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Referencer til dagsorden

Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen:

Pkt.1.
A. Claus Andersen, kommende sagsbehandler i Hedensted Lærerkreds
B. Forslag om forretningsorden er optrykt på side 3

Pkt.3. Regnskabet for kredsen og Særlig fond er optrykt på side 8-11

Pkt.4. Der er ikke indkommet forslag
Pkt.6. Forslag til budget 2020 er optrykt på side 17

Pkt. 7. Indlæg fra kandidater er optrykt på 19-22

Forslag til kredskontingent 2020 (uændret):
Fraktion 1 og 2 medlemmer

kr. 257,00 pr. måned.

Fraktion 4 medlemmer

kr. 30,00 pr. måned.

Fraktion 6 medlemmer

kr. 16,00 pr. måned.
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Kontorberetning af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
Skolerne i Hedensted kommune er overordnet set ramt
af et faldende børnetal, hvilket desværre resulterede i,
at vi henover foråret og sommeren 2019 oplevede en
samlet stillingsnedgang på ca. 30 på vores område. For
10 kolleger betød det, at de blev varslet afskediget pga.
arbejdsmangel og i disse tilfælde var vi gennem hele
forløbet i tæt kontakt med det enkelte medlem. Nedgangen på de sidste 20 stillinger kom til udtryk ved, at
der ikke blev genansat i stillinger, hvor en kollega gik
på pension eller fik andet job.
Det er naturligvis en nedgang, der har kunnet aflæses i
vores indtægter i Hedensted Lærerkreds, men vi har
alligevel formået at få tingene til at hænge nogenlunde
sammen.
I Hedensted Kommune er der i den forgangne periode
skiftet ud på posten som kommunaldirektør. Efter at
han havde været kommunaldirektør i Hedensted Kommune siden sammenlægningen i 2007 besluttede Byrådet, at kontrakten med Jesper Thyrring Møller ikke skulle forlænges, når den udløb ultimo januar 2020. Derfor
blev der iværksat en proces, hvor jeg fik sæde i ansættelsesudvalget som medarbejderrepræsentant indstillet
af de øvrige repræsentanter i HovedMED. Helt generelt
har vi i Hedensted Lærerkreds en meget central placering blandt de faglige organisationer i Hedensted.
Blandt flere interessante ansøgere endte udvalget med
at pege på Steinar Eggen Kristensen, der kommer fra
en post i Randers Kommune, hvor han de sidste 7 år
har været direktør for Social og Arbejdsmarked. I en
periode var han også konstitueret direktør for Børn og
Skoleforvaltningen. Steinar startede i Hedensted Kommune 1/3 2020.

Hedensted Lærerkreds fremadrettet
Op mod vinterferien blev det meldt ud til TR og medlemmerne via nyhedsbrev, at kredsens højt værdsatte
konsulent, Jann Besenbacher, går på pension, når skoleåret går på hæld. Det vil helt uundgåeligt blive mærkbart i Hedensted Lærerkreds, da Jann har spillet en
rigtig stor og central rolle i mange år. Omvendt giver det
os også den mulighed at vi nu skal genoverveje, hvordan vi sikrer at Hedensted Lærerkreds også fremadrettet er bæredygtig med et mindre medlemsgrundlag end
tidligere. I kredsstyrelsen er der stort fokus på, at vi skal
finde en vej fremadrettet, der indenfor rammerne af
vores økonomi sikrer, at vores medlemmer fortsat oplever rettidig sagsbehandling af høj kvalitet og at der fortsat er mulighed for at arbejde med den fagpolitiske interessevaretagelse i tilstrækkelig grad.
Selvom vi skal sige farvel til en kapacitet og ikke kan
ansætte en ny Jann, så er vi i kredsstyrelsen overbeviste om, at vi godt kan finde en vej, der minimerer oplevelsen af forandringerne hos de enkelte medlemmer. I
stedet for at ansætte en ny konsulent, planlægger vi pr.
1/8 at ansætte en sagsbehandler på lidt færre timer
end Jann har haft som konsulent. Det begrundes bl.a. i,
at Jann også har varetaget rollen som kredsens kasserer. Som en konsekvens af Janns afgang fremsættes
derfor et forslag til vedtægtsændring, da vi i vores vedtægter pt. har besluttet, at kredsen har en konsulent og
at denne også er kasserer.
Hovedstyrelsesvalget 2019

