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Skriftlig beretning  

Generalforsamling den 9. marts 2018 

 

 

INDLEDNING 

Velkommen til generalforsamling (GF) i 

Herningegnens Lærerforening (HLF) d. 9. 

marts 2018 kl. 17.00.  GF afholdes i MCH 

Herning Kongrescenter, Østergade 37 i 

Herning. Når beretningen er aflagt holdes 

pause, hvor der serveres et måltid mad i 

Cabaretsalen ca. kl. 18.00.  

 

Efter generalforsamlingen er der åbent hus i 

foreningens lokaler på Pontoppidansvej 4 (P4) 

i Herning. I, som har en TR på 

arbejdspladsen, bedes tilmelde jer til GF af 

hensyn til spisning og antal deltagere på P4. 

TR har liste hertil. Øvrige medlemmer bedes 

tilmelde sig direkte til kredskontoret på 

121@dlf.org eller telefon 97 12 31 33.  

 

 
 

 

1. PÆDAGOGIK 

Folkeskolens formålsparagraf 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med 

forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre 

uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og 

historie, giver dem forståelse for andre lande 

og kulturer, bidrager til deres forståelse for 

menneskets samspil med naturen og fremmer 

den enkelte elevs alsidige udvikling. 

 

 
 

 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle 

arbejdsmetoder og skabe rammer for 

oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 

udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage 

stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre. Skolens 

virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati.  

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 

folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, 

stk. 2, 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret 

for, at alle børn i kommunen sikres ret til 

vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for 

rammerne af lovgivningen og 

kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens 

beslutninger ansvaret for undervisningens 

kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 

1, og fastlægger undervisningens organisering 

og tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med 

skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

 

mailto:121@dlf.org
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Folkeskolelovens elementer 

I skolen skal eleverne altså både uddannes, 

dannes og lære at klare sig i samfundet, og de 

skal lære at navigere i deres eget liv. 

Den ikke længere spritnye folkeskolereform 

ændrede ikke på formålet med det ”at holde 

skole”. Det betyder, at de nye tiltag: 

understøttende undervisning, bevægelse i 

undervisningen, åben skole mv. alle skal 

udmøntes i den kontekst, som 

formålsparagraffen tilsiger.  

 

Læringsmålstyret undervisning 
Læringsmålstyret undervisning er ikke en del 

af reformen, men et tiltag som embedsværk 

har lagt oveni udmøntningen af Fælles Mål 

mv. 

 

Læringsplatforme 
I forlængelse af fælles mål og det 

”selvopfundne” læringsmålstyret 

undervisning er læringsplatforme kommet ind 

i billedet. I Herning er Meebook indkøbt og i 

Ikast-Brande hedder systemet MoMo. Begge 

systemer har vist sig at være tidrøvere.  

Det vigtige spørgsmål, man bør stille sig er: 

Hvilke værdier indfries ved brug af 

læringsplatforme, når lærerne skaber læring 

for børnene i skolen?  

 

Inklusion 

Inklusionsloven blev vedtaget i 2012 og gik 

således forud for folkeskolereformen og LOV 

409. Dette har naturligvis gjort kravene om 

inklusion, meget vanskeligere at indfri. 

Længere tid i skolen og flere timer i fagene til 

eleverne, lærere med mange flere 

undervisningstimer, mindre tid til 

forberedelse og manglende kompetenceløft i 

specialpædagogik er en cocktail, der kan gøre 

det sværere at levere en meningsfuld 

inklusion.  Både undervisningsmiljø og 

arbejdsmiljø udfordres markant i skolerne, 

hvor børnehaveklasselederne, lærerne og 

øvrigt pædagogisk personale agerer.  

 

 
 

Udsyn og fællesskab i udskolingen 

I folkeskolens formålsparagraf står der: ” 

Folkeskolen skal give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der forbereder dem til videre 

uddannelse og giver dem lyst til at lære 

mere”. På den måde sætter folkeskolens 

formålsparagraf ord på de værdier, der gør 

folkeskolen til et vigtigt kapitel i livet for 

børn og unge i Danmark, og den peger tillige 

fremad mod ungdomsuddannelserne. De 

fleste elever vælger en gymnasial 

ungdomsuddannelse, mens 

erhvervsuddannelserne har store problemer 

med at tiltrække de unge. En styrket 

folkeskole for de ældste elever vil være med 

til at kvalificere deres valg, hvilket kan føre til 

en ændret fordeling. 
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Mette Frederiksen og Mariane Jelved på kongres 2017 

 

 

Danmarks Lærerforening har udsendt et 

debatoplæg med titlen ”Udsyn og fællesskab i 

udskolingen”. Heri foreslår Danmarks 

Lærerforening at styrke praksisfagligheden, 

klassefællesskabet, vejledningen og 10. klasse 

for at give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der forbereder dem til videre 

uddannelse, og giver dem lyst til at lære mere, 

som der står i folkeskolens formålsparagraf.  

Ved at respektere elevernes selvstændige 

valg, og hjælpe dem med at kvalificere dette, 

mener vi, at det er muligt at øge elevernes 

interesse for erhvervsuddannelse.  

 

Regeringens målsætning er, at hver 4. ung fra 

en ungdomsårgang vælger uddannelse ad 

denne vej.  Det kræver tværfagligt samarbejde 

mellem de fagprofessionelle især lærere og 

UU-vejledere, samt mellem folkeskolen, 

ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet.  

Forslagene i debatoplægget bygger på 

erfaringer, projektresultater og afprøvede 

idéer. Det er vigtigt at se sammenhængen 

mellem de forskellige forslag, og hvordan de 

samlet bidrager til at styrke folkeskolens 

undervisning i de ældste klasser. 

Temaerne i debatoplægget er følgende:  

- Øget praksis- og anvendelsesorientering i 

udskolingens fag og prøver  

- Mulighed for at prøve fag og emner af efter 

motivation og interesse, men stadig i 

klassefællesskabets tryghed og uden at vælge 

retning på ungdomsuddannelse tidligt  

- Ret til vejledning for alle elever, planlagt og 

udført i et samarbejde mellem vejledere og 

lærere omkring udfordring af 

uddannelsesvalget og ”karrierelæring”  

- En styrket kommunal folkeskole-10. klasse 

for at øge interessen for 

erhvervsuddannelserne og understøtte den nye 

90 pct.-målsætning i FGU-reformen 

 

Se debatoplægge her: 

http://www.dlf.org/media/10805178/dlf-

udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen.pdf 

 

 

 

http://www.dlf.org/media/10805178/dlf-udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen.pdf
http://www.dlf.org/media/10805178/dlf-udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen.pdf
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Bedre veje til uddannelse og job – 

Forberedende GrundUddannelse (FGU) 
Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i 

midten af oktober en aftale om bedre veje til 

uddannelse og job, FGU-reformen. Aftalen 

omlægger kommunernes ungeindsats og 

uddannelsestilbud til unge uden uddannelse 

og job. I mange kommuner begynder 

drøftelserne om den lokale organisering 

allerede nu, inden for den aftaletekst som er 

indgået, selvom den nye lovgivning først 

ventes vedtaget op til sommerferien 2018.  

