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Kære alle 
 
 
Nyt fra kontoret: Nu er der gået en måned siden jeg tiltrådte som formand. Vi har 
konstitueret os i Kredsstyrelsen. Cindy Dellgren, som også er TR på Kongeskærsskolen, 
er blevet Næstformand, mens Mai-Britt Munch Jørgensen, der var suppleant, er indtrådt i 
den ledige plads i Kredsstyrelsen. Mai-Britt er AMR på Helddagsskolen og sidder som 
AMR-repræsentant i Center-MED. Vi har fordelt opgaverne i mellem os og forsøger efter 
bedste evne og med god hjælp fra sekretariatet i Danmarks Læreforening at løse dem. 
Berit vores konsulent har valgt at gå på efterløn pr 1.11. Vi har valgt ikke at ansætte en ny 
konsulent, men har fordelt Berits opgaver dels på Kredsstyrelsen dels er vi i gang med at 
overdrage enkelte opgaver til Danmarks Lærerforening. BLF indvilligede sidste år i at være 
en del af et pilotprojekt i forbindelse med Danmarks Lærerforenings indsats Gearet til 
Fremtiden. Vi skal se på om visse administrative opgaver, samt en del af 
sagsbehandlingen kan løses mere effektivt, så vi lokalt får mere tid til politisk arbejde og 
kontakt til jer medlemmer.  
I skal fortsat kontakte os, hvis der er noget og er selvfølgelig altid velkomne til at komme 
med input, spørgsmål og kritik. Det er den måde, vi bliver bedre på. 
 
Arbejdstidsaftalen: Vi er gået i gang med drøftelserne om implementering af 
arbejdstidsaftalen. I de kommende måneder vil TRere, ledere, Skolechef Trine Schloss 
Pedersen og BLF samarbejde om, hvordan vi lokalt får det bedst mulige ud af aftalen. 
Desuden har vi nogle hængepartier vedrørende det udvidede undervisningsbegreb og 
selvstyrende teams. 
 
Corona: Som resten af samfundet er skolerne også ramt at de tiltag, der er mht at bremse 
smittespredning. Vi ved at en del af jer er bekymrede og at der er en træthed omkring 
”Coronasituationen”. Centralt arbejder Danmarks Lærerforening på, at der i den 
nuværende situation sikres en undervisning som både lærere, forældre og elever er 
sundhedsmæssigt trygge ved. Det sammen gør vi lokalt primært gennem Center-MED og 
Hoved-MED. Da skolerne og arbejdspladserne er forskellige, har de forskellige 
retningslinjer. Hvis I er utrygge eller undrer jer over noget, må I meget gerne gå til jeres 
TR, AMR eller kontakte os. 
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