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År 2 med arbejdstidsregler 
Sidste skoleår var præget af en presset hverdag med mange ændringer i forhold til tidligere år. 

Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdstiden var mange steder mangelfuld, og det resulterede bl.a. i et 

stort sygefravær. I dette skoleår forventer vi forbedrede forhold. Vi har med OK 15 resultatet og det fælles 

forståelsespapir taget højde for en del af de uhensigtsmæssigheder, der sidste år skabte frustrationer og 

stress i dagligdagen. Vi har ikke løst alle problemer, såsom den store undervisningsforpligtelse, men vi håber, 

vi er på rette vej.  

Skive Kommunes budget for 2016 
Den korte udgave af Byrådets budgetvedtagelse i forhold til skoleområdet er, at man reducerer med omkring 

6 mio. kr. og udvider med 3 mio. kr. Hovedparten af reduktionen på de 6 mio. kr. stammer dog fra de 

strukturændringer, der er sket de senere år, og vil således ikke ramme de enkelte skoler. Til gengæld vil 

skolerne få tilført 3 mio. kr. til løsning af vikaropgaver, og det var særdeles tiltrængt, og derfor også en 

glædelig nyhed. Det ændrer dog ikke ved den grundlæggende pressede økonomi, som skolerne er underlagt, 

og som i dagligdagen presser personalet. 

Bilag 4 til arbejdstidsreglerne 
Danmark Lærerforening gennemfører i den kommende tid en evaluering/status over de 15 initiativer, der var 

en del af overenskomstresultatet. TR og AMR har til opgave at udarbejde en status fra de enkelte skoler, og 

videresende denne til foreningen. Formålet er, at få et overblik over situationen på 3 niveauer – de enkelte 

skoler – den enkelte kommune – og på landsplan. Det er meget vigtigt, at så mange som overhovedet muligt 

deltager i statusopgørelsen. Det er håbet, at drøftelsen på de enkelte skoler vil være med til at forbedre 

arbejdsbetingelserne for alle lærere og børnehaveklasseledere, ligesom kommuneopgørelsen vil være en del 

af evalueringen på kreds – kommune niveau af vores fælles forståelsespapir. DLF centralt vil kunne bruge 

statusopgørelsen i de videre drøftelser med KL om forbedring af læreres og børnehaveklasselederes 

arbejdsforhold. 

Hovedstyrelsesvalg  
Vores lokale hovedstyrelsesmedlem Jane Bodilsen har besluttet ikke at genopstille til det kommende 

hovedstyrelsesvalg, der finder sted i slutningen af november måned. Det er vi kede af, og det vil blive et savn 

at miste den mangeårige tradition for en Skiverepræsentant i hovedstyrelsen. Til gengæld er vi glade for, at 

vi i samarbejde med Thymors og Viborg lærerkredse har fundet en ny kandidat - Tine Agenskov fra Mors. 

Tine vil, hvis hun bliver valgt, repræsentere de 3 kredse og dermed også fremadrettet kunne kommunikere 

til og fra hovedforeningen. Det er meget vigtigt for de 3 kredse, at vi har et lokalt hovedstyrelsesmedlem, og 

vi skal derfor opfordre til, at I alle stemmer på Tine Agenskov. Mere om hovedstyrelsesvalget vil følge 

senere.  
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