UU-vejlederne kan blive berørt af reformen, 

men også nogle af medlemmerne som 

arbejder med ordblindeundervisning, i PPR 

mv.  Reformen betyder, at der flyttes rundt på 

penge og medarbejdere fra en række 

institutioner.  

 

 
Kredsformand Helen Sørensen 

Foto: Henrik Ole Jensen, Herning Folkeblad 

 

Der er overordnet set tre elementer: 

1. En ny forberedende grunduddannelse, FGU 

2. En ny type institution som skal udbyde 

FGU 

3. En ny kommunal ungeindsats. 

 

Kommunerne forpligtes til at oprette en 

kommunal ungeindsats med én indgang for de 

unge på tværs af uddannelses-, social- og 

beskæftigelsesindsats. Vejledningsindsatsen 

overføres fra UU-centrene til den kommunale 

ungeindsats. Ungeindsatsen skal 

målgruppevurdere de unge til den nye FGU 

og rådgive og vejlede, bl.a. ud fra en 

uddannelsesplan, samt sikre individuel støtte 

bl.a. gennem specialpædagogisk støtte. 

Kommunerne forpligtes til at tilbyde en 

kontaktperson for at skabe entydig 

voksenkontakt for de særligt udfordrede unge 

i FGU-målgruppen. 

 

Læs her: ”Aftale om bedre veje til uddannelse 

og job”. 

 

Fortolkning af den kommunale 

ungeindsats 
Organiseringen af ungeindsatsen bliver et 

lokalt anliggende inden for de rammer, som er 

beskrevet i aftaleteksten. 

Kredsen vil søge indflydelse i de lokale 

drøftelser for at bakke op om at skabe en ny 

kommunal ungeindsats på de unges 

præmisser, hvilket er hensigten i den indgåede 

aftale.  

 

Herningegnens Lærerforening har noteret sig 

følgende rammebetingelser for FGU:  

- Én indgang i vejledningscenter: Der skal 

være én indgang for de unge til den 

kommunale ungeindsats. I aftalen er det 

formuleret som én samlet instans på tværs af 

områder. Den mest præcise og effektive 

forankring er i et vejledningscenter eller med 

et team af vejledere som omdrejningspunkt.  

- Ny kommunal ungeindsats er et 

vejledningscenter: UU-vejledningens 

nuværende opgaver skal overføres samlet til 

den nye kommunale ungeindsats og udgør i 

aftaleteksten hovedparten af den nye 

kommunale ungeindsats. Det understreges af 

den centrale rolle, som FGU-aftalen tillægger 

den unges uddannelsesplanlægning og 

vejledningsproces. 

- Vejledningsfaglig leder: Da vejledningen 

spiller en nøglerolle, bør den faglige ledelse 

varetages af en person med vejledningsfaglig 

baggrund. 

- Alle skal have vejlederuddannelse: 

Medarbejdere, som løfter UU-vejledningens 

opgaver i den nye organisering, skal som 

hidtil have en vejlederuddannelse, jf. 

aftaleteksten, og som det er gældende i dag på 

UU-centrene. 

 

 

 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20253918&uid=583914938&&&https%3A%2F%2Fuvm.dk%2Fpublikationer%2Ffolkeskolen%2F2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20253918&uid=583914938&&&https%3A%2F%2Fuvm.dk%2Fpublikationer%2Ffolkeskolen%2F2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job
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- Ungeindsats kan ikke ligge i jobcenter eller 

uddannelsesinstitution: Vejledningen skal 

ifølge aftalen fortsat være uafhængig af 

sektor- og institutionsinteresser, hvilket 

betyder at uddannelsesinstitutioner, som har 

institutionsinteresse, og jobcentre, som har 

myndighedsudøvelse, ikke kan huse den 

kommunale ungeindsats. Vejledningen skal 

ske på de unges præmisser og hverken ud fra 

myndigheds- eller institutionsinteresser. 

- Samlet vejledningsmiljø også for 

folkeskolen: Aftalen betyder, at vejledningen 

til børn og unge i folkeskolen også er en del 

af den kommunale ungeindsats. Det 

understreger nødvendigheden af at organisere 

ungeindsatsen omkring et samlet og stærkt 

vejledningsfagligt miljø.  

- PPR er ikke integreret del: Det ligger ikke i 

aftalen, at PPR skal integreres i den 

kommunale ungeindsats. Det hedder blot, at 

vejlederne i den unges uddannelsesplan skal 

angive behovet for specialpædagogisk støtte, 

hjælp fra PPR og misbrugsindsats. 

- Medarbejdere og ressourcer fra jobcenter 

indgår: Medarbejdere fra jobcentret indgår i 

vejledningsteamet sammen med ressourcer fra 

samme, idet der står i aftalen, at jobcentrets 

opgaver og funktioner for unge skal indgå. 

- Kontaktperson bør være vejleder: 

Tildelingen af kontaktperson skal finde sted i 

ungeindsatsen og bør være en person fra 

vejlederteamet, som med sin 

vejlederuddannelse kan leve op til 

kompetencekravet, hvilket også fremgår af 

aftalen (side 21, næstsidste afsnit).  

- STU og Lov om voksenspecialundervisning 

fortsætter upåvirket af FGU-reformen: Driften 

og organiseringen af STU-institutioner og 

centre for voksenspecialundervisning påvirkes 

ikke af reformen. 
 

 

Digitalisering 

KL kommer i disse uger med forslag om ny 

teknologi, som bl.a. indeholder nogle 

overvejelser om brugen af ny teknologi i 

skolen. Udspillet ligger i forlængelse af andre 

initiativer både fra KL og andre aktører om, 

hvordan ny teknologi kan spille en 

grundlæggende rolle i folkeskolen. Danmarks 

Lærerforening hilser debatten om teknologi i 

undervisningen velkommen. 

 

Jeanette Sjøberg, formand for 

Undervisningsudvalget i Danmarks 

Lærerforening, siger: 

”- Ny teknologi kan og skal spille en 

væsentlig rolle i folkeskolens dagligdag. 

Skolen har altid været åben overfor at tage ny 

teknologi i brug i undervisningen – det er en 

naturlig del af at spille en vigtig rolle i børn 

og unges dagligdag. Det gælder både i 

forhold til brugen af teknologi i den daglige 

undervisning og i forhold til at ruste eleverne 

 til at bruge – og forholde sig til – ny 

teknologi på en meningsfuld måde. 

