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Skriftlig Beretning 2022 
Generalforsamling den 24. marts 2022  

  

INDLEDNING (HSØ) 

Tænk at det skulle lykkes i 2022 at afholde 

generalforsamling inden for 

vedtægtsbestemmelserne, som forudsætter at 

generalforsamling afholdes i marts måned 

med tiltrædelse af ny kredsstyrelse pr. 1. april. 

Ikke mindst vigtigt i lyset af, at 

kredsformanden går af efter 30 år.   

 

 
Helen Sørensen stopper efter 30 år som kredsformand 

 

1. PÆDAGOGIK        

 

Sammen om Skolen. 

I maj måned lanceredes initiativet ”Sammen 

om Skolen”. Formålet er, at udviklingen i 

folkeskolen skal fremmes via et forpligtende 

samarbejde mellem de største aktører på 

området. En selvfølge kan man mene, men for 

de fleste har det været åbenlyst, at folkeskolen 

i de sidste ca. 20 år mere eller mindre har 

været en politisk kampplads, hvor skiftende 

politiske meldinger og tiltag som oftest har 

været alt andet end gavnlig for folkeskolens 

udvikling. 

Der er hele 9 organisationer, der er en del af 

”Sammen om Skolen”, men for at 

samarbejdet skal have den nødvendige agilitet 

og tyngde udgør DLF, Skolelederforeningen, 

KL og ministeren en form for styregruppe, 

som har til formål at sætte retning for de 

fælles projekter. 

 

Nyt evaluering- og bedømmelsessystem 

I efteråret kom det første konkrete resultat af 

”Sammen om Skolen”, da forligskredsen i 

folketinget vedtog et nyt evaluerings- og 

bedømmelsessystem, som skal implementeres 

over de næste år. Det nye system blev 

udarbejdet på baggrund af de anbefalinger, 

som ”Sammen om Skolen” i fællesskab havde 

udarbejdet og videregivet til forligskredsen – 

og forligskredsen lagde ved fremlæggelsen 

stor vægt på, at netop de fælles anbefalinger 

havde afgørende betydning for det nye system 

– og at ”Sammen om Skolen” også vil blive 

stærkt inddraget, når elementerne i det nye 

system skal konkretiseres og gøres brugbare i 

den virkelige skoleverden. 

 

Hovedelementer i det nye system 

• De nuværende nationale test erstattes 

med Folkeskolens Nationale 

Færdighedstest: 

➢ Testene bliver gjort pædagogisk 

anvendelige og gennemskuelige 

for elever og forældre.  

➢ Det adaptive princip erstattes af 

et lineært princip.  

➢ Testene lægges i begyndelsen af 

skoleåret.  

➢ Der testes ikke længere i fire 

fag, men i læsning og 

matematiske færdigheder, idet 

disse er fundamentale for 

læringen i alle andre fag. 

• Elevplaner afskaffes og erstattes af et nyt 

dialogbaseret redskab kaldet 

Meddelelsesbog, der rummer få 

fokuspunkter og skal indgå i den løbende 

kontakt mellem skole og hjem. 

• Uddannelsesparathedsvurderingen 

ændres. Begrebet “ikke-

uddannelsesparat” afskaffes. 

• Der indføres tidlig og systematisk 

opsporing af elever med risiko for 

ordblindhed.  
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• Der indføres tidlig og systematisk 

opsporing af højt begavede elever.  

• Opfølgning i forhold til skoler, som ikke 

har tilfredsstillende kvalitet. 

 

Fordele og ulemper 

Et forpligtende samarbejde som ”Sammen 

om Skolen” afstedkommer både fordele og 

ulemper. Ulempen er, at man må file på sin 

egne synspunkter og indgå kompromiser. I 

forhold til det nye evaluerings- og 

bedømmelsessystem, havde DLF helst set, 

at der slet ikke indgik nationale test. Hvis 

vi udelukkende ville forfægte det 

standpunkt, ville vi komme til at stå ret 

isoleret tilbage. I ”Sammen om Skolen” er 

det efter vores mening lykkedes at komme i 

mål med et evalueringssystem, hvor nogle 

af testene ganske vist er bibeholdt, men i en 

form, hvor de er langt mere anvendelige i 

lærerens pædagogiske og didaktiske 

praksis. Og det at de vitale aktører – 

eksperterne - om folkeskolen i enighed 

kommer med samlede udspil, gør det svært 

for politikere at træffe beslutninger, som 

ikke følger disse. I DLF er der store 

forventninger til, at ”Sammen om Skolen” 

kommer til at spille en vital rolle i 

udviklingen af folkeskolen. 

