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Hej alle mine lærerkollegaer i Herning og Ikast Brande Kommune 

 

Jeg har nu været medlem af HLF kredsstyrelsen i knap 6 måneder, og jeg er på den korte tid blevet 

introduceret til et arbejdsområde, hvor der er mulighed for at påvirke og skabe løsninger der kan 

hjælpe jer i hverdagene på jeres arbejdsplads. Dette fagpolitiske arbejde vil jeg gerne forsætte, da 

jeg mener at det er vigtigt at vi som lærere på saglige og faktuelle måder sætter spørgsmålstegn ved 

beslutninger og processer i kommunerne så de bliver til alles bedste. 

 

Vi lærere, fik i december 2019 den længe ventede rapport fra Arbejdstidskommisionen. Denne 

rapport indeholder masser af kendt viden for lærere over hele landet, men den indeholder også 

punkter, der SKAL tages stilling til ved de nyligt, opstartede periodeforhandlinger. Jeg har siden 

kommissionen blev nedsat været skeptisk og jeg er af den holdning, at vi har intet vundet før vi ser 

håndgribelige resultater der kan bruges i vores egen dagligdag. Hvis der ikke kommer en aftale i 

dette forår, kommer vi til at skulle presse vores kommuner for at de skal tage stilling til rapporten 

lokalt og forhåbentligt den vej skaffe en aftale vi kan bruge indtil der ligger en OK i fremtiden. 

 

Jeg ser følgende punkter som lokale fokuspunkter fremadrettet: 

 Gennemskuelige opgaveoversigter med tid på opgaverne 

 Aftalt forberedelsestid der er sikret i dagligdagen 

 Lærernes professionelle viden skal høres ved ændringer i folkeskolens virke 

 Tydelig og afbalanceret sammenhæng mellem opgaver og tid  

 Øget mulighed for fagfaglig efteruddannelse 

 Inklusionsstrukturen i vores kommuner skal have et eftersyn 

 

Jeg håber at I, ved at genvælge mig, vil give mig mulighed for at påvirke samarbejdet med 

politikere og administrationer, så vi får aftaler der gavner vores arbejdsdag og den danske 

folkeskole. 
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