Det undgik nok ikke mange af vores medlemmers opmærksomhed, at der i slutningen af 2019 blev afviklet
Der er ingen tvivl om, at det er sundt for Hedensted
valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse for
Kommune fra tid til anden at blive kigget på med nye
perioden 2020-2023. Med opbakning fra kredsstyrelsen
øjne. Et af de områder, som trænger til at blive nærstu- i Hedensted Lærerkreds og flere af de andre østjyske
deret er økonomien på folkeskoleområdet. Jeg talte om kredse kandiderede jeg til valget. Som bekendt lykkedet i min beretning sidste år og vi har fra kredsstyrelsen des missionen og dermed fik DLF’s hovedstyrelse for
arbejdet målrettet med at få politikerne til at rette opførste gang et medlem fra Hedensted Lærerkreds. Det
mærksomheden mod det. Det er til dels lykkedes, forer primært fællesskabets fortjeneste, at det gik som det
stået på den måde, at man i budgettet for 2020 valgte
gik, og jeg er meget taknemmelig for den opbakning,
at bruge 7 mio. kr. ekstra på området for at finansiere
der blev vist i form af en tårnhøj stemmeprocent, hvoraf
et ”analyseår”, hvor intentionen var at danne sig et kva- de fleste stemmer gik min vej.
lificeret overblik over, hvorvidt skoleområdet er underfiI forbindelse med hovedstyrelsens konstituering har jeg
nansieret. Analysen er stadig i gang, og jeg har ikke
fået plads i Overenskomstudvalget (hvor jeg siden hen
fantasi til at forestille mig anden konklusion end at voer blevet næstformand), hvilket var min klare førstepriores påstande holder vand. Desuden vil det givetvis
ritet. For Hedensted Lærerkreds giver det en øget indåbenbares at der er ganske store forskelle i vilkårene
sigt i – og indflydelse på – DLF’s politik og de politiske
for at drive skole i Hedensted.
vinde på dette vigtige område.
Vi følger forløbet tæt og resultatet af analysen bør give
Fortsættes på næste side
anledning til en permanent ekstratildeling til skoleområdet, når budgettet for 2021 fastlægges i Byrådet.
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Lærerkommissionen

Desuden afdækker rapporten utvetydigt, at det er den
individuelle forberedelse, der forsvinder, når der opEn af de første opgaver for hovedstyrelsen har været
står nogle af de uundgåelige uforudsete hændelser,
at modtage Lærerkommissionens rapport og på den
som er en del af at arbejde på en skole. Derfor skal
baggrund fastlægge en strategi, der skal lede os mod
der også findes løsninger, der sikrer, at det ikke –
rimelige og aftalte vilkår for arbejdstiden på læreromsom nu – er den enkelte lærer, der tilbagevendende
rådet. Vigtigheden af at det lykkes må ikke undervurbetaler prisen.
deres, og jeg kommer naturligvis nærmere ind på
dette i min mundtlige beretning.
Intentionen er, at der ligger et resultat af periodeforhandlingerne ultimo april 2020, og i kredsstyrelsen er
Lærerkommissionens rapport pegede på en lang
vi enige om, at foreningens strategiske tilgang er rigrække ting, som vi godt vidste, og blandt nogle af
tig, men belært af erfaringen fra de senere år, er vi
vores medlemmer har der på den baggrund været
naturligvis skeptiske for, om det kan lykkes at lande
ytret en kritik af, om at kommissionen derfor var ligeen aftale, der er tilstrækkeligt god nok til, at alle komgyldig og – som nogle havde forudset – en syltekrukmuner – herunder i høj grad Hedensted – vil forpligte
ke. Jeg er meget uenig i den påstand, idet rapportens
sig på at skabe nogle rimelige og aftalte vilkår for læanalyser og konklusioner nu giver parterne et fælles
rerne.
fundament af viden, der ikke kan afvises. KL anerkender rapportens indhold og det er på den baggrund
de netop iværksatte periodeforhandlinger foregår.
Tidligere har vi oplevet – både nationalt og lokalt – at
når vi på medlemmernes vegne fremførte de samme
beskrivelser af tingenes tilstand, så blev det afvist
med en henvisning til, at vores modpart også fik oplysninger om, at det mange steder gik godt. Noget af
det, der står klarest med kommissionens rapport i
hånden, er, at en ny aftale om arbejdstid skal adressere:






Der skal skabes balance 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 fleksibiliteten for
den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale
samarbejde på skolerne
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Pædagogiske forhold

af Carsten Nielsen, næstformand

I den foregående valgperiode har jeg fungeret som
kredsens pædagogiske ansvarlige. Det har været
interessant og til tider lidt skræmmende. Skræmmende, fordi ensretningen af Folkeskolen med læringsmålstyring i fokus har været så massiv. Interessant, fordi jeg har haft mulighed for at påvirke
retningen for vores kommune. Målstyringen skulle
være det evigt saliggørende svar på den meget
komplekse problemstilling: ”Hvad er god undervisning?”, eller sagt på styringssprog: ”Hvordan læres
mest effektivt?” Heldigvis er vinden vendt efter
mange kampe både på landsplan og lokalt. Ordet
målstyring findes ikke længere på undervisningsministeriets hjemmeside - der tales i stedet om frihed
til lærerne og et øget professionelt råderum. Toner,
der var utænkelige for blot få år tilbage. Nu pågår
det store arbejde med at få denne kursændring
implementeret på hver enkelt matrikel, hvilket vi
ikke er helt i mål med endnu.

så forældrene kunne følge deres børns skolegang
på nærmeste hold. Undersøgelser viser, at under
5% af forældrene orienterer sig i elevplanen inden
skole-hjemsamtalerne, så den drøm er ved at blive
parkeret. Lovgivningen omkring elevplanen er stadig gældende, så med mindre man benytter sig af
civil ulydighed fortsætter vanviddet. Der er dog på
vegne af undervisningsministeren nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på elevplanernes
eventuelle fremtid. Der kommer en rapport med
anbefalinger i løbet af april eller maj. Dybest set er
forældrene ikke interesserede i, om deres børn
lever op til de 3000 vejledende mål, men mere i om
de trives, og der er en faglig progression.
Slutteligt vil jeg glæde mig over, at elevernes skoledag, grundet justeringer af folkeskolereformen, er
blevet forkortet på langt de fleste skoler i Hedensted såvel som i Danmark.

I løbet af de seneste måneder har der været arbejdet ihærdigt med en ny skolepolitik i Hedensted.
Den skal være retningssættende for den lokale
skole i vores kommune. Som breaking news kan
jeg røbe, at det vigtigste skolepolitiske mål ikke
længere er at blive klar til uddannelse og job. I stedet antager politikken et meget mere holistisk syn
på barnet, hvilket vi på gulvet i mange år har vidst,
var det rigtige syn, men overstyringen af folkeskolen har bevirket, at der er skubbet til de centrale
værdier i vores nordiske skolekultur. I den sammenhæng vil jeg opfordre jer til at kigge nærmere
på det Folkeskoleideal, DLF vedtog på kongressen
i efteråret - det er vores professions svar på, hvilken skole vi ønsker os. Da jeg læste det første
gang, mindede det mig om, hvorfor jeg oprindeligt
var blevet lærer, hvilket jeg næsten havde glemt i
kampens hede.
Elevplanerne er et helt kapitel for sig inden for det
pædagogiske felt. I KL´s hede drømme skulle brugen af målstyringen via Min Uddannelse eller andre
læringsplatforme udmunde i en detaljeret elevplan,
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Arbejdsmiljø

Af Mette Damgaard Andreasen, kredsstyrelsen

I Område-MED gennemfører vi hvert år i februar den

arbejdspres samt det, at det var svært at få familielivet

lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse, og igen i år bestod den til at hænge sammen, var årsagerne til, at så mange så
af et kort tilbageblik på det seneste års arbejdsmiljøind-

sig nødsaget til at arbejde på deltid. Desværre havde

satser og aktiviteter samt et indblik i, hvilke arbejdsmiljø- mange også en fornemmelse af, at der ikke i alle deres
udfordringer og muligheder, vi står overfor i 2020. Data

opgaver var taget højde for, at de var på nedsat tid. Med

fra årsrapporten, data om arbejdsskader samt medar-

analyseudvalget i Område-MED bliver der nu forhåbent-

bejderundersøgelsen dannede udgangspunkt for drøf-

lig mulighed for at kigge nærmere på, hvordan vi kan

telserne, og det blev klart, at vi skal analysere mere på

arbejde videre med dette og forhåbentlig finde løsninger

netop disse data for at få et bedre udgangspunkt for

på problematikkerne.

