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Til medlemmerne af Horsens Lærerforening 

Skoleåret nærmer sig hastig sin afslutning. Afgangseleverne er på vej til ungdomsuddannelserne. Sidste 
skoledag er ved at være overstået. I skrivende stund gætter jeg på, at mange forventningsfulde elever 
venter på at synge feriesangen. En meget velfortjent sommerferie nærmer sig med raske skridt. En 
sommerferie, som både elever og ansatte ser frem til. Og sommerferien er om nogensinde meget 
velfortjent i år. 
Covid 19 har på godt og ondt præget hele skoleåret 2020-2021. 
Lad mig tage de negative sider først. Hele skoleåret har været præget af konstante forandring, nye og 
ændrede covid-tiltag, hjemsendelser, virtuel undervisning, virtuel undervisning for nogle årgange og fysisk 
undervisning for andre. Det, vi gjorde i går, det gør vi anderledes i dag, og i næste uge skal vi sikkert gøre 
noget helt tredje, kunne være den korte opsummering på skoleåret. Vi er alle temmelig omstillingstrætte. 
Alle på skolerne i Horsens har i den grad været omstillingsparate, det være sig elever, forældre, ansatte 
eller ledere. Vi har alle opdaget, at der også har været positive gevinster ved undervisningens organisering 
under covid. Få-lærere-princippet, mulighed for at se og høre alle, også de stille elever og andet har været 
positivt. På seneste Folkeskoleforum, hvor medlemmer af BU-udvalget, skoleledere, 
forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne og BUPL samt HLF mødtes, gav forældrene stor ros til såvel 
ansatte som ledere for den ekstraordinære Covid-indsats. 
Positive erfaringer fra covid var baggrunden for, at folketinget i starten af juni vedtog en række mulige 
frihedsgrader for folkeskolerne i det kommende skoleår. Når bekendtgørelse, som udmønter aftalen, 
kommer, så bliver det spændende at se, i hvilken grad skolerne i Horsens får mulighed for at anvende 
frihedsgraderne for at højne kvaliteten af undervisningen. 
Først vender vi tilbage til ’ny-normal’, hvor undervisningen i høj grad kommer til at ligne dagligdagen før 
Covid. Dertil skal lægges mulige frihedsgrader på den enkelte skole, som ovenfor beskrevet. Endelig skal vi 
til at arbejde under den nye arbejdstidsaftale A20 kombineret med den indgåede lokalaftale.  
Vi går et på alle måder spændende skoleår i møde. 

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, som det kommende skoleår vil bringe. 

Sygemelding i ferien 
Sygemelding i ferieugerne skal også i år ske til skolelederen eller til en anden, som skolelederen har 
uddelegeret opgaven til.  
Skal evt. sygemelding være pr. telefon, så vil vi opfordre til også at sende en mail med sygemeldingen til 
skolen. 

Kredskontorets åbningstider i ferien 

I uge 27, 28, 29 og 30 er kredskontoret lukket, men du kan ringe i tidsrummet kl. 9-10 i uge 27, 28 og 30. Du 
kan altid sende en mail til 110@horsens.dk. 

Til sidst vil jeg på kredsstyrelsens vegne ønske alle medlemmer en rigtig god og afslappende ferie. 
Vel mødt igen til august.  

På vegne af Horsens Lærerkreds 
Henrik Juul Nielsen 