- I skolen skal eleverne både uddannes, 

dannes og lære at klare sig i samfundet, og de 

skal lære at navigere i deres eget liv. 

Debatten må tage udgangspunkt i, hvordan ny 

teknologi kan understøtte folkeskolens formål 

med de værdier, der er beskrevet i 

folkeskoleloven. Ny teknologi må selvfølgelig 

ikke føre til den misforståelse, at vi skal 

indrette skolen efter nye teknologiske 

strømninger. 

 

- Et af de vigtigste elementer i undervisning 

er relationen mellem mennesker, når der skal 

læres. Lærerens forhold til den enkelte elev 

har afgørende betydning for elevens udbytte 

af undervisningen. KL præsenterer bl.a. 

tanken om, at ”læringsrobotter” i fremtiden 

kan stå for undervisningen. Den slags forslag 

må siges at være vildspor, der befinder sig 

meget langt fra skolens virkelighed. 

- Debatten om ny teknologi i folkeskolen 

handler ikke bare om visioner for fremtidens 

skole. Det er konkret virkelighed hver eneste 

dag på hver eneste folkeskole. Lærerne griber 

allerede de nye muligheder og efterlyser 

hjælp og støtte hertil. Brugen af ny teknologi i 

skolens arbejde er fuld af dilemmaer men 
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også muligheder for at styrke elevernes 

udbytte af undervisningen. Derfor er debatten 

om teknologi i skolen velkommen. Men den 

grundlæggende diskussion må handle om, 

hvordan teknologien kan styrke 

undervisningen og skolens opgave – ikke 

hvordan vi skal indrette undervisningen, så 

den passer til ny teknologi” 

 

 
Kredsstyrelsen på kongres 2017 

 

Læreruddannelsen 

Læreruddannelsen er under pres fra mange 

sider. Der sker store besparelser på 

professionshøjskolerne, som får alvorlig 

konsekvens for uddannelsernes kvalitet. 

Læreruddannelsen er ikke længere placeret i 

seminarier med selvstændig ledelse og egen 

bestyrelse. Læreruddannelsen er lagt i 

hænderne på professionshøjskolerne sammen 

med en række andre uddannelser i kategorien 

”mellemlang videregående uddannelse”.  

Der tilbydes i alt 63 uddannelser af denne 

slags i VIA:   

https://www.via.dk/da/uddannelser 

 

Som ungt menneske, der vil være lærer, kan 

man gøre følgende: Tjek hjemmesiden via 

VIA . De store og ”gamle” 

velfærdsuddannelser til sygeplejerske, 

pædagog og lærer kan findes på VIA’s 

hjemmeside.   I alfabetisk rækkefølge 

kommer den interesserede forbi en række 

uddannelsesmuligheder, inden der nås frem til 

læreruddannelsen: ”Adgangskursus til 

ingeniøruddannelserne”, ”Bandagist”, 

”Character Animation”, ”Design og 

Business”, ”Eksportingeniør, ”Global 

business Engineering”, ”International handel 

og Markedsføring”, ”Kort- og 

landmålingstekniker” og så komme ”Lærer” 

under ”L”. Selvom faget mangler udøvere, er 

der ikke nogen særlig opmærksomhed 

omkring dette i VIA systemet.  

 

Læreruddannelsen er heller ikke længere 

entydig, idet decentraliseringen også her 

holdes i hævd.  Der kan være ret varieret 

opmærksomhed på områder indenfor fag og 

fagområder i læreruddannelsen. Et egentligt 

studiemiljø er heller ikke let at opdrive alle 

steder. Lærerstudiet kan finde sted som 

fjernstudie hjemme fra eget ”lønkammer”.  

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

PPR skal ifølge ny organisationsplan i 

forvaltningen i Herning have det, man kalder 

”en tydeligere stemme”. Det ved vi ikke helt, 

hvad kommer til at betyde.  HLF ser det som 

en virkelig skidt udvikling, at PPR i Herning 

de seneste år synes at være atomiseret til 

ukendelighed. PPR er forankret i lov om 

folkeskolen, idet specialpædagogisk indsats 

ikke kan iværksættes, uden anvisning fra 

PPR. En anden problemstilling er, at der ikke 

er psykologer med læreruddannelsen som 

basis ansat i PPR i Herning. Dette er ikke en 

god udvikling.  De universitetsuddannede 

kliniske psykologer gør ganske sikkert 

arbejdet tilfredsstillende, så længe de bevarer 

ansættelsen i kommunen. Efter vore 

oplysninger er der dog en vis 

”svingdørstendens” i forhold til området.   

 

 

https://www.via.dk/da/uddannelser
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Et ”hands on” kendskab til skolen er en 

virkelig god baggrund for en 

videreuddannelse til psykolog. Der er for få 

gode kræfter, der arbejder for 

karrieremuligheder for lærere i denne 

henseende. PPR består på personalesiden også 

af andre ansatte udover psykologer. Der er 

tale-høre lærere/audiologo pæd’er og 

konsulenter på specialområder mv. Dog har 

de mange ændringer på forvaltningsniveauet 

placeret konsulenter i noget af et limbo 

ansættelsesmæssigt. I perioder har disse ikke 

vidst, om de var ”købt eller solgt”– bl.a. 

begrundet i den såkaldte balanceplan med 

virkning i CBL/CBF (Center for Børn og 

Forebyggelse) og en tilbøjelighed til 

konstante organisatoriske ændringer med 

flytninger af personale fra ”Herodes til 

Pilatus” som konsekvens.  

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 

Som nævnt ovenfor er der nye tiltag i 

forbindelse med opgaver for UU- vejlederne. 

Dette åbner muligvis op for en anden 

organisering af området.   

 

Undervisningsmiljø 

Med folkeskolereformen blev det besluttet, at 

der udover tjek af fagligt løft samtidigt skulle 

være et skarpt fokus på elevernes trivsel. 

Dette har udmøntet sig i 

trivselsundersøgelser, som viser sig at have 

været udført på en sådan måde, at elevernes 

retssikkerhed er blevet krænket i forhold til 

anvendelsen af oplysninger om den enkelte 

elev. Her har kommuner ikke levet op til 

bestemmelserne i relation til datasikkerhed. 

Efter HLF’s oplysninger skulle hverken Ikast-

Brande eller Herning være blandt de 

kommuner, som har anvendt oplysninger 

uretmæssigt.  

 

ANSÆTTELSE 

Ansættelsesstatus skoleåret 2017/18 

Kredsen undersøgte foranlediget af DLF, 

hvorledes ansættelserne af lærere i 

kommunerne så ud de første to måneder 

(aug/sept) af skoleåret 2017/18.  