handling. Der blev nedsat et udvalg, der skal kigge på

Ikke overraskende blev det andet fokusområde i ar-

analysedelen af disse og her bl.a. kigge på anciennitet

bejdsmiljødrøftelsen psykisk belastning og arbejdspres.

ift. antallet af indberettede arbejdsskader/krænkelser og

Gennem de sidste mange år har dette været den helt

årsagen til, at mange vælger at gå på deltid.

store udfordring – der er simpelthen ikke balance mel-

Langt de fleste indberettede arbejdsskader i kommunen lem krav og ressourcer, lærerne føler sig pressede i
sker for lærere, der har en anciennitet på under 1 år.

hverdagen, og det kan være svært at løse problematik-

Formodningen er, at det ikke er fordi, de unge lærere

ken i den givne ramme. I det foregående år valgte vi at

falder eller kommer fysisk til skade på anden måde,

arbejde med arbejdspres i forbindelse med inklusion –

men nærmere fordi det, at være ny lærer de første år,

ikke mindst fordi netop dette var noget af det, der blev

kan være en stor udfordring. Ikke alt kan forberedes og

nævnt flest gange i en undersøgelse foretaget blandt

læres i en læreruddannelse, og en nyuddannet lærer vil

lærere i Hedensted Kommune. På skolerne har lederne

stadig have brug for at udvikle sig og tilegne sig erfa-

sidste år fået til opgave at skrive indsatser for inklusion

ringsbåren, kontekstuel viden og kunnen for at blive en

ind i udviklingsplanerne, og dette bliver fremadrettet et

kompetent lærer. Undersøgelser på landsplan viser, at

fast punkt i disse planer og dermed noget, der skal ar-

nye lærere især oplever, at de har problemer med inklu- bejdes med på den enkelte arbejdsplads. Der er ingen
sion og de vanskelige relationer, og netop dette kalder

tvivl om, at der alle steder kan drejes på små håndtag

på understøttende initiativer i lærerstarten. I Område-

og findes solide mellemløsninger, der kan bidrage til, at

MED er der udarbejdet en folder til introduktion af nye

inklusion i højere grad er vellykket end i dag, men samti-

medarbejdere, og forhåbentlig kan de foreslåede tiltag i

dig er vi også bare nødt til at erkende, at det uden en

denne være medvirkende til, at de nye lærere får den

økonomisk saltvandsindsprøjtning bliver svært at skabe

rette hjælp og opbakning i starten på et forhåbentligt

ordentlige rammer for inklusionsopgaven og dermed

langt lærerliv. Mentorordninger og pædagogisk og di-

også svært at hjælpe de lærere, der hver dag står i un-

daktisk sparring med supervision er eksempler på no-

dervisningssituationer, som bærer præg af kompleksitet

get, der beviseligt øger de nyuddannede læreres for-

og krydspres i forhold til at afveje alle elevers mangear-

nemmelse af at blive støttet i deres praksis, og det er

tede behov.

noget, vi skal have ekstra fokus på i det kommende år.
Ligeledes skal samme udvalg analysere på data ift. de
mange lærere, der vælger at gå på deltid. I Hedensted
Lærerkreds undersøgte vi for et par år siden i en rundspørge, hvorfor så mange vælger at gå på deltid, og
hvordan der tages hensyn til dette ude på den enkelte
arbejdsplads. Som forventet viste undersøgelsen, at
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Kommentarer til regnskab 2019
Af Jann Besenbacher, kredskasserer