 

 
Nye TR til intromøde juni 2021 

 

Inklusionstjekliste 

De manglende muligheder for at sikre en 

faglig forsvarlig inklusion af eleverne med 

særlige behov er for mange lærere den 

største og mest truende belastning i 

arbejdslivet. Foreningen arbejder på alle 

niveauer for at sikre, at der kanaliseres flere  

 
KS medlemmer Brian Boesen og Rasmus Gjørup på kongres 

 

ressourcer til opgaven. I den forbindelse er 

foreningen i gang med at udarbejde en 

”inklusionstjekliste”, som skal være et 

redskab for den enkelt kreds i samarbejdet 

med forvaltningen om prioritering af 

ressourcerne. Det skal samtidig være en 

liste, der indeholder 

opmærksomhedspunkter, som understøtter 

den lokale dialog på skoleniveau om de 

aktuelle forhold, muligheder og dilemmaer 

i forhold til inklusion. 

 

Vejledning om ”mellemformer” 

Som en konsekvens af den manglende 

finansiering opstår der varierende måder at 

inkludere flere elever i 

almenundervisningen. Kvaliteten af disse 

”mellemformer” er meget svingende, og 

selvom begrebet ikke er hjemlet i 

folkeskoleloven, så udgav ministeriet i 

efteråret langt om længe en vejledning om 

mellemformer, der skal bidrage til i praksis 

at udvikle undervisningen til elever med 

særlige behov ved i højere grad at anvende 

mellemformer mellem almen- og 

specialundervisning. DLF har være inde 

over arbejdet, og det er vurderingen, at 

vejledningen er med til at understøtte de 
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kvalitative mellemformer fx NEST-klasser 

og øget brug af co-teaching. Vejledningen 

kan findes her. 

 

 
KS medlem Verner Baltzer stiller spørgsmål på valgmøde 

 

Praksisfaglighed i folkeskolen 

Igennem de sidste år har der været massivt 

pres på at få flere elever til at vælge en 

erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD). 

Bl.a. har statsministeren ved flere lejligheder 

adresseret dette. Derved er der igen kommet 

fokus på, om folkeskolen er blevet for boglig. 

Foreningen er i nogen grad enig i, at det 

praksisfaglige har fyldt for lidt i fagene, men 

at det i høj grad skyldes en udvikling over 20 

år, hvor der er blevet lagt uforholdsmæssig 

meget vægt på, at elever skal klare sig godt i 

de afsluttende prøver – som er blevet til 

eksamener - og i nationale test. DLF er ikke 

enige i, at fundamentet til praksisfaglighed 

skal bestå i en valgfagsprøve i 8. klasse. 

 

Derimod ser DLF positivt på, at man kigger 

på en langsigtet udvikling af læreplaner, hvor 

der indeholdes elementer af praksisfaglighed i 

alle fag. En sådan udvikling skal også 

understøttes af en helt nødvendig 

(op)prioritering af standarden af faglokaler. 

DLF medvirker således gerne til at skabe 

fokus på mere praksisfaglighed, men det er 

efter vores opfattelse ikke folkeskolens 

opgave at fremme et bestemt 

uddannelsesvalg. Det er derimod folkeskolens 

opgave, gennem en god og motiverende 

undervisning i klassefællesskabet, at give 

eleverne et personligt, fagligt og socialt 

grundlag for at træffe deres eget oplyste 

uddannelsesvalg. 

 

10. klasse 

Til trods for at den kommunale 10. klasse i 

Herning var den største leverandør af unge til 

EUD valgte Herning Kommune fra skoleåret 

2019/20 at flytte 10. klasse til Herningsholm 

Erhvervsskole. Hovedformålet var, at man 

ønskede at øge andelen af unge, der søgte en 

EUD.  Foreløbigt tyder det dog ikke på, at det 

får flere til at vælge en EUD. I 2019 var der 

fra den kommunale 10. klasse 28 procent, der 

valgte en EUD. Det steg lidt i 2020, men i 

2021 var procenten faldet til 25. 

 

I Ikast-Brande har man bevaret den almene 

kommunale 10. klasse i et velfungerende 

IUC, og andelen der søger EUD har været 

svingende over de sidste 10 år. I 2021 var den 

dog steget til 17,2%. En let stigning i forhold 

til året før.  

 

 
Kristina Taaning har ordet på valgmøde oktober 2021 

 

”Kønsbevidsthed i Folkeskolen” 

Er titlen på et projekt, som DLF har modtaget 

2,4 mio. kr. fra Villum-fonden til at 

gennemføre i løbet af det næste halvandet år. 

Formålet med projektet er at professionalisere 

lærernes viden om køn og give dem redskaber 

til at håndtere kønsbias i deres egen 

undervisningspraksis, så alle elever uanset  

https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/En%20vejledning%20om%20mellemformer_2021.pdf
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TR Bo Stoltenberg stiller spørgsmål på valgmøde i Remisen 

 

køn får de bedste betingelser for at lære og 

udvikle sig. Projektet indebærer bl.a. 

oprettelse af et netværk af interesserede og 

engagerede lærere. Lærernetværket har til 

opgave at bygge bro mellem viden og praksis 

ved at sætte forskningsviden om feltet i spil 

og udvikle idéer, der kan fremme 

kønsopmærksomheden i den pædagogiske og 

didaktiske praksis. Herudover vil der ske 

formidling af tiltag til den brede skare af 

lærere gennem en række regionale seminarer. 

Hvis der skulle være medlemmer i HLF, som 

kunne have interesse i at være en del af 

netværket, kan man henvende sig til 

kredskontoret. 

 

Corona - 3. sæson 

Omikronvarianten bevirkede, at også dette 

skoleår blev ramt af omstillinger og 

ændrede retningslinjer. Den kun kortvarige 

nedlukning omkring nytår bevirkede et 

massivt højt smittetal blandt både personale 

og børn. Det havde været hjælpsomt, om 

ministeren allerede her havde meldt tydeligt 

ud i skrift og tale, at skolerne ikke ville 

komme til at ”skylde timer”, hvis man 

lokalt traf beslutning om at sende de sidste 

4-5 elever hjem og foranstaltede virtuel 

undervisning for en kort periode. Den 

melding kom imidlertid ret sent (primo 

februar) og da var skaden sket, fordi mange 

isolerede elever - nogle med symptomer – 

flere uden – sad derhjemme uden at 

modtage undervisning. 

 

Sundheds og sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt? 

Ja det krav er der faktisk til arbejdets 

udførelse i henhold til Arbejdsmiljøloven – 

også selvom der er en pandemi! I 

vintermånederne kan man i høj grad 

diskutere, om det reelt var en præmis. I 

hvert fald overhalede lærere og 

børnehaveklasseledere i december 

sundhedspersonalet i antallet af smittede, 

og efter nytår har smitten også været 

tårnhøj. Også her i 3. sæson kan man 

konstatere at børnehaveklasseledere, lærere 

og skoleledere har sat sig ”ud over sig selv” 

og ydet en kæmpe uegennyttig indsats. Om 

det påskønnes nok, er altid et åbent 

spørgsmål, men vi tør godt garantere, at 

indsatsen er blevet bemærket af forældre, 

forvaltning og politikere. 

 

 
Formand for samråd i Herning Ole Suhnsen og Helen Sørensen 

 

Prøve- og eksamensafvikling 2022 

Den første udmelding fra ministeriet og 

folketinget var, at årets prøve- og 

eksamensafvikling – trods 

følgevirkningerne af corona - skulle foregå 

på næsten almindelige vilkår. Men efter 

vedvarende pres fra flere af parterne i 

Sammen om Skolen – især DLF, 

Skolederforeningen og Skole & Forældre  
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Valgmøde i Remisen november 2021 

 

blev beslutningen omgjort, hvilket 

medfører, at eleverne i 9. og 10. klasse skal 

gå til prøve på stort set samme vilkår som 

sidste år, og at valgfagsprøven i 8. klasse 

aflyses. 

 

Det betyder: 

• at eleverne er garanteret mindst 

deres standpunktskarakter, hvis de 

ved prøven skulle opnå et dårligere 

resultat 

• at eleverne i 9. klasse skal til prøve i 

skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig 

matematik og mundtlig engelsk 

• at eleverne i 10. klasse skal til prøve 

i skriftlig og mundtlig dansk og 

skriftlig og mundtlig matematik 

• Standpunktskaraktererne for de 

udtrukne fag overføres, så de såvel 

er årskarakterer og 

eksamenskarakterer.  

• at alle øvrige prøver aflyses 

• at der lokalt - efter konkret 

pædagogisk og faglig vurdering - 

kan undlades enkelte mundtlige 

prøvespørgsmål. Det er skolens 

leder, der har kompetencen hertil. 

 

 

2. ANSÆTTELSE                     

 

Regnskabsafslutning 2021 i kommunerne 

herunder overførsler. 

Skolerne i kredsens kommuner har i flere år 

haft for vane at aflevere årsregnskaber, der 

udviser overskud, som set med 

Herningegnens Lærerforenings briller er alt 

for store. Det betyder for flere skolers 

vedkommende at der kunne have været plads 

til ansættelse af flere lærere til gavn for 

undervisningens kvalitet, elevernes 

undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø.  

 

 

 
Kredsstyrelsen på kongres 

 

 

Kommunaløkonomisk forum (KØF). 

Hvert år i januar måned mødes 

kommunalpolitikere fra hele landet i Ålborg 

til KØF- konference, som KL arrangerer. 

Inden konferencen har KL udgivet en 

publikation med titlen ”Kend din kommune”. 

I dette materiale kan læses, hvor kommunens 

forskellige sektorer placerer sig målt på en 

række parametre Tanken er, at materialet skal 

være til baggrund og gensidig inspiration – 

nok ikke mindst i retning af at billiggøre 

driftsomkostningerne. På skoleområdet har 

begge vore kommuner, især siden 2013, 

rundbarberet folkeskolernes økonomi. Tallene 

i KL-materialet er angivet i 2020 tal og viser 

nu, at driftsudgiften til undervisning af 

folkeskolens elever i Herning ligger som 

anden billigst i hele landet. Ikast-Brande 

følger godt med nedad og bagud, idet man her 

nu ligger på den 7. billigste placering.  
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A20 seminar Herning november 2021 

 

Budget 2021 – status penge til ansættelse af 

lærere.  

I lyset af den ringe prioritering af økonomi til 

folkeskolen var statens beslutning om at 

øremærke økonomi til kommunerne, til 

ansættelse af flere lærere, meget velkommen. 

Det skal siges, at Herning kommune også 

valgte at afsætte flere penge til folkeskolens 

drift i budget 2021. Statsmidlerne gik til 

ansættelse af 12 ordblindevejledere i Hernings 

skoler. I Ikast-Brande kan vi ikke se, at der er 

udmøntet ansættelse af lærere for pengene, 

hvilket kan undre.  

 

Afskedigelser i 2021. 

Siden januar 2021 til og med januar 2022 har 

vore kommuner varslet afsked af 31 af HLF’s 

medlemmer. De fleste af disse har været 

begrundet i fravær på grund af sygdom. Af 

disse er 13 løst ved fratrædelsesaftaler i stedet 

for afsked.  

 

 3. LØN OG ARBEJDSTID    

 

A20 evaluering   

Skolerne har siden august 2021 igen fået en 

overenskomst til regulering af lærernes 

arbejdstid. Vi har nu været i gang med 

vurdering og evaluering af udmøntningen i 

begge kommuner i overensstemmelse med 

bestemmelserne herom i A20  

 

Analyse af opgaveoversigter Herning 

HLF har analyseret opgaveoversigterne i 

begge kommuner. 

I Herning kunne vi konstatere, i enighed med 

kommunen, at det gennemsnitlige 

undervisningstimetal lå på godt 743. Det er et 

højt gennemsnit, når vi samtidigt kunne se, at 

mange opgaver lå i timepuljer, som 

umiddelbart virkede for begrænsede i forhold 

til antallet af opgaver. A20 tilsiger, at 

individuel forberedelse skal være synlig i 

opgaveoversigten og at forudsætningen er, at 

der skal være et rimeligt forhold mellem 

undervisningstimetal og tid til forberedelse.  

 

 
A20 seminar Herning november 2021 

 

Klasselæreropgaven vægtes højt i Herning, 

hvilket også ses af, at de fleste skoleplaner har 

afsat estimeret tid til klasselærerarbejdet. Vi 

må overordnet konstatere, at A20 suppleret 

med lokalaftalen i Herning har bevirket en 

større gennemsigtighed i såvel prioritering af 

arbejdstid som synliggørelse i oversigterne. 

Men selvfølgelig er vi i år 1 og må også 

konstatere, at vi er på vej.   

 

Analyse af opgaveoversigter Ikast-Brande 

I Ikast-Brande viser analysen et gennemsnit 

på godt 780 undervisningstimer. Det er et 

uhørt højt gennemsnit. Det viser faktisk, at 

ledelserne overpræsterer flere steder med 

placering af mange undervisningstimer på 

læreren i forhold til det politisk besluttede 

gennemsnit på 770. Der er ligeledes i Ikast-

Brande på nogle skoler et misforhold mellem 

antal undervisningstimer og forberedelsen. 

Her er tendensen fortsat, at forberedelsen 

bliver udhulet.  
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A20 seminar Ikast-Brande februar 2022 

 

Mht. til opgavemængden ses også her for få 

timer samlet i timepuljer til for mange 

opgaver. Der er som bekendt ikke en lokal 

arbejdstidsaftale i kommunen. Hvis en sådan 

på et tidspunkt skal laves, vil det kræve, at 

man politisk i Budget 23 prioriterer flere 

driftsmidler til folkeskolen - primært til 

ansættelse af flere lærere. Det vil være til 

gavn for undervisningens kvalitet, elevernes 

undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø. 

 

Opsamling af viden 

En forudsætning i A20 er, at kommune og 

kreds sammen sørger for at tilrettelægge en 

proces, der opsamler viden fra skoleåret i 

forhold til efterlevelse af bestemmelserne i 

A20. Generelt har TR og skoleledelse til 

opgave at sikre dette via dialogen med 

lærerne og børnehaveklasselederne på skolen. 

Processen med viden opsamling tilrettelægges 

i samarbejde med kreds og kommune.  I år 

har vi i begge kommuner efter aftale med 

respektive forvaltninger gennemført surveys, 

som blev udsendt til alle 

lærere/børnehaveklasseledere på skolerne. 

 

Der er i begge kommuner udarbejdet en 

samlet rapport, der viser i hvilken grad 

medlemmerne har oplevet involvering i 

arbejdet med skoleplaner og prioritering af 

opgaver og arbejdstid. Udover spørgsmål til 

de ansatte var der også spørgsmål til 

skoleledere og TR. Det er i Herning besluttet 

at anvende survey igen, som en del af viden 

opsamlingen. I Ikast-Brande overvejes dette 

ligeledes.  

 

Kommunale redegørelser  

A20 har som forudsætning, at der efter 

vedtagelsen af de kommunale budgetter 

efterfølgende skal udarbejdes en kommunal 

redegørelse på basis af budgettet. Denne 

redegørelse skal præsenteres for de respektive 

kredse til drøftelse.   

Nedenstående skal beskrives i redegørelserne 

(jf. §2 stk. 1.) 

 

 
Skolechef Thomas Garsdal 

 

- Det forventede gennemsnitlige 

undervisningstimetal for lærerne i 

kommunen. 

- Kommunale beslutninger, som har 

konsekvenser for prioriteringer af 

lærernes arbejdstid i det kommende 

skoleår, herunder kommunalt initierede 

projekter, og den forventede andel af 

arbejdstiden, der medgår hertil.   

 

Ligeledes anvendes §2 stk. 2 i Aftale om 

arbejdstid for undervisere i kommunerne, 

hvoraf det fremgår, at:  

”Redegørelsen skal præsenteres ved et 

samarbejdsmøde mellem kommune og kreds 

med det formål, at parterne forud for 

kommunens endelige beslutning om 

ressourceudmeldingen har en kvalificeret 

drøftelse af prioriteringer af arbejdsopgaver. 

I drøftelsen indgår endvidere parternes fælles 
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viden fra samarbejdet på tværs af kommune- 

og skoleniveau, jf. § 3.” 

 

 
Skoleleder Pia Weile og TR Bo Stoltenberg 

 

I bemærkningen til i §2 stk. 2 henledes 

opmærksomheden på vigtigheden af dette 

samarbejdsmøde. Heraf fremgår:  

”Drøftelsen sker med henblik på at 

understøtte sammenhæng mellem lærernes 

arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold 

mellem undervisning og forberedelse. 

Samarbejdsmødet finder sted en gang årligt 

efter vedtagelsen af det kommunale budget og 

inden ressourceudmeldingen til skolerne. Det 

er forudsat, at kredsen har haft den fornødne 

tid til at forholde sig til redegørelsen forud 

for afholdelse af mødet.” 

 

De kommunale redegørelser er færdiggjort i 

begge kommuner. Det har været gode 

drøftelser begge steder. Imidlertid er der i 

begge kommuner en vægring ved at estimere 

tid til kommunalt initierede opgaver, idet det 

fremføres, at det alene er på skolerne, der skal 

prioriteres. Kredsen og DLF er ikke enige 

heri, hvilket er tilkendegivet i begge 

kommuner. Da der er tale om den første 

kommunale redegørelse, tager vi ikke 

umiddelbart tvisten videre i LC-regi, idet vi 

anerkender, at det er en ny og svær opgave at 

forholde sig til prioritering af arbejdstid.  

 

Skoleplaner vol. 2 

I relation til udarbejdelsen af skoleplaner er vi 

nu i år 2. Arbejdet sidste år var præget af 

corona nedlukninger, som gjorde det sværere 

at leve helt op til bestemmelserne, idet 

samarbejdsmøder med lærere og 

børnehaveklasseledere ofte skulle ske virtuelt. 

Vore to surveys viser, at medlemmerne ikke 

har oplevet at være inddraget tilstrækkeligt.  

Vi ved, at såvel ledere som TR er meget 

opmærksomme herpå, hvorfor vi forventer, at 

der vil tilrettelægges langt mere inddragende 

processer på skolerne i forbindelse med 

kommende skoleårs planlægning.  

 

 
A20 møde for TR og skoleledere Ikast-Brande i Remisen 

 

OK21 

I forbindelse med OK fornyelsen på det 

statslige og det kommunale område er der tale 

om særdeles ansvarlige resultater, hvor 

hensynet til den samlede offentlige økonomi, i 

lyset af corona, har været afgørende for, at der 

er aftalt et relativt smalt resultat. Dog er der 

for begge områder tale om resultater, som 

vurderedes at give et mindre løft i reallønnen.  

 

På statsområdet lykkedes det at opnå en 

seniorordning, hvilket har været et ønske 

gennem flere år. Statsansatte vil nu kunne 

vælge to seniordage fra det 62. år. Ønskes 

dette ikke, kan der ske udbetaling som løn, 

eller værdien kan indsættes på 

pensionskontoen. Seniormuligheden træder i 

kraft pr. april 2022. Dog skal man pr. oktober 

21 tilkendegive, hvordan man ønsker 

udmøntningen, såfremt man er i målgruppen. 
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Kongresforberedende møde oktober 2021 

 

På det statslige område er der opnået 

generelle lønstigninger over de tre år på 

5,05% inkl. reguleringsordning.  

Desværre en knapt så god lønudvikling som 

på KL-området. Som ansat fx på SOSU-

skolen i Herning kan det være vanskeligt at se 

logikken heri. Imidlertid er det lavere 

aftaleniveau på statens område meget 

vanskeligt for foreningen at ændre. Primært 

på grund af den såkaldte reststigning, idet 

lavere lønnede i staten er erstattet af højre 

lønnede akademikere. Dette betyder, at der i 

staten er et højere gennemsnitligt lønniveau 

end i kommunerne.   

 

Arbejdstidsaftalen på statsområdet omfatter 

en permanentgørelse af seniorordningen, der 

giver ret til 175 timers nedsættelse af 

arbejdstiden for seniorer ved en tilsvarende 

lønnedgang, dog med fuld 

pensionsindbetaling ift. hidtidig 

beskæftigelsesgrad. Retten omfatter alle, der 

er omfattet af den nye arbejdstidsaftale, 

herunder lærere på SOSU-skoler og Røde 