 

I Herning blev der i perioden ansat 76 i 

lærerstillinger, de  9 var uden 

læreruddannelse. Heraf var én ansat med 

mindre end 10 timer og én mangler at 

færdiggøre læreruddannelsen. Ret 

bemærkelsesværdigt i Herning, idet HLF 

normalt får oplyst, at der pr. 1. august kun er 

ansat personer med læreruddannelse.  Dette 

kan for så vidt også være korrekt pr. 1. 

august. Har det været tilfældet i dette skoleår, 

kan vi så konstatere, at der allerede i løbet af 

de første par måneder sker ændringer.    

 

I Ikast-Brande er der i samme periode ansat 

33 i lærerstilligner, heraf 10 uden 

læreruddannelse. Dog er 4 af disse ansat med 

timetal under 10 om ugen.  

 

 
 

 

Samtalerunder på skolerne jf. udmøntning 

af bilag 4 til OK 15 

Lov 409 blev ved overenskomsten i 2015 ikke 

ændret til en egentlig aftale. I stedet blev der 

udarbejdet et såkaldt bilag 4, der omhandler 

lærernes arbejdstid med 15 punkter. 

Hensigten var, at forbedre såvel ledere som 

læreres arbejdsmiljø i relation til muligheden 

for at levere så god en opgaveløsning som 

muligt. Der var i bilaget indbygget en 

forpligtelse til evaluering mellem LC og KL, 

mellem kommune og lærerkreds og på 

skoleniveau mellem leder og TR/de ansatte.  

I Herning og Ikast-Brande har parterne 

(kommune og kreds) udmøntet bilag 4 i en 

række ting, som efterfølgende er drøftet med 

skolerne. 
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Afslappet stund på kongressen 2017 

 

 

 

I Ikast-Brande har repræsentanter fra 

forvaltning, skolelederforening og kreds 

besøgt samtlige skoler og ført 

evalueringssamtaler med repræsentanter for 

ledelse, TR, de fleste steder, AMR. I 

skrivende stund drøfter vi, hvilke ting vi ”blev 

klogere på”, og i forlængelse heraf hvilke 

fælles meldinger parterne vil fremkomme 

med. HLF finder både møderne og 

samarbejdet herom særdeles fint.  

 

I Herning har parterne på lignende vis besøgt 

5 skoler. Her er der mellem parterne enighed 

om, at det var spændende og givtige møder. I 

lyset af OK 18 afventer vi, om møderækken 

fortsættes. Umiddelbart er det også her HLF’s 

vurdering, at besøg på skolerne og samarbejde 

herom har været fint.  

 

Overholdes LOV409/opgaveoversigterne 

Der er ikke nogen opskrift på udmøntning af 

LOV 409 i kommunerne udover det ovenfor 

nævnte. Kommunerne har købt systemer til 

udarbejdelse af opgaveoversigter. I Herning 

hedder systemet KMDpuls, i Ikast-Brande 

Trio. Fælles for systemerne er, at ingen af 

forvaltningerne har drøftet med kredsen, hvor 

hensigtsmæssig udmøntningen af lærernes 

arbejdstid i opgaveoversigterne er i relation til 

LOV 409. Det betyder, at der for det første 

ikke er nogen ens linje i administrationen 

indenfor kommunen. For det andet foretages 

på en række områder ”ulovlige” dispositioner. 

Det kan fx være store ikke definerede 

timepuljer, forkert administration af 6. 

ferieuge, vikarpuljer uden korrelation til løn 

mv. Generelt er opgaveoversigterne i begge 

kommuner ofte mangelfulde og 

uigennemsigtige for den enkelte og for 

fællesskabet. Dette er i modstrid med bilag 4 

punkt 3, hvori det hedder, at 

”Opgaveoversigterne skal være udtryk for 

retfærdighed og udarbejdet udfra forståelige, 

gennemskuelige og saglige kriterier”.    

  

Tillidsrepræsentanterne (TR)  

I skrivende stund er der 50 

tillidsrepræsentanter i kredsens kommuner. 

Det er en ansvarsfuld post at beklæde. 

TR’erne i begge kommuner har via TR aftale 

med respektive kommuner et antal årlige 

møder, som indkaldes via FTR funktionen, 

som varetages i kredsregi.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR)  

Ligeledes er det aftalt med respektive 

kommuner, at kredsen må indkalde til møder 

for AMR. I Herning 2 om året i Ikast-Brande 

3.  

Et udviklingsområde for HLF er at få 

mulighed for at indbyde trioen eller blot TR 

og AMR til et par fællesmøder årligt.  
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2. LØN OG ARBEJDSTID  

OK 18/musketer éd 

I skrivende stund er der ikke længere pause i 

OK18 forhandlingerne. Pausen var begrundet 

i manglende fremdrift vedr. lærernes 

arbejdstid. Den samme træghed ses i de 

statslige forhandlinger. Her er også stadigvæk 

udestående vedr. de ansattes ret til betalt 

frokostpause. Denne gang er der en enighed i 

organisationskredsen i 

forhandlingsfællesskabet på både statens og 

kommunernes områder om, at en tryning, som 

vi så af lærerne i 2013, ikke skal gentages. 

Man forlanger på lønmodtagersiden, at 

lærerne skal have en aftale om arbejdstiden til 

erstatning for LOV 409, idet denne forvaltes 

ensidigt i arbejdsgivernes favør.  

 

Løn 

Et tema ved OK 18 er naturligvis også løn. 

Arbejdsgiverne (Moderniseringsstyrelsen og 

KL) har meddelt, at det offentlige er 

lønførende og af den årsag ikke kan forvente 

meget i lønningsposen ved denne 

overenskomst. Dertil kommer, at 

innovationsminister Sophie Løhde har 

meddelt, at det er statens mål at den enkelte 

medarbejder i 2025 selv skal forhandle 25% 

af lønnen direkte med arbejdsgiveren. Ifølge 

ministeren er det gammeldags og yt, at 

organisationerne har mandatet til at indgå 

aftaler om løn.  

 

Løntjek 

De seneste år har der i såvel i LO som i FTF 

organisationerne været fokus på, om den 

ansatte får udbetalt ret løn. Der er særligt 

fokus på lønsedler i hele Danmark i ugerne 

38-39. I HLF har vi fokus på dette i de nævnte 

uger, men har sammen med TR aftalt, at 

kontoret er yderligere til rådighed for løntjek. 

Konsulent Rita Helbo og faglig sagsbehandler 

Benny Simmelsgaard aftaler med TR, hvornår 

det kan passe på respektive skoler.  

 

DM i Skills og den gode historie – Social-og 

Sundhedsskolen (SOSU) i Herning.  

SOSU i Herning tilbyder primært grundforløb 

og uddannelser på følgende områder: social- 

og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent og pædagogisk assistent. 

