
 

Mariagerfjord Lærerkreds  Tlf. 98 33 60 01                         
Østergade 24B 
9550 Mariager  E-mail: 151@dlf.org 

MMaarriiaaggeerrffjjoorrdd 

LLærerkreds 
 

Kreds 151 

Danmarks Lærerforening 

 
 

Mariager, november 2021 

Kære medlem af Mariagerfjord Lærerkreds 

Danmarks Lærerforenings kongres løb i år over tre dage plus en eftermiddag afsat til at debattere forskellige 

aktuelle emner som eksempelvis mellemformer, efter-videreuddannelse og styrkelse af den pædagogiske 

debatkultur på skolerne i forbindelse med A20 mm. 

Selve kongressen blev indledt med den mundtlige beretning fra formand Gordon Ørskov. Derefter var der 

lagt op til debat ud fra forskellige overskrifter i beretningen.  

Se dagsorden for kongressen samt forskellige indslag fra debatten mm. på nedenstående link: 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021 

Kredsens deltagelse på faglig klubmøder 

Kredsen har i efteråret deltaget på faglig klubmøder på de fleste skoler. Vi har intentioner om at nå hele 

vejen rundt inden jul. Det har været virkelig givtigt og spændende at komme rundt og høre, hvad der fylder 

rundt omkring. Vi vil sammen med jeres TR-er arbejde videre med nogle af de temaer, som er kommet frem 

på møderne. 

LønTjek  

I uge 47 gennemføres årets LønTjek-kampagne. Brug ugen til at få kigget grundigt på din lønseddel. Kredsen 

vil i år komme forbi Bymarkskolen og Mariager Skole. På de øvrige skoler i kommunen, opfordres du til at gå 

til din lokale TR, hvis du har spørgsmål til lønsedlen.  

KV21 og Mariagerfjord Lærerkreds´ Facebook-side 

I forbindelse med KV21 har Kredsen forsøgt at sætte fokus på de lokale kandidaters skole-politik i en form 

for online vælgermøde ved oprettelsen af en begivenhedsbetinget facebookside. Det har været et forsøg på 

at nå ud til en større del af medlemmerne - men også til andre interessenter af folkeskolen. En del af jer har 

kigget forbi og deltaget i debatten. Vi havde håbet på en noget større debat fra en større del af 

byrådskandidaterne. Vi vil gennem jeres TR foretage en kort evaluering af dette forsøg for at vurdere, om 

noget sådant fremadrettet kunne være en form blandt andre ved lignende begivenheder. 

Registrering af arbejdstid – opgaveoversigter 

DLF centralt har udviklet et system til registrering af arbejdstid for at følge bl.a. sammenhængen mellem 

undervisning og individuel forberedelse – kaldet professionelt råderum i Lokalaftalen. Jeres TR skal 

færdiggøre opgaven med at registrere alle opgaveoversigter inden udgangen af november. 

Dato for generalforsamling 

Mariagerfjord Lærerkreds afholder generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2022 på Cemtec i Hobro. Sæt 

allerede nu X i kalenderen      

 

Med venlig hilsen Kredsstyrelsen, Mariagerfjord Lærerkreds 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-november-2021

