
Nyt fra formanden december 2018 

Ny start efter OK-18 
Forholdet mellem Kommunernes Landsforening og lærerne har ikke været det allerbedste de senere år. 

Mange er endnu ikke kommet sig over den retorik som KL benyttede overfor lærerne i 2013. I længden er 

denne situation ikke holdbar, og derfor enedes man om en såkaldt ny start ved forårets 

overenskomstforhandlinger. Det betyder konkret, at DLF og KL på en række områder har etableret nye 

samarbejder.  

Lokalt har samarbejdet mellem skoleafdelingen og kredsen hele tiden været godt, men vi er alligevel enedes 

om at intensivere samarbejdet specielt omkring arbejdsforholdene på skolerne. Der er nedsat et 

forhandlingsudvalg bestående af to skoleledere, direktør og skolechef fra forvaltningen og formand og 

næstformand fra kredsen. Det er målet at forbedre vores fælles forståelsespapir, eller måske indgå en 

egentlig lokalaftale. Dialogmøderne, hvor skolechef og kredsformand er på besøg på skolerne, er et led i 

dette samarbejde. 

Læringsplatform 
Det er ret tydeligt at undervisningsforløb og læringsplatform fylder en del på skolerne. På dialogmøderne 

møder vi generelt stort forbehold overfor anvendeligheden af læringsplatforme, men samtidig også lærere, 

der vil have svært ved at undvære platformen i det daglige arbejde.  

Beslutningen, fra skolechef og skoleledergruppen, om to undervisningsforløb pr. klasse pr. fag giver ikke alle 

steder god mening. Derfor bør der, efter kredsens mening, differentieres i kravene, så det i højere grad er 

nytteværdi og professionel dømmekraft, der fastlægger anvendelsen af læringsplatformen. Om beslutningen 

om to undervisningsforløb bliver ændret vil den nærmeste fremtid vise, men det er vores fornemmelse, at 

der kan vise sig andre muligheder for anvendelsen af læringsplatformen. 

Forflyttelser 
I lighed med de seneste år kommer forflyttelser af lærere og børnehaveklasseledere også på tale i dette 

skoleår. Der er to grunde til at der sandsynligvis vil ske en reduktion i antallet af medarbejdere i Skive 

Kommunes Skolevæsen. Et faldende elevtal og ophør af vores store efteruddannelsesprojekt KIU. Der er 

endnu ikke et fuldstændigt overblik over situationen, men en tidsplan forventes at foreligge i begyndelsen af 

det nye år.  

I ønskes alle 

 

En glædelig jul og et godt nytår 
 