De læreruddannede undervisere får deres løn- 

og ansættelsesforhold mv. varetaget af 

DLF/HLF. Ved det nylige DM i Skills, som 

blev afholdt i Herning i januar, vandt to elever 

fra SOSU-Herning prisen som bedste social- 

og sundhedsassistentelever i landet. Det var 

godt gået. Herningegnens Lærerforening 

kipper med flaget og ønsker de to unge og 

deres skole et stort tillykke.  

 

Center for Kommunikation(CFK) 

Her varetages opgaver bl.a. i relation til lov 

om specialundervisning for voksne samt 

rådgivning og vejledning i henhold til 

servicelovens bestemmelser. Desuden 

varetages opgaver indenfor beskæftigelses- og 

uddannelsesområdet. 

 

 
Rita Helbo og Benny Simmelsgaard viser lønseddel til KS fmd. 

 

Knudmoseskolen i Herning og STU i Ikast-

Brande 

Ungdomscenter Knudmosen er Herning 

kommunes tilbud om den 3- årige 

ungdomsuddannelse STU. 

STU står for Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse, der tilbydes unge 

mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager 

ikke er i stand til at frekventere det ordinære 

uddannelsessystem. 

På Knudmosen kan man derfor opleve en 

enestående mangfoldighed i gruppen af unge 
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mennesker, der ikke ses på andre 

ungdomsuddannelser. Dette kræver høj grad 

af alternativ tænkning bag undervisningen, 

der muliggør, at alle bliver tilgodeset bedst 

muligt.  

I Ikast-Brande tilbydes ligeledes STU.  

Skolen bekriver formålet således:  

- At den unge lærer at mestre sig eget 

liv bedst muligt. 

- At udvikle personlige, sociale og 

faglige kompetencer så den unge kan 

deltage selvstændigt og aktivt i 

voksenlivet og eventuelt forberede sig 

til videre uddannelse og/eller 

beskæftigelse. 

- At skabe sammenhæng mellem 

ungdomsliv og voksenliv. 

Det er utrolig vigtigt at betragte STU’en på 

lige fod med de øvrige ungdomsuddannelser. 

Fokus skal være på undervisning, der skaber 

værdi for skolernes elever, så der opnås så høj 

grad af evne til at mestre livet. Som 

Knudmoseskolen formulerer det: 

”Ungdomscenter Knudmosen ”skaber læring 

til livet”.  

 

 
TR Mette Henriksen mfl. på TR kursus 

 

 

3. BESKÆFTIGELSEN 

Rekruttering og fastholdelse 

I budget 17 bevilgede Herning Kommune kr. 

1,5 mio. til en særlig indsats i forhold til 

rekruttering og fastholdelse. Der er lavet en 

organisering omkring dette uden deltagelse af 

HLF. Som organisation for de ansatte har vi 

dog modtaget orientering om det ”set up”, der 

er skabt omkring tiltaget. HLF er af den 

opfattelse, at der er en alt for forskellig 

håndtering af området, ligesom det er ganske 

svært at se, om midlerne anvendes målrettet 

på alle skoler.  

 

 
 

 

Vikarsituationen 

Herning byråd har bedt om en analyse af 

anvendelsen af vikarer på skolerne. Der er 

tilsyneladende ikke ønske fra Center for Børn 

og Læring (CBL) om deltagelse af HLF. Igen 

et felt hvor vi, som de ansattes organisation, 

kunne bidrage med viden ind i analysen.  

Derfor lidt faktuel info her: Vikarer ansættes 

månedslønnet og timelønnet. Der er ikke flere 

kategorier. 

 

Timelønnede vikarer 

Hvis man ansættes som timelønnet vikar i 

folkeskolen, er man ansat i mindre end en 

måned.  

Skolerne i Herning Kommune anvender 

lønkroner til timelønnet vikararbejde i stadigt 

stigende omfang. Tallene herunder er Herning 

tal fra november 2017 hentet fra Sirka (Det 

Fælleskommunale datasystems 

statistikdatabase).  

 

Statistikken omregner forbruget til 

fuldtidsstillinger på basis af antal personer i 

vikararbejdet. Endvidere får man oplyst, hvor 

mange af disse personer, der arbejder som 

timelønnede vikarer med og uden 

læreruddannelse.  
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Fælles TR kursus på Skarrildhus januar 2018 

 

 

 

 

Antal timelønnede lærere i alt:        

132 personer = 27,4 fuldtidsansatte 

Heraf uden læreruddannelse:        

109 personer = 22,7 fuldtidsansatte 

 

Til sammenligning ser tallene fra november 

2016 således ud:  

Antal timelønnede lærere i alt:        

93 personer = 17,3 fuldtidsansatte 

Heraf uden læreruddannelse:        

78 personer = 14,6 fuldtidsansatte 

 

Der er en forskel i honoreringen af lærerne 

betinget af uddannelsen. Den læreruddannede 

vikar får kr. 261,92/time (nutidskroner). Den 

ikke læreruddannede får kr. 210,84/timen 

(nutidskroner).  

 

De tilsvarende tal i forhold til anvendelsen af 

timelønnede vikarer i Ikast-Brande ser 

således ud 

November 2017 (Sirka).  

Antal timelønnede lærere i alt: 

31 personer = 5,5 fuldtidsansatte 

Heraf uden læreruddannelse:        

27 personer = 5,2 fuldtidsansatte 

 

 

 

 

November 2016 (Sirka)  

Antal timelønnede lærere i alt: 

25 personer = 5,4 fuldtidsansatte 

Heraf uden læreruddannelse:       

23 personer = 5,2 fuldtidsansatte 

 

 

 
Journalist og forfatter Anders-Peter Mathiasen 
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Månedslønnede vikarer 

Det er ingen hemmelighed, at mange unge 

mennesker har fået en økonomisk 

indsprøjtning efter studentereksamen, ved at 

fungere som månedslønnede vikarer i 

skolerne især siden 2013. Aktuelt har vi som 

nævnt ovenfor konstateret, at der i månederne 

august og september blev ansat 9 personer 

uden læreruddannelse i Hernings skoler. Det 

er vigtigt, at man ikke tænker vikariater som 

noget, der ”aldrig varer ret længe”. Faktum er, 

at der ganske ofte skal dækkes ind for barsel 

og sygefravær mv. Handler det om barsel, er 

der typisk tale om et vikariat på et helt år. 

Handler det om sygefravær eller orlov, kan 

der også være tale vikariater af flere måneders 

varighed.  

 

Afskedigelser 

I 2017 blev 13 lærere afskediget af Herning 

Kommune. De 9 afskedigelser skyldtes 

længerevarende sygefravær på grund af 

arbejdsskader/arbejdsbetingede lidelser. I 

skrivende stund i 2018 er yderligere 3 varslet 

afskediget. 

