
Juleferien står nu for døren. Ikke den 

som statsministeren fejlagtigt udråbte, 

da den virtuelle undervisning blev relan-

ceret, men den rigtige, velfortjente julefe-

rie, som under normale omstændigheder 

indikerer tid til kvalitetstid med familie og 

venner. Igen i år berøres traditionerne 

desværre af coronasituationen, som 

Mette skriver mere om andetsteds. 

Afslutningen af kalenderåret er ofte også 

en anledning til at gøre status. I forhold 

til arbejdstidsproblematikken på skole-

området, som har været genstand for en 

del uro siden 2013, så har 2021 været et 

interessant år. Vi indgik i februar Heden-

sted-aftalen som byggende på den cen-

trale arbejdstidsaftale, A20, skulle danne 

en ny ramme for tilrettelæggelsen af ar-

bejdstid for lærere og børnehaveklasse-

ledere. Det er endnu alt for tidligt at gøre 

status, men en form for midtvejsevalue-

ring i år 1 er allerede foretaget. Imple-

menteringen af aftalen faldt desværre – 

ligesom en masse andet – sammen med 

coronanedlukning i foråret, så derfor er 

vi heller ikke helt kommet så langt i år 1 

med aftalen, som vi kunne have håbet. 

Der er fortsat elementer fra aftalen, som 

ikke er blevet realiseret og det følger vi 

tæt i forbindelse med det kommende 

skoleårs planlægning. Dog er der ingen 

tvivl om, at aftalen allerede har gjort en 

positiv forskel på en række områder. I de 

sidste par uger har vi sammen med for-

valtningen haft fokusgruppeinterviews 

med alle tillidsrepræsentanter og skole-

ledere, hvor omdrejningspunktet har væ-

ret spørgeskemaundersøgelsen og mø-

det om Hedensted-aftalen, der har været 

på skolerne. Det fremgår tydeligt af tilba-

gemeldingerne, at den selvtilrettelagte 

tid (200 timer) generelt har gjort en posi-

tiv forskel og givet tiltrængt fleksibilitet 

samt en oplevelse af bedre balance mel-

lem arbejdsliv og fritid. Der er fortsat en 

oplevelse af ubalance mellem arbejdsti-

den og opgaverne. Opgaveoversigterne 

er et eksempel på et element, som helt 

åbenlyst skal skærpes, så de kommer til 

at leve op til deres formål: at give grund-

lag for, at leder og lærer sammen kan 

vurdere sammenhængen mellem lære-

rens tid og opgaver. Det er et af de om-

råder, som vi sammen med forvaltningen 

vil kigge på efter nytår. 

Fra kredsstyrelsens side har vi igangsat 

en rundtur til skolerne, hvor vi vil i dialog 

med jer om, hvordan vi i fællesskab kan 

lykkes med at få skabt de nødvendige 

forandringer. Der har I med Hedensted-

aftalen en vigtig rolle, som vi skal skabt 

forståelse for. Samtidig giver det os også 

anledning til at drøfte, hvad der konkret 

rører sig på netop jeres arbejdsplads. Vi 

håber, at I vil bakke op om disse møder, 

der indkaldes/er indkaldt af jeres tillidsre-

præsentant. 

Med disse ord vil jeg på vegne af kreds-
styrelsen sige tak for samarbejdet i 2021 
og ønske jer og jeres nærmeste en glæ-

delig jul. 

Glædelig jul fra kredsstyrelsen, Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand 
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Arbejdsmiljø,  
Af Mette Damgaard Andreasen, kredsstyrelsen 
 

Side 2 

Coronaens klamme hånd vil ikke rigtig slippe taget, 

og endnu engang er landets lærere og elever hjem-

sendt til online-undervisning. Og lad os slå fast - det 

er ikke tidlig juleferie, selvom vores statsminister fle-

re gange under pressemødet kom til at lave denne 

fortalelse. Det er uden tvivl med blandede følelser vi 

nu igen sidder bag skærmen og underviser, for det 

er ikke let! Undervisningen skal nytænkes, og der 

skal tænkes kreativt for at lave en undervisning, der 

både giver mening, og som også kan fastholde bør-

nene. Samtidig har vi på alle skoler oplevet mange 

smittetilfælde, og det er med en vis uro i kroppen, vi i 

den sidste periode er gået på arbejde, for hver dag 

har været med risiko for at blive udsat for smitte. 

Mange har været nærkontakter et utal af gange, og 

har dermed måttet bruge mange timer i kø til pcr-

test, og derfor er hjemsendelse også for mange kær-

kommen. Forhåbentlig kan den foreløbigt korte peri-

ode være med til at bremsen smitten, så vi igen kan 

vende tilbage til en mere normal og tryg hverdag.  

Vi har fra kredsens side forsøgt at påvirke omfanget 

af fjernundervisningen, men det har ikke været let. I 

vores kommunikation med tillidsrepræsentanterne er 

vi blevet bekendt med, at der på skolerne lige nu er 

vidt forskellige vilkår for hjemsendelsesperioden. 

Nogle kører med næsten normalt skema, andre med 

kraftigt reduceret. Nogle SKAL møde op på skolerne 

og fjernundervise derfra, mens andre selv må be-

stemme, hvorfra de varetager undervisningen. Vores 

tillidsrepræsentanter kæmper hårdt for at påvirke og 

skabe de bedste rammer i en anderledes tid, men 

flere steder har det ikke været muligt at få den store 

indflydelse. 