Som det fremgår af regnskabet, er vi endt med et underskud på kr. 25.759,04, hvor vi havde budgetteret med et underskud på kr. 17.848,00.
Der er poster i regnskabet, der kræver en uddybning, som jeg vil beskrive herunder:
Indtægter:
Vi vedtog sidste år en kontingentstigning på 10 kr. gældende fra den 1. juli 2019.
Jeg kom desværre i budgetlægningen til at bruge et regneark, hvor kontingentstigningen var gældende i
hele kalenderåret, hvilket er en af årsagerne til, at vi ikke holdt det budgetterede.
En anden årsag til, at budgettet ikke blev nået er, at vi i løbet af 2019 er blevet 11 færre medlemmer i
kreds 116, så henover året har der været vigende kontingentindtjening på trods af, at der i løbet af året
også har været flere indmeldelser.
Rentetilskrivningen var også markant dårligere ift. de tal, vi havde fra 2018, som var forudsætningen for
budget 2019.
Vi fik fra Akutfonden et større tilskud ligesom kursreguleringen på vores værdipapirer blev noget bedre
end forventet., så disse 2 faktorer rettede op på de manglende kontingentindtægter.
Udgifter:
Udgifterne til dækningen af frikøbet nåede ikke det budgetterede en væsentlig årsag hertil var den udskiftning der var i kredsstyrelsen i foråret 2019, hvor Ane Morell Lodberg Høj fik nyt job og Hanne Enemark kom ind.
Der var i den forbindelse et par måneder, hvor vi ikke havde lønudgifter.
Administrationen blev dyrere i 2019, da vores serviceaftale på kredsens kopimaskine blev væsentligt
forøget, efter maskinen var blevet 5 år.
Desuden blev betalingen i forbindelse med kontingentopkrævningen også højere end forventet.
Der var i 2019 et par store fælles TR møder arrangeret af DLF, der betød, at regningen for TR’s fritagelse til disse arrangementer blev højere end forventet.
Kursusudgifterne, der hovedsageligt dækker TR’s deltagelse i KSØ kurset, blev ikke det forventede, da
der i forbindelse med TR valget 2019 ikke var så mange med på dette kursus.
Ser man på regnskabet ift. det budget, vi havde opstillet i starten af året, er resultatet efter vores opfattelse acceptabelt.
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Medlemstur 2020

Sæt X i kalenderen fredag d. 25/9 2020, hvor det
er tid til den traditionelle medlemstur for medlemmer af fraktion 1 og 2.
Turen går igen til Sinatur Haraldskær i Vejle Ådal,
hvor der vil være oplæg, hyggeligt kollegialt samvær, god mad og drikke.
Nærmere information og tilmelding vil foregå efter
sommerferien.
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Repræsentationer:
Hedensted Lærerkreds er pt. repræsenteret følgende steder (dertil kommer en række forskellige arbejdsgrupper af kortere varighed):
Danmarks Lærerforenings kongres:
Samles ordinært en gang årligt og er DLF’s øverste myndighed.
Delegerede: Ole Bjerre Martinussen og Carsten Nielsen (Mette har siden 1/1-20 været delegeret pga. Oles plads i Hovedstyrelsen).

Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse:
DLF’s politiske ledelse.
Rep.: Ole Bjerre Martinussen, Næstformand i Overenskomstudvalget.

Kredssamarbejdet Østjylland (KSØ):
Samarbejde mellem kredse under DLF (Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers, Favrskov, Skanderborg-Odder, Djurs og
Hedensted).
Rep.:- KSØ (overordnede forhold): Ole Bjerre Martinussen og Carsten Nielsen
- Arbejdsmiljø: Mette Damgaard Andreasen
- Pædagogisk udvalg: Carsten Nielsen
- Kursusforum: Hanne Enemark

Hedensted Kommunes HovedMED:
Kommunaldirektør, chefer, repræsentanter for hovedorganisationerne og arbejdsmiljørepræsentanter.
Rep.: Ole Bjerre Martinussen, næstformand, udpeget af FTF.

OmrådeMED, Læring, skoler:
Chef for området, lederrepræsentanter, repræsentanter for de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanter.

Rep.: Ole Bjerre Martinussen (næstformand), Carsten Nielsen, Mette Damgaard Andreasen og Inger
Løvstad.

FTF-kommunegruppe
Samarbejde med de øvrige faglige organisationer hørende under FTF.
Rep.: Ole Bjerre Martinussen

Partsudvalg vedrørende kompetenceudvikling
Kommunalt udvalg med repræsentanter fra Afd. for Læring, BUPL, Skolederforeningen og Hedensted Lærerkreds
Rep.: Carsten Nielsen

”Kvartalsmøder”
Faste møder 4-6 gange årligt med chefen m.fl. fra Hedensted Kommunes Afd. for Læring, skoler,
Rep.: Ole Bjerre Martinussen, Carsten Nielsen og Jann Besenbacher.