I 2017 afskedigede Ikast-Brande kommune 3 

lærere, heraf var 1 begrundet i 

længerevarende sygefravær på grund af 

arbejdsskade/arbejdsbetinget lidelse. I 

skrivende stund er yderligere 2 personer 

varslet afskediget.  

 

Forflyttelser 

I skrivende stund ved vi ikke, om der bliver 

tale om forflyttelser i nogen af kommunerne.  

 

5.    ARBEJDSMILJØ  

Indeklima  

Virksomheden Kraka udkom i december 2017 

med en analyse” Uforløst potentiale ved bedre 

indeklima i folkeskoler”. Analysen påpeger 

samfundsøkonomiske potentialer ved 

forbedringer af indeklimaet.  

 

Skimmelsvamp  

Stigende nedbørsmængde øger risikoen for 

vandskader og fugt i bygninger. Dette kan 

betyde yderligere mulighed for vækst af 

skimmelsvamp.  

HLF kan konstatere, at der har været et 

stigende antal henvendelser vedrørende 

problemer med skimmelsvamp. De seneste 

henvendelser vedrører Lind Skole og 

Højgårdskolen i Herning og Præstelundskolen 

i Ikast-Brande. 

 

Når AMR eller TR henvender sig i 

forbindelse med skimmelsvamp, opfordrer 

HLF til at gøre følgende i samarbejde med 

ledelse m. fl.: 

 

Forslag til umiddelbar handling:  

- Nedsæt ”skole skimmel task force” 

med afsæt i MED: ledelse, pedel, 

AMR, TR, evt. repræsentanter for 

afdelinger 

- Afmonter tilstedeværelsestid for 

personalet, så disse alene skal være på 

skolen i undervisningstid og til 

obligatoriske møder 

- Alternativ mulighed også for SFO, 

hvis en sådan er på skolen og denne 

afdeling berøres 

- Sørg for, at ingen træffer beslutninger 

uden jeres viden og medvirken 

 

Forslag til handling i proces:  

- Alternative undervisningsrum for 

elever med evt. ændring af logistik 

med konsekvens for elevers skemaer 

samt personalets arbejdsplaner 

- Nedsæt byggeudvalg jf. 

arbejdsmiljøloven(AMR er født 

medlem)  

- Plan for undersøgelse af hele skolen  

- Vigtigt at sikre sig, at 

renoveringsplaner ikke blot 

konfirmeres, men analyseres med 

henblik på handling, så man ikke 

kommer til at lave nødtørftig 

renovering, hvor mulighed for vækst 

af skimmelsvamp kan dukke op igen, 

som tidligere er set både i Lind og 

Præstelund.  

- Sørg for grundig info til forældre, 

elever og personale 

- Find ud af, hvor mange 

elever/personaler der oplever 

gener/symptomer, som kan tilskrives 

skimmelsvamp (Vi ved, at børn som 

udsættes for skimmelsvamp kan 
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udvikle lidelser, som kan blive vilkår i 

deres voksenliv.) 

- Personalet og forældrene skal 

betrygges 

 

HLF foreslog på DLF’s  kongres i 2017, at 

foreningen centralt intensiverer sit arbejde 

med det fysiske arbejdsmiljø herunder i 

relation til skimmelsvamp. Dette fik kredsen 

tilsagn om ville ske.  

 

 
Morten Godske Jensen 

 

Skolebyggeri  

I Herning bygger man nye skoler og laver 

store renoveringsarbejder på andre skoler. 

Dette er i sig selv rosværdigt og helt 

nødvendigt. Det er imidlertid vigtigt, at såvel 

nybygning som renoveringsarbejde får den 

nødvendige involvering af alle parter.  

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er født 

medlem og har en helt central rolle i 

byggeudvalget.  

Skolens arbejdsmiljøgruppe og MED- udvalg 

er ligeledes vigtige aktører i 

byggeprocesserne. HLF vil sætte procedure 

for inddragelse af medarbejderne på såvel 

overordnet som lokalt plan på dagsordenen i 

MED, idet det er vores vurdering, at der her 

kan være behov for et eftersyn.  

 

Lindbjergskolen i Herning 

En særlig opgave vil påhvile Center for Børn 

og Læring (CBL), ledelse, AMR, TR og 

medarbejdere i den kultursammenføring, der 

skal ske, når Lindbjergskolen i Herning står 

færdig. Personalet fra de nuværende skoler, 

Gjellerupskolen og Hammerum Skole, skal 

finde en fælles linje på den nye 

Lindbjergskole. Det vil kræve en 

ledelseskraft, som har øje for pædagogisk 

udvikling, opbygning af et undervisningsmiljø 

med klassen som bærende enhed, 

personaleledelse i et gunstigt arbejdsmiljø 

samt forståelse og kendskab til udfordringer i 

processer med kultursammenføring.  

 

Ikast-Brande 

Også her skal der bygges ny skole. 

Præstelundskolen i Brande har vist sig, på 

trods af gentagne renoveringer, at være så 

befængt med skimmelsvamp, at en ny skole 

skal bygges. Inden igangsætning er der behov 

for, at såvel personalet som eleverne beskyttes 

mod skimmelsvampens 

sygdomsfremkaldende hærgen.  Også i Ikast-

Brande vil HLF tilbyde sin medvirken.  

 

Stress og trivsel 

I 2017 gennemførte Oxford research den 

kvalitative undersøgelse Lærerarbejdsliv 

2017, som dannede baggrund for punktet 

Lærerarbejdsliv på kongressen i DLF i 2017.   

Undersøgelsen viste følgende:  

- ledelsens rolle er enormt vigtig 

- kollegialt samarbejde er enormt vigtigt 

- lærere er glade for at være lærere, 

fordi det er et meningsfuldt arbejde 

 

I 2019 bliver der lavet en fælles kommunal 

trivselsundersøgelse for det samlede 

personale i Ikast-Brande. HLF vil følge denne 

undersøgelse med interesse i forhold til vore 

medlemmer.  

 

 
Annette Rydder Henriksen styrer workshop på kongressen 
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Lærere på Ikast Nordre Skole 

 

Arbejdsbetinget sygdom og konsekvenser 

heraf 

HLF oplever fortsat mange henvendelser fra 

medlemmer med arbejdsrelaterede 

problemstillinger.  Desværre oplever vi også, 

at nyuddannede lærere bliver sygeafskediget 

på grund af arbejdsbetinget sygdom indenfor 

de første par år. Vi oplever endvidere, at 

nyuddannede indenfor det første år/de første 

par år helt opgiver lærergerningen, idet de fx 

tilkendegiver, at lærerfaget ikke er noget for 

dem. Dette er desværre i tråd med den 

forskningsrapport, som Lisbeth Lunde 

Frederiksen har forestået med en repræsentant 

for UVM m. fl som følgegruppe omkring 

lærerstart og fodfæste. Hun konkluderer bl.a., 

at 25%  af de nyuddannede lærere er i tvivl, 

om de vil blive i folkeskolen. HLF finder det 

uhyggeligt, hvis det betyder, at kommunerne 

taber for mange i en generation af 

nyuddannede lærere, som arbejdskraft i 

folkeskolerne.  

 

Rapporten kan hentes på 

https://www.ucviden.dk/portal/files/44628052

/L_rerstart_og_fodf_ste_m._bilag_1_6.pdf 

  

Vold og trusler om vold 

I efteråret 2015 beskrev FTF at en stor del af 

de offentligt ansatte, herunder lærere, 

politibetjente, sygeplejersker og pædagoger 

var udsat for vold på jobbet.  Hver tiende af 

FTF’s medlemmer havde været udsat for 

fysisk vold på arbejdet inden for det seneste 

år.  

 

Udviklingen var bl.a. baggrund for den 

såkaldte ”respektpakke”, som daværende 

justitsminister Søren Pind lagde frem med 

henblik på at hæve straffen for netop vold og 

trusler mod offentligt ansatte. I folkeskolerne 

anvendes sjældent eller aldrig 

politianmeldelse af voldsepisoder mod vore 

medlemmer. I stedet er det ledelsens ansvar 

sammen med sikkerhedsorganisation og 

skadelidte, at bekrive hændelsen detaljeret så 

dette får samme validitet som en 

politianmeldelse. Beskrivelsen skal ligesom 

en politianmeldelse være på plads inden 72 

timer.  

Til brug i arbejdet på skolerne har DLF 

udsendt materialet ”Vold, Trusler og 

Magtanvendelse” 

http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-

vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf 

Materialet er sendt ud til alle AMR m. fl.  

 

 
Nørre-Snede Skole 

 

Arbejdets organisering 

En væsentlig faktor i et godt arbejdsmiljø er 

evnen til at organisere arbejdet bedst muligt. 

Medarbejdernes indflydelse herpå spiller en 

væsentlig rolle bl. a. i forebyggelse af stress 

for at sikre en så høj grad af fokus på lærernes 

mulighed for alene og sammen med teamet at 

skabe kvalitet i undervisningen, så der skabes 

værdi i elevernes læring. Derfor var det bl.a. 

et fokuspunkt  på møderne på skolerne i 

relation til tidligere omtalte Bilag 4. Dog er 

det vigtigt at understrege, at nok så store 

organisationstalenter i ledelser og blandt 

medarbejdere ikke vil kunne kompensere for 

en helt generel mangel på den nødvendige 

økonomi. 

https://www.ucviden.dk/portal/files/44628052/L_rerstart_og_fodf_ste_m._bilag_1_6.pdf
https://www.ucviden.dk/portal/files/44628052/L_rerstart_og_fodf_ste_m._bilag_1_6.pdf
http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf
http://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf
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Morgenkaffe hos Skolen på Sønderager 
 

6. ORGANISATION  

Medlemmerne og medlemssituationen 

Medlemstallet i Danmarks Lærerforening 

viser en faldende tendens.  Dette skyldes ikke 

primært, at der er flere beskæftiget i vikariater 

i skolen uden læreruddannelse, men nok så 

meget kommunernes nedlæggelse af skoler, 

øvrige strukturændringer med flere elever i 

klasserne til følge, besparelser på 

specialundersvisning samt generelle 

grønthøsterbesparelser de seneste 8 - 10 år.  

 

I perioden 2009 til 2012 faldt stillingstallet 

med 103 fuldtidsstillinger i Herning. Dette 

skyldtes ikke mindst den såkaldte skolekabale 

og ændrede takster i specialundervisning. Det 

politiske løfte om, at den frigjorte resurse i 

forlængelse af skolekabalen skulle bruges på 

folkeskolerne til pædagogisk udvikling, løb 

Herning Byråd fra få måneder senere. Dertil 

kommer yderligere en nedgang i 

fuldtidsstillinger mellem 80 - 100 i 

forlængelse af skolereformen.  

 

Ikast-Brande følger samme mønster i 

relation til skolereform og 

grønthøsterbesparelser over tid. 

Konsekvensen af skolestrategi 2016 i Ikast-

Brande med lukning af Vestre og besparelser 

hentet via optimering af antal elever i 

klasserne, ny timetildelingsplan samt 

besparelser på specialundervisningen har vi 

ikke set det fulde gennemslag af i skrivende 

stund.  Det faldende medlemstal har DLF og 

HLF håndteret ved nødvendige økonomiske 

og organisatoriske tilpasninger. Det er derfor 

glædeligt, at organisationsprocenten 

stadigvæk er høj, ligesom HLF er en af de 

kredse i Danmark, der har det billigste 

samlede kontingent. Kontingentet stiger heller 

ikke i år.   

 

”Vi arbejder for dem der åbner verden” - 

Lærernes A- kasse 

Lærernes A-kasse har sammen med BUPL-A 

udarbejdet en analyse der beskriver de 

oplevelser, arbejdsløse medlemmer på 50+ 

har haft. Også i denne analyse ser vi, at den 

arbejdsløse bl.a. føler ”skyld og skam” i 

forhold til det at være blevet arbejdsløs. En 

arbejdsløshed som på lærerområdet kan være 

kommet i forlængelse af afsked på grund af 

arbejdsbetinget sygdom og derefter placering 

i det univers, som jobcenter forvalter på 

vegne af politiske krav og beslutninger.  

Læs analysen her: http://lundmann.dk/wp-

content/uploads/Håbløshed-og-perspektiver-

rapport-om-arbejdsløses-oplevelser-2017.pdf 

 

 

 
Ungdomscenter Knudmosen 

 

Fusion 2020 LO og FTF 

Med udgangen af 2017 er LO og FTF stort set 

færdige med at afklare grundlaget for en 

eventuel ny fælles hovedorganisation med 

tilsammen 1,5 millioner medlemmer.  

Målstregen er nu i sigte, idet begge 

hovedorganisationer i april 2018 tager stilling 

til evt. fusion.  

http://lundmann.dk/wp-content/uploads/Håbløshed-og-perspektiver-rapport-om-arbejdsløses-oplevelser-2017.pdf
http://lundmann.dk/wp-content/uploads/Håbløshed-og-perspektiver-rapport-om-arbejdsløses-oplevelser-2017.pdf
http://lundmann.dk/wp-content/uploads/Håbløshed-og-perspektiver-rapport-om-arbejdsløses-oplevelser-2017.pdf
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Kommunalvalg 

I forbindelse med kommunevalget november 

2017 afholdt HLF valgmøder med 

spidskandidaterne i Herning og Ikast-Brande. 

