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Skive Kommunes budget 2019. 
Arbejdet omkring udarbejdelsen af budgettet for 2019 er i fuld gang. Som sædvanlig skal de forskellige 

serviceområder i Skive Kommune fremlægge reduktionsforslag på 1,5 % Det er svært på skoleområdet og 

derfor har forvaltningen også denne gang peget på strukturændringer, som eneste løsning på en reduktion 

på 10,5 mio. kr. Kredsstyrelsen er enig i, at hvis der skal findes besparelser i det omfang, så er 

strukturændringer eneste løsning. Kredsstyrelsen udgiver igen i år et antal budgetorienteringer, der forsøger 

at problematisere forskellige forhold i relation til budgetarbejdet i Skive Kommune. 

Arbejdstid. 
I denne tid arbejdes der med udarbejdelsen af næste skoleårs opgaveoversigter. I den forbindelse er det 

vigtigt for kredsstyrelsen at påpege, at udarbejdelsen sker i et samarbejde mellem skoleleder og den enkelte 

lærer/børnehaveklasseleder. Alle har ret til en samtale med lederen om opgaveoversigten, og her vil vi 

foreslå at følgende indgår i samtalen: 

 Antallet af undervisningstimer 

 208 timers puljen og tid derudover til forberedelse og efterbehandling 

 Er der overensstemmelse mellem arbejdsopgaverne og den samlede arbejdstid? 

 Vil der blive tillagt vikartimer i løbet af skoleåret? 

 Kan der flekses og evt. på hvilke tidspunkter? 

Arbejdstidsopgørelse 
Et andet vigtigt dokument i forbindelse med skoleårets afslutning er arbejdstidsopgørelsen. Skolelederen 

skal, til den enkelte, fremlægge en opgørelse over dette skoleårs arbejdstid mv. Opgørelsen skal indeholde 

oplysninger om årets samlede arbejdstid, antal undervisningstimer og evt. ulempegodtgørelse. Opgørelsen 

skal udleveres snarest muligt efter skoleårets afslutning. 

OK 18 
Medlemmerne i Danmarks lærerforening stemte som bekendt ja til overenskomstresultatet. Også i vores 

kreds var der et flertal af jastemmer. Kredsstyrelsen anerkender, at en del af vores medlemmer stemte nej, 

og at endnu flere sandsynligvis stemte ja uden den store begejstring. Derfor vil vi også kæmpe videre for 

bedre arbejdsbetingelser for vore medlemmer. Allerede straks efter sommerferien starter drøftelserne om 

en indgåelse af en lokalaftale i Skive Kommune. Vi håber og tror på en aftale med ikrafttræden 1. august 

2019. 

 


