
Nyt fra formanden april 2017 

Forflyttelser 
Skolernes pressede økonomi og færre lærere på kompetenceudvikling giver, sammen med et faldende 

elevtal, et øget pres på antallet af lærerstillinger i skolevæsenet. En række skoler har derfor været nødsaget 

til, at reducere i antallet af lærere. Pt. er der to lærere, der endnu ikke har fundet den nye skole, men vi har 

stor tiltro til, at dette vil ske indenfor de næste måneder. Det har været en hård tid for flere skoler, og 

specielt for de lærere, der skal fortsætte lærergerningen på en anden skole. Men vi må trods alt prise os 

lykkelig for, at vi har muligheden for at blive forflyttet, alternativet havde jo været afskedigelser. 

Læringsplatform 
Skive Kommune har levet op til forpligtelsen om at anskaffe en læringsplatform. Nu pågår der så diverse 

drøftelser om anvendelsen af læringsplatformen. Vi må nok se i øjnene, at platformen er kommet for at 

blive. I den første handleplan for indførelsen af platformen, skulle alle skoler være klar til fuld 

implementering i august måned 2017. Det er der heldigvis rokket ved. Næste udmelding er så, at alle lærere 

skal fremstille to forløb pr. fag. pr. klasse. Det kan jo lyde tilforladeligt, men giver efter kredsstyrelsens 

mening et urimeligt pres på de faglærere, der har mange fag og klasser. Vi synes, at en udmelding om, at alle 

lærere og børnehaveklasseledere forventes at bruge platformen, og at kvaliteten i forløbene er vigtigere end 

antallet, kunne være passende. I øvrigt har forvaltningen afsat midler til alle skoler, så der kan afsættes et 

antal timer pr. medarbejder til arbejdet med læringsplatform og Teach. 

OK 18 
Lige efter påske starter medlemsdebatten om næste års overenskomstforhandlinger. Der er to hovedemner, 

det er vigtigt, I får drøftet på skolerne. Det ene er hele spørgsmålet om arbejdstid. Hvis en central aftale ikke 

er mulig, hvad kan så være med til at forbedre hverdagen og arbejdsvilkårene på skolerne, og vil status quo i 

forhold til situationen nu være konfliktudløsende? Det er et meget vigtigt spørgsmål, som I bedes forholde 

jer til i faglig klub. Det andet emne vedrører hovedstyrelsens ønske om at bruge overenskomstmidler til at 

etablere en kompetencefond, hvor den enkelte, i et vist omfang, får ret til efteruddannelse. Skal vi selv være 

med til at finansiere efteruddannelse eller skal vi fortsætte som nu, hvor kommunen bærer hele udgiften? 

Fælles forståelsespapir 
Skoleafdelingen, skolelederforeningen og kredsen er i gang med drøftelser om næste skoleår. Vi har i 

fællesskab konstateret, at tiden endnu ikke er moden til en egentlig arbejdstidsaftale, og derfor forventes 

det, at vores fælles forståelse fortsætter i næste skoleår med et par mindre rettelser. I løbet af april måned 

regner vi med at kunne udsende forståelsespapiret til skolerne. 

 

God påske 