Begge møder var velbesøgte. Der kom i 

Herning bl.a. særligt fokus på 

problemstillinger i inklusion og den rent 

elevtalsafhængige tildeling af resurser til 

skolerne.  I Ikast-Brande var der fokus bl.a. 

på kompetenceudvikling, budget situationen 

og folkeskolereformens mulighed for kortere 

skoledage til eleverne.  

 

Årets Folkehjælper 2017 

Hvert år modtager vi ansøgninger fra 

forskellig side til aktivitetsfonden. Vi har 

årligt givet et beløb til den lokale afdeling af 

”Dansk Folkehjælp” til brug ved foreningens 

julehjælp. I 2016 hævede vi beløbet, idet vi 

via lokalpressen kunne konstatere, at der er et 

stadigt stigende behov for hjælp til enlige 

forsørgere især i julen. HLF blev som 

bidragsyder udnævnt til ”Årets Folkehjælper 

2017”, udpeget af landsorganisationen. 

Begrundelsen lyder: ”Æresbevisningen 

tildeles personer/foreninger, som har gjort en 

særlig uegennyttig indsats inden for 

områderne: frivilligt socialt arbejde, 

forebyggelses-eller førstehjælpsområdet eller 

i sammenhæng med internationalt 

solidaritetsarbejde.” HLF fik overrakt prisen 

ved en sammenkomst på kredskontoret 

september 2017. Med æresbevisningen fulgte 

en flot buket blomster og et maleri af Søren 

Parmo. Dette kan ses på kredskontoret.  

 

Kommunikation  

”Kommunikation er svær”, siger vi tit og ofte 

i HLF. Ikke desto mindre er god og troværdig 

kommunikation det, vi som organisation, skal 

have i sigtekornet. Halvkvædede viser, 

manipulation og fake news kommer ikke 

herfra. Ligesom i skolen skal organisationerne 

også være gearet til at kunne afdække fake 

news og de andre afarter af manipulation. 

HLF er konstant i proces i forhold til at blive 

bedre og bedre til at kommunikere både med 

medlemmer og andre, som spiller en rolle 

indenfor vort arbejdsfelt. 

 

 

 
Årets ”Folkehjælper-pris” overrækkes 
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DLF InSite 

Et nyt tiltag i foreningen er den interne 

kommunikationsplatform, som just er under 

udrulning. Foreløbigt er kredse og TR på 

platformen. Styrken ved denne platform er, at 

den kun henvender sig til medlemmerne og 

brugsretten følger medlemsskabet. Arbejdet 

med Dlf InSite i HLF er godt i gang, og vi er 

meget begejstrede for tiltaget og 

mulighederne heri. Vi lukker ikke vor 

hjemmeside, men tilpasser indholdet, så de 

decideret medlemsrettede oplysninger holder 

flyttedag.  

 

Faglig Klub 

TR har altid mulighed for at afholde møder i 

sin faglige klub på skolen udenfor 

arbejdstiden og ind imellem også indenfor 

arbejdstiden. På denne GF lægges op til en 

forøgelse af den beløbsstørrelse, som TR kan 

anvende til indkøb til traktement til 

medlemmerne i forbindelse med møderne.  

 

Pensionistforeningen. 

I Herningegnens Lærerforening har vi en stor 

pensionistfraktion. Til at tage sig af 

aktiviteterne heri er der en bestyrelse. På 

generalforsamlingen i november 2017 blev 

der foretaget nyvalg til bestyrelsen, idet bl.a. 

formanden gennem mange år Egon Jepsen 

(EG) ikke ønskede genvalg. Der skal her lyde 

en tak til EG for samarbejdet indenfor HLF’s 

rammer.  

 

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig 

og valgt tidligere skoleleder fra Sdr. Felding 

Martin Arnbjerg som formand. Vi ønsker 

tillykke og ser frem til samarbejdet. Når 

medlemmer stopper deres aktive karriere har 

de mulighed for at forblive medlemmer af 

foreningen, placeret i kredsens fraktion 4. 

Dette gælder også skoleledere, som stopper. I 

stedet for at melde sig ud af Lederforeningen 

kan disse bede om overførsel til faktion 4 i 

den kreds, de ønsker at være i.  

 

KulturCirklen 

Herningegnens Lærerforening er fortsat 

medlem af Kulturcirklen sammen med den 

øvrige fagbevægelse i Herning. Vore 

medlemmer har taget dette til sig, hvilket 

betyder at mange benytter sig af de tilbud 

medlemsskabet giver ret til.  
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7.     KREDSKONTORET 

Dagene ligner ikke hinanden. På mange 

måder har vi det ligesom i skolen. Vi troede, 

vi skulle løse nogle bestemte arbejdsopgaver 

en konkret dag, men kom til at putte nogle 

helt andre på dagsplanen. Fordi de hastede, 

fordi medlemmer bad os træde til her og nu, 

fordi der opstår en ”emergency”, foranlediget 

af vold eller anden grænseoverskidende 

adfærd mod en ansat etc. Det er derfor vigtigt, 

at vi besidder fleksibilitet både i ”hovedet” og 

i handlemønstrene hos alle, der har sit daglige 

virke på kredskontoret. Vi har i HLF tradition 

for et stabilt og serviceminded personale. Det 

takker vi for – ikke kun ved festlige 

lejligheder, som her, men også ved daglig 

opmærksomhed.   

 

8. FREMTIDEN   

Fagbevægelsen udfordres kraftigt i disse år – 

globalt, nationalt og lokalt.  Det skyldes 

globaliseringens udfordringer på en række 

områder. Det kaldes bl.a. disruption og har 

som baggrund, at gammelkendte 

forretningsområder og forretningsmodeller 

ikke længere kan klare sig i konkurrencen. I 

stedet opstår der nye forretningsmodeller, 

som ikke sådan lader sig kategorisere i den 

traditionelle opfattelse af vækst og arbejdsliv. 

Det udfordrer os alle. Ikke mindst 

fagbevægelsen må finde sine nye veje for at 

sikre solidaritet, vækst, mobilitet og 

uddannelse af arbejdstyrken. Kapitalfonde 

uden ansigter skal ikke have lov til ensidigt at 

definere og skalte og valte med mennesker. 

Det nye fusionstiltag mellem LO og FTF kan 

ses i denne kontekst, ligesom den omtalte 

musketer éd i den aktuelle OK 18 situation er 

tegn på den nyorientering, der er gang i i 

organisationerne på det private og offentlige 

arbejdsmarked. Vi skal blande os, alt det vi 

kan i udviklingen. I HLF vil vi bestræbe os 

på, sammen med andre gode kræfter, at sætte 

fingeraftryk herpå. 

Vi er på vej mod et bedre og bedre 

lønmodtagersamarbejde både formelt og 

uformelt.  

Det er en fornøjelse, ligesom det også er en 

fornøjelse at være lærernes og 

børnehaveklasseledernes forening.  
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