
Nyt fra formanden december 2019 

Kommissionens anbefalinger 
Mandag den 16. december afleverede Lærerkommissionen sine anbefalinger til de to parter KL og DLF. Som ventet 

blev det ikke klare præcise anbefalinger, der direkte kan overføres til en ny central arbejdstidsaftale. Der er 

formuleringer i kommissionens rapport, der går vores vej, men det er ikke alt der kan bruges, efter vores mening. Vi 

må derfor se i øjnene, at det bliver svære og komplicerede forhandlinger, der forestår. Danmarks Lærerforening 

afholder en ekstraordinær kongres den 5. februar og forhandlingerne om en ny central arbejdstidsaftale starter i 

begyndelsen af marts måned. 

Ny lokal arbejdstidsaftale 
Forvaltningen, skolelederne og kredsen har de forløbne måneder forhandlet om en lokal arbejdstidsaftale. Der har i 

perioden været op- og nedture, men vi nærmer os nogle løsninger, som peger i den rigtige retning. Kredsstyrelsen 

har i forhandlingerne lagt vægt på to overordnede forhold, et maksimalt undervisningstimetal og en sikring af 

forberedelsen. Disse to forhold indgår i de afsluttende forhandlinger, og vi håber at kunne indgå en aftale i 

begyndelsen af det nye år. 

Hovedstyrelsesvalget 
De tre kredse Thy-Mors, Viborg og Skiveegnen opnåede sammen et imponerende resultat ved det nyligt 

gennemførte hovedstyrelsesvalg. Både Tine Agenskov og Jacob Svejstrup blev valgt, og det var lidt af et mirakel, og 

krævede en meget høj stemmeprocent i alle tre kredse. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der stemte også fra de to 

nyvalgte hovedstyrelsesmedlemmer: 

Tine Agenskov 

Tusind tak for jeres opbakning ved det overståede valg til hovedstyrelsen, uden jeres hjælp var det aldrig gået. Det at blive 

genvalgt er ikke bare en selvfølge, hvilket dette valg viste. Derfor vil jeg, som i de fire foregående år, gøre mig umage for at 

varetage det mandat, I har været med til at give mig. Den første store opgave er allerede givet. Til marts starter forhandlingerne 

på baggrund af de anbefalinger, der  kommer fra lærerkommissionen. Det bliver bare en af de mange spændende opgaver, som 

kommer til at fylde de næste 4 år. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi alle forhåbentlig får en 

overenskomst. 

Jacob Svejstrup 

Valget til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening er overstået og for mit vedkommende endda veloverstået. Jeg har fået en 

plads i den nye hovedstyrelse efter et valg med en historisk høj stemmeprocent. Tusind tak til alle jer der har stemt og ekstra tak 

til jer, der sendte jeres stemmer i min retning. Jeg er meget taknemmelig for opbakningen fra medlemmerne i Skive for uden jer 

havde jeg ikke opnået valg. En stor tak skal også lyde til tillidsrepræsentanterne rundt om på skolerne. Det er jeres store indsats, 

der sikrede den flotte stemmeprocent. Den 1. januar tiltræder den nye hovedstyrelse og jeg vil de næste 4 år gøre mit bedste for 

at leve op til jeres tillid og jeg glæder mig, naturligvis, til et fortsat godt samarbejde med Skiveegnens Lærerforening. 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle 

 

En glædelig jul og et godt nytår 
 


