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Til
Medlemmerne af Horsens Lærerforening
Julen står for døren. På skolerne er alle forhåbentlig ved at have klaret den sidste julehygge med eleverne,
og vi er snart klar til at gå på en velfortjent juleferie.
En velfortjent ferie efter et halvår, hvor I som altid har ydet en kæmpe indsats for at levere den bedst
mulige undervisning.
Jeres daglige indsats har betydet, at børn og unge i Horsens Kommune præsterer rigtig godt. Det bliver set
og bemærket, at karaktererne ved afgangsprøverne forbedres, og at flere unge horsensianere starter på
ungdomsuddannelserne, når de afslutter folkeskolen.
Resultaterne vil ikke kunne nås uden engagerede og velforberedte lærere og børnehaveklasseledere. For
tiden er kredsstyrelsen i gang med skolebesøg, hvor hver skole får besøg af to kredsstyrelsesmedlemmer.
For os er det vigtigt at få et så godt kendskab som overhovedet muligt til kommunens skoler og få sat ansigt
på jer lærere og komme i dialog med jer. Dialogen sikrer os et realitetstjek. Vi ser og hører, hvad der rører
sig på de enkelte skoler, når vi i forbindelse skolebesøgene kommer i snak med lærere og
børnehaveklasseledere på personalerummet. Vi får også et vigtigt indblik den enkelte skoles kultur, når vi
nogle steder bliver inviteret med til at overvære undervisningen. Derfor en stor tak til lærere,
børnehaveklasseledere og ledere på de skoler, som vi allerede har besøgt. Vi glæder os til at besøge de
resterende skoler i løbet af de kommende måneder.
Skolebesøgene, vores samarbejde med TR´erne samt den daglige kontakt med medlemmer giver os et
indblik i, at der bliver løbet stærkt på skolerne. Der er meget, og af og til for meget, at nå i en travl hverdag
på skolerne. I efteråret gennemførte vi en undersøgelse af omfanget af merarbejde på kommunens
folkeskoler. Svarprocenten var på knap 75 %. Blandt respondenterne svarer 60 %, at de arbejder mere end
den normerede tid. Heraf arbejder 40 % to timer eller mere ekstra hver eneste uge. Vi fra kredsstyrelsen
gør vores bedste for at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår, som kan være med til at sikre, at vi fortsætter
den positive faglige udvikling på skolerne. Der bør være arbejdsforhold som sikrer, at det kan ske, uden at
det kræver, at en stor del af lærerne og børnehaveklasselederne behøver arbejde ekstra for at nå
opgaverne.
Der er ikke udsigt til, at vores lokale rammeaftale for arbejdstiden ændres, før undersøgelseskommissionen
kommer med deres anbefalinger med udgangen af 2019. Det skal dog ikke forhindre os i fortsat at være i
dialog med forvaltning og politikere for at skabe det bedste udgangspunkt for lærere og
børnehaveklasselederes daglige undervisning.
De kommende måneder og hele næste år bliver afgørende for udviklingen af såvel den lokale som
folkeskolen på landsplan. Der er undersøgelseskommissionens anbefalinger, som danner grundlag for
periodeforhandlingerne frem mod de næste OK-forhandlinger. Der er Ny Start projektet, hvor KL og LC
ønsker at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder for at sikre
undervisning af høj kvalitet. Endelig er der arbejdet med at løse bindingerne i Fælles Mål og Fælles Mål på
læringsplatforme, som får stor indflydelse på, hvordan vi driver skole.
Det bliver spændende at se, hvor udviklingen fører os hen.
Med disse ord vil vi fra kredsstyrelsen ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.
Kredskontoret er lukket mellem jul og nytår.
Vel mødt i det nye år.
Har du brug for vores hjælp, så skriv en mail
til 110@dlf.org.
Kontoret åbner igen onsdag den 2. januar.
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