Horsens Lærerforening Kreds110

Kære medlemmer
2020 har været et specielt år for os alle.
Vores hverdag er forandret, og julen bliver også andeledes i år.
Juleferien nærmer sig, og selvom vi hvert år giver udtryk for, at vi
trænger til den, er der særlig god grund til at holde en velfortjent
juleferie i år. Covid 19 har fyldt siden marts, og lige nu er skolerne
igen halvtomme, da 5. til 9. kl. undervises hjemme. Afstand,
afspritning, ingen sang, ingen tummel, udluftning, rengøring,
kontaktflader og i det hele taget omfanget af restriktioner har fyldt
dette år godt ud. Vi er nok alle lidt ’coronatrætte’, men vi ved også,
at I alle har ydet en stor indsats for at give eleverne den bedst
mulige undervisning i så normale rammer som muligt.
Vi er i løbende dialog med forvaltningen om situationen, og helt
aktuelt har vi opfordret til at begrænse det fysiske fremmøde for
lærere fra de hjemsendte klasser. På samme vis har vi opfordret til,
at møder for alle ansatte så vidt muligt afvikles virtuelt.
I slutningen af august stemte lærerne om den nye arbejdstidsaftale,
A20, og det blev et ja. En aftale, som lægger op til et tættere
samarbejde på alle niveauer. Der har allerede været afholdt møder
mellem TR og skoleledere, hvor DLF og KL præsenterede aftalen.
TR og skoledere har også lokalt holdt møde med Horsens
Lærerforening og forvaltningen i starten af november.

Vi har, som alle andre, været nødt til at aflyse mange
arrangementer, og virtuelle møder er blevet hverdagskost. Vi
glæder os til igen at kunne komme ud på skolerne og mødes med
jer til f.eks. faglig klub.
I Horsens Lærerforening har vi i 2020 fået nyt formandskab
bestående af formand Henrik Juul Nielsen og næstformand Tim
Dam. Ny kredskasserer blev Dorthe Buk Rasmussen, og der var
genvalg til Lissy Jørgensen. Ida Pinnerup Thomassen trådte ind i
kredsen, da Jette Møller valgte at søge nye udfordringer. Claus
Andersen er nu ansat som faglig sagsbehandler.
Vi takker for i år og glæder os til det fremtidige samarbejde.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

På vegne af Horsens Lærerforening,,
Med venlig hilsen
Henrik Juul Nielsen
Kredsformand Horsens Lærerforening
Tlf.: 7564 8191 Mail: hjni@dlf.org
Kredskontoret har åben for telefoniske henvendelser mandag d.
21/12 og tirsdag d. 22/12 mellem kl. 9-10. Henvendelser kan
sendes på 110@dlf.org og vil blive besvaret hurtigst muligt.

