Til
Medlemmerne af Horsens Lærerforening
De sidste afgangsprøver er ved at være afviklet, hvilket også betyder, at sommerferien nærmer sig med
raske skridt. Jeg er sikker på, at vi alle ser frem til at holde fri i 4 uger, og dermed få tanket ny energi, så vi
alle kan være klar til at møde de udfordringer, det kommende skoleår vil bringe.
Det kræver ikke den store spådomskunst allerede nu at identificere et par vigtige milepæle i det kommende
skoleår. I december kommer lærerkommissionen med de anbefalinger, der skal danne grundlag for den
kommende periodeforhandling om en eventuel central arbejdstidsaftale. Tiden frem mod kommissionens
anbefalinger skal så bruges til at gøde jorden bedst muligt forud for de kommende forhandlinger.
Det vigtigste fokus for kredsen næste år er dog som altid vores medlemmers arbejdsforhold. Det er ingen
hemmelighed, at der er plads til forbedringer, hvilket desværre besværliggøres af kommunens økonomiske
situation (jf. næste afsnit i nyhedsbrevet).
I forhold til medlemmernes arbejdsforhold vil vi næste år også fortsat have stort fokus på arbejdet med
elever med særlige behov, og hvad der skal til for at lærerne og børnehaveklasselederne kan lykkes med
opgaven. I den forbindelse planlægger kredsen at deltage i et klubmøde på alle skoler for at få input til det
videre arbejde med området.
I efteråret er der også valg til hovedstyrelsen, hvilket I vil høre meget nærmere om til efteråret, når
valgkampen rigtig går i gang. På kongressen i oktober skal der desuden vælges formand og næstformand
for de næste 4 år. Anders Bondo ser pt. ud til at blive den eneste kandidat til formandsposten, mens der
bliver kampvalg om næstformandsposten. Her udfordrer Morten Refskov, formand i Ballerup og medlem af
hovedstyrelsen, den siddende næstformand Dorte Lange. Du kan læse begge kandidaters valgoplæg på
Folkeskolen.dk.
Til sidst vil jeg på Horsens Lærerforenings vegne ønske alle vores medlemmer en rigtig god og afslappende
ferie og samt en rigtig god sommer.
Vel mødt igen til august.
Budgetopfølgningen pr. 31/4 i Horsens Kommune
Hvis I har læst Horsens Folkeblad i sidste uge, har I nok noteret jer, at det pt. ser ud til, at kommunens
budget skrider med i omegnen af 88 millioner kroner. Der blev orienteret om den forventede
budgetoverskridelse på hovedudvalgsmødet tirsdag, den 18. juni. Her orienterede kommunaldirektøren
om, at der ikke pt. er planer om en besparelsesrunde i indeværende år. Der vil dog komme en opfordring til
alle kommunens institutioner om ikke at bruge opsparede midler her i 2019, da det vil betyde en mindre
overskridelse af serviceramme, og dermed en mindre strafafgift til staten.
Hvad det og en eventuel ny udligningsreform kommer til at betyde for budget 20 vil blive en del af de
kommende budgetforhandlinger for næste år.
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Sygemelding i ferien
Sygemelding i ferieugerne skal også i år ske til skolelederen eller til en anden, som skolelederen
har uddelegeret opgaven til. Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis proceduren bliver lagt ud på
Skoleintra. Hvis det på skolen bliver besluttet, at sygemeldingen skal være pr. telefon, vil vi
opfordre jer til også at sende en mail med sygemeldingen til skolen.

Kontorets åbningstider i ferien
I uge 27 og 32 holder kontoret åbent som normalt. Kontoret holder lukket i uge 29, mens der i
ugerne 28,30 og 31 vil være åbent fra 9 – 10 på telefon 75 64 81 91. Man kan også sende en mail
til 110@dlf.org.
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