der tre kandidater: Gordon Ørskov Madsen, Morten Kvist Refskov, 
Anders Liltorp. De tre første sidder i dag i hovedstyrelsen. Gordon Ørskov Madsen er 
en del af forretningsudvalget, Morten Kvist Refskov er også kredsformand i Ballerup 
og Anders Liltorp er også kredsformand i Rødovre. Andre vigtige punkter på 
kongressen er OK21 og arbejdstid.    

Spørgeskemaer/opgaveoversigter: 

Dette skoleår er det første år med vores nye lokalaftale. Vi samler TR-
spørgeskemaer og opgaveoversigter ind, gennemgår dem, og laver en status på, om 
aftalen virker efter hensigten alle steder. Der afholdes regelmæssige møder i 
forhandlergruppen, hvor aftalens kernepunkter snakkes igennem, samtidig har vi 
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fokus på justeringer af aftalen, så den forhåbentlig kan blive endnu bedre næste 
skoleår. Det er også herfra, at vi prøver at gøre politikerne opmærksom på, at 
økonomisk støtte til netop den aftale vil gøre samarbejdet på skolerne stærkere og 
hermed gøre elevernes skolegang mere udbytterigt. 

Skolebesøg: 

Konsulent Jesper og formand Jesper vil her i efteråret gerne på skolebesøg for at se 
skolerne. Der er mange af skolerne, vi aldrig har været på. Besøget er for at møde 
mange af jer, fornemme stemningen og måske endda møde ledelsen.  

Skive Kommunes budget 

Skive Kommune har lavet et oplæg til budget. Det ser ikke lovende ud for 
skoleområdet. Man fastholder desværre salami-besparelsen på ½ % (4 mill.) og 
desuden blev der i sidste øjeblik fundet 2,5 millioner at spare på konsulentbistand. 
Samtidig har vi sparet op mod 3,3 millioner på demografi, altså faldende elevtal, 
som bliver trukket af tildelingsmodellen inden de andre besparelser. Altså sparer 
skoleområdet to gange! Det virker som om, at byrådet – med borgmesteren i 
spidsen – nedprioriterer skolen og kommunens fremtid – nemlig børnene! Se i øvrigt 
læserbrev i Skive Folkeblad! 

Med venlig hilsen 

 

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Kredsformand, Skiveegnens Lærerforening 