For lærerne på specialområdet og på basishold i 

kommunen er det et vilkår, at eleverne skal modtage 

undervisning på skolen og dermed ikke er hjem-

sendt. Mange børn med særlige behov har brug for 

en struktur omkring deres skoledag, men det vækker 

langt fra begejstring blandt alle lærerne, at de “får lov 

til” at være fysisk til stede med eleverne. Denne 

gruppe af elever kræver ofte nærkontakt, og de kan 

have svært ved at forstå de regler og anbefalinger 

om afstand, som er nødvendige for at skabe et godt 

arbejdsmiljø for lærerne, og dermed bliver flere lære-

re utrygge og nervøse for at blive smittet lige inden 

julen, som måske skal fejres med ældre eller sårbare 

familiemedlemmer.  

5. januar åbner skolerne op for fysisk undervisning 

igen - medmindre andet bliver meldt ud - og de nye 

retningslinjer er klar. Nogle af de vigtigste er opfor-

dring til vaccination, anbefalingen om ikke at under-

vise på tværs af stamklasserne og så en opgraderet 

testindsats. Længe har der været en bekymring for 

den testkapacitet, der var til rådighed på skolerne, 

og med disse nye retningslinjer kommer den længe 

ventede opgradering altså endelig. Om disse nye 

tiltag er nok til at skabe en mere tryg hverdag for 

lærerne, kan man godt have sin tvivl om - specielt 

når vi ved, at ansatte inden for undervisning er den 

gruppe i Danmark, der udsættes for mest smitte. 

 Fra kredsen og foreningens side forsøger vi så vidt 

det er muligt at gøre vores indflydelse gældende i 

denne omskiftelige tid, men vi er bevidste om, at ar-

bejdsmiljøet er under pres. 

Årgang 12, nummer 2 



Årgang 12, nummer 2 Side 3 

Efterårets aktiviteter i Hedensted Lærerkreds, 

Af Jesper Brøchner Gravesen, kredsstyrelsen 

For snart 6 måneder siden kunne vi alle gå håbefuldt 
på ferie med udsigt til en sommer, hvor en lang ræk-
ke restriktioner blev hævet, og en vis grad af normali-
tet kunne indfinde sig i samfundet. Dette medførte en 
periode på skolerne, hvor man igen havde mulighed 
for at mødes og være sammen, som vi kendte fra 
tidligere. Men at vi nu igen skulle stå midt i en lang 
række nye restriktioner, havde ingen håbet på. Hel-
digvis lykkedes det dog at afvikle en række aktiviteter 
i løbet af efteråret.  

På kredskontoret havde vi inviteret alle kommunens 
nyuddannede lærere til et obligatorisk eftermiddags-
arrangement, som blev afholdt fordelt over to dage 
sidst i oktober måned. Her blev der givet en introduk-
tion til foreningen og det lokale islæt. Derudover var 
der afsat tid og rum til sparring og vidensdeling med 
hinanden. Vi har efterfølgende modtaget god respons 
på arrangementerne og ser frem til at afvikle dem 
årligt fremadrettet. 

Hvor skal vi hen med skolerne i Hedensted? Dette 
spørgsmål havde Hedensted Lærerkreds i samarbej-
de med Skolelederforeningen inviteret en række by-
rådskandidater til at drøfte umiddelbart op til valgda-
gen. Det udmøntede sig i et velbesøgt arrangement 
på Stjernevejskolen, hvor de forskellige partier havde 
god mulighed for at redegøre for deres tanker.  

I en hel anden sammenhæng var Hedensted Lærer-

kreds også værter ved et medlemsarrangement på 
Sognegaarden i november måned. Her var der hver-
ken fokus på kommunalvalg, corona eller skolepla-
ner. Men i stedet var der inviteret til en mulighed for 
at more sig i selskab med kolleger. For alles skyld var 
der indhentet forstærkning udefra i form af Michael 
Schøt, som leverede knivskarp underholdning. Det 
var en rigtig skøn aften, hvor der virkelig blev grinet 
sammen i fællesskab. 

Heldigvis er der ikke længe til onsdag d.16.marts, 
hvor der igen bliver mulighed for at besøge Heden-
sted Sognegaard sammen med kolleger til den årlige 
generalforsamling.  

I kølvandet på A-20 og vores lokale Hedensted aftale 
var lærernes - og børnehaveklasseledernes tillidsre-
præsentanter fra de enkelte skoler inviteret til et to-
dages internat. Her var der skabt ro og rammer til at 
dykke endnu dybere ned i indholdet. Herunder bl.a. 
skoleplaner, selvtilrettelagt tid, vilkår for nyuddanne-
de, klasselæreropgaven og opgaveoversigter. Yder-
mere var der også sat fokus på medlemsinvolvering 
gennem fx faglig klub, lærermøder, information og 
andre aktiviteter. 

Som tidligere nævnt vil vi i kredsstyrelsen fortsat ger-
ne deltage i faglige klubmøder ude på de enkelte sko-
ler. Vi har allerede været på besøg flere steder og ser 
frem til at fortsætte i det nye år. 
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