Lokalråd for Lån & Spar Bank, Aarhus
DLF har sammen med de øvrige faglige organisationer fra ejerkredsen plads i de lokalråd, der er oprettet i alle bankens
afdelinger.
Rep.: Ole Bjerre Martinussen (på vegne af KSØ)
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Ole Bjerre Martinussen
Genopstiller til kredsformandsposten

Havde vi selv haft den politiske indflydelse til at kunne beslutte retningen for skolepolitikken, de økonomiske rammer for skoleområdet og arbejdsvilkårene
for lærere, børnehaveklasseledere og andre på LC’s
overenskomster, så ville meget se anderledes ud.
Sådan er det desværre ikke, og derfor må vi i fællesskab sørge for at påvirke og arbejde for, at der bliver
skabt nogle nødvendige forandringer og forbedringer. Det fællesskab vil jeg fortsat gerne stille mig i
spidsen for i de kommende to år.

sere økonomien på skoleområdet – det skete bl.a. på
baggrund af en målrettet indsats fra vores side. Sideløbende med dette blev igangsat processen med at
udarbejde en ny skolepolitik.

Den er undervejs og bliver ikke helt som ønsket, men
den signalerer dog nogle ganske væsentlige skift i
tilgangen til at holde skole i Hedensted Kommune.
Nu følger arbejdet med at få økonomien til at passe
til den skole, som man ønsker at have i Hedensted
og skabe rammer for de ansatte, der sandsynliggør,
Jeg er overbevist om, at kombinationen med min nye at de har mulighed for at løfte opgaven og vedvarenplacering i DLF’s hovedstyrelse – hvor jeg sidder i
de kunne holde til at gøre det.
Overenskomstudvalget som næstformand – vil bidraDet skal lykkes, og vi kan kun gøre det ved at stå
ge til at styrke Hedensted Lærerkreds fremadrettet.
sammen - jeg håber generalforsamlingen vil forny mit
Arbejdstid for lærerne og graden af inklusion i skolen mandat, til at stå i spidsen for det fællesskab i de
kommende år.
er vigtige og velkendte områder, hvor vi skal skabe
forbedringer, men mindst lige så vigtigt er det at arbejde for en udvidelse af økonomien på skoleområdet. Så længe skolen er underfinansieret i en grad,
som tilfældet er i dag, så har vi enormt svært ved at
sikre ordentlige arbejdsvilkår for lærerne m.fl.
Vi er i gang med den bevægelse, men arbejdet er
slet ikke i mål. Byrådet valgte at prioritere et ekstra
millionbeløb i budget 2020 med henblik på at analy-
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Carsten Nielsen
Genopstiller til næstformandsposten

Nu nærmer afslutningen sig på endnu en periode for
mig som næstformand i Hedensted Lærerkreds. Det
har været to år, der er forsøgt brugt på at skabe bedre
rammer for lærerjobbet i Hedensted Kommune, men
der er også skabt en erkendelse af, at den nuværende
økonomiske ramme i vores kommune ikke er til at skabe en markant forskel i den gennemsnitlige undervisningsmængde (og vi ligger højt).

Samtidig pågår arbejdet med en ambitiøs skolepolitik,
som vil klinge hult, hvis ikke der ændres på rammerne.
Vi vil, i kredsen, gøre alt for at vores område bliver
opprioriteret af kommunen. Det skal være umuligt at
komme udenom om os, når der træffes centrale beslutninger på vores område. Vi har positioneret på en
måde, hvor det stort set er lykkedes. Dermed ikke sagt
at alt falder ud til lærernes fordel, men vi forsøger at
gøre vores stemme gældende.

Vores strategi i lærerkredsen er, at der skal skabes en
gennemsigtighed omkring det beløb skolerne har til at Arbejdsglæden omkring det fagpolitiske arbejde er
stadig intakt og jeg håber generalforsamlingen vil give
drive skole, og ikke det beløb der bruges til skole +
mig mandat til endnu en periode som næstformand.
drift + vedligehold.
Vores struktur i Hedensted med 21 skoler bør selvfølgelig være dyrere pr. elev, end det er i andre kommuner, hvor man har gjort meget for at skabe større enheder og dermed besparelser. Det vi ser, når vi nærlæser tallene er, at det ikke er tilfældet. Vores udgifter
ligger gennemsnitligt, og der er altså på ingen måde
taget højde for den struktur vi har.
Vi er lykkedes med at få iværksat en undersøgelse af,
om skoleområdet i Hedensted er underfinansieret, og
jeg tror godt, jeg kender udfaldet. Resultatet ventes i
løbet af foråret.
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Mette Damgaard Andreasen
Genopstiller til kredsstyrelsen

Jeg har gennem de sidste 4 år siddet i Hedensted Lærerkreds som arbejdsmiljøansvarlig og vælger at genopstille, fordi jeg gerne vil yde mit bidrag til en fortsat
udvikling i kredsen som en stærk organisation, der kan
matche de udfordringer, som vi står i, og fordi jeg gerne vil være med til at forbedre arbejdsforholdene for
kollegerne i kredsen.

