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  KREDS 110 

 

Glædelig jul 

 

 

 

Til medlemmerne af Horsens Lærerforening 

 

 

Julelysene har allerede glimtet i lang tid, og 

julen er nu så nært forestående, at det er 

blevet tid til årets sidste HLF – nyt. 

Det kommer nok ikke som den store 

overraskelse for nogen, at det er 

lærerkommissionens rapport, som er emnet 

for dette nyhedsbrev. 

I mandags blev rapporten offentliggjort, og 

allerede samme dag var kredsformændene 

indkaldt til møde for at få fremlagt 

kommissionens anbefalinger. Tirsdag var det 

så tillidsrepræsentanterne, der blev 

orienteret om rapportens indhold.  

Der skal naturligvis lige bruges noget tid på at 

nærlæse rapporten, før man endelig kan 

afgøre, om rapporten kan danne et fornuftigt 

grundlag for de kommende forhandlinger om 

en central arbejdstidsaftale.  

 

Når vi nærlæser rapporten, er det ikke for at 

slå ned på uheldige formuleringer. Vi vil i 

stedet finde de steder, der giver os et godt 

grundlag for at nå slutmålet: Bedre 

arbejdsforhold for lærerene og dermed en 

bedre folkeskole for eleverne. 

 

I vil i den kommende tid høre meget mere 

om såvel rapporten som forløbet af 

forhandlingerne, som starter den 1. marts og 

er aftalt til at vare højest 6 uger. Jeg vil derfor 

lige nu nøjes med at nævne 5 områder, der 

ifølge rapporten nødvendigvis bør adresseres 

i en kommende arbejdstidsaftale. Det drejer 

sig om følgende: 

• Sammenhængen mellem tid og 

opgaver, herunder mulighederne for 

forberedelse, teamsamarbejde og 

faglig udvikling 

• En større indsigt for lærerne i skolens 

planlægningsgrundlag 

• En hensigtsmæssig og gennemskuelig 

opgavetildeling for den enkelte lærer 

• Balance mellem hensynet til 

fleksibilitet for den enkelte lærer og 

hensynet til det kollegiale samarbejde 

på skolen 

• Balancen mellem centrale regler og 

lokale løsninger, der tager hensyn til 

lokale ideer og behov 

 

 

Herudover nævner rapporten adskillige 

gange værdien af samarbejde og tillid mellem 

såvel parterne som ledelse og medarbejdere. 

I Horsens Lærerforening er vi enige i, at 

samarbejde og tillid har stor værdi, men i 

vores optik er det også nødvendigt at have 

nogle forpligtende aftaler, der giver lærerne 

nogle ens betingelser/muligheder for at løse 

deres opgaver. 

Udover nærlæsning af rapporten vil en del af 

det videre forløb også være, at LC og KL, 

inden de egentlige forhandlinger går i gang, 

sætter sig sammen for at skabe et fælles 

billede af de udfordringer, der gerne skulle 

findes en aftalebaseret løsning på. Derefter 

er det meningen, at parterne hver især byder 

ind på eventuelle løsningsforslag.  
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  KREDS 110 

 

Glædelig jul 

 

 

 

Når ovenstående er sagt, er der absolut ingen 

tvivl om, at vores forhandlere står overfor en 

særdeles svær opgave med at få landet en 

aftale, der har tilstrækkelig værdi til, at 

medlemmerne efterfølgende stemmer for 

den. Om en eventuel aftale så har den 

nødvendige værdi, må vi tage stilling til, når 

den – forhåbentlig- foreligger i slutningen af 

april. 

Ikke mere denne gang, udover at jeg på 

Horsens Lærerforenings vegne vil ønske jer 

alle en god juleferie, samt en glædelig jul og 

et godt nytår. 

 

På kredsstyrelsens vegne,  

Claus Andersen 

 

 

Kontoret i juleferien 

Kontoret holder lukket fra mandag den 22/12 til 

og med onsdag den 1/1. Fra den 2/1 er der 

almindelig åbningstid. Man kan naturligvis skrive 

en mail til 110@dlf.org. I vil så efterfølgende blive 

kontaktet. 

 