For mig er det netop essentielt, at vi i Hedensted Lærerkreds sørger for konstant at være i konstruktiv dialog
med vores samarbejdspartnere. Vi skal, hvor det er
muligt, søge inddragelse og medindflydelse og italesætte de udfordringer, vi til stadighed mødes af ude på
skolerne, så aktuelle temaer bliver nuanceret og imødegået på en konstruktiv måde. Vi skal tydeliggøre,
hvad der kræves for at skabe et godt arbejdsmiljø på
Den seneste trivselsmåling viser – ikke overraskende –
skolerne, for at undervisningen kan have kvalitet, og for
at den altoverskyggende udfordring ude på skolerne
at der drives god skole, hvor elever trives.
stadig er, at kravene, der i dag stilles til lærerarbejdet,
af mange ses som større end de ressourcer, der er
Jeg har både lyst og energi til at fortsætte arbejdet med
stillet til rådighed. Det er mange ting, som presser os i ovenstående og har derfor valgt at genopstille som
lærergerningen – det viser undersøgelser landet over
kredsstyrelsesmedlem i Hedensted Lærerkreds.
og også her i Hedensted kommune, og det er mange
parametre, der er med til at skabe arbejdspresset for
lærerne. Vi mangler tid til at lykkes med vores opgave,
tid til forberedelse og efterbehandling, tid til at tage os
af det enkelte barn og vel egentlig også tid til at forholde os kritisk didaktisk til det undervisningsmateriale,
som er forhåndsfabrikeret, og som vi, netop på grund
af manglende tid, er nødt til at benytte os af i vores undervisning. Samtidig er vi langt fra at lykkes med inklusionsopgaven på trods af mange gode hensigter, og i
kredsstyrelsen må vi have fokus på at gøre opmærksom på og gå i dialog om det, der forstyrrer.
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Jesper Lee Gravesen
Kandidat til kredsstyrelsen

Erfaren TR stiller op til kredsstyrelsen
Det var en håbefuld, ung, nyuddannet mand, der begyndte sit lærerliv på Hedensted Skole i august måned 2012. Vejret var dejligt, stemningen var god, og
skolen summede af liv. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg
var havnet det rigtige sted.

udarbejde en ny børne- og unge samt skolepolitik.
Heri bliver netop kerneopgaven vægtet højt. Men det
kræver ændringer af rammerne omkring og ressourcetildelingen til skolerne, hvis dette skal lykkedes.
Der må og skal tænkes og prioriteres anderledes!

Dog gik der ikke mange måneder, førend en skygge
meldte sin ankomst. Jeg forstod hverken omfanget
eller konsekvenserne på dette tidspunkt. Men da
smædekampagnerne fra vores ”arbejdsgivere” begyndte at rulle i løbet af efteråret, blev jeg både trist
og skuffet. Hvorfor denne retorik? Vi ville vel alle
sammen skabe de bedst mulige rammer og vilkår for,
at eleverne kunne lykkes i livet og i skolen?

Efter 6 år som TR på Hedensted Skole mener jeg nu,
at tiden er moden til at trække mine erfaringer med
ind i kredsstyrelsen. Vi gør det godt i Hedensted på
trods af rammerne. Lad os nu gøre det endnu bedre
på grund af rammerne.

Det blev et underligt, turbulent og surrealistisk første
skoleår præget af demonstrationer, konflikt og lockout. Men heldigvis også af en masse gode oplevelser
og erfaringer med udgangspunkt i vores kerneopgave; nemlig undervisningen.
I år har man i kommunen været i fuld gang med at
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Hedensted
Lærerkreds
Kredskontor :
Niels Espesvej 10
8722 Hedensted
Telefon: 76 74 19 00
E-mail: 116@dlf.org

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15
Fredag kl. 8:00 - 12:00
Konsulent Jann Besenbacher
træffes i telefontiden

Kredsstyrelsen:
FORMAND
Ole Bjerre Martinussen
Mail: obma@dlf.org
NÆSTFORMAND
Carsten Nielsen
Mail: cabn@dlf.org
KREDSSTYRELSESMEDLEMMER
Mette Damgaard Andreasen
Mail: mdan@dlf.org
Hanne Enemark
Mail: hmfe@dlf.org

Besøg vores hjemmeside:
www.dlf116.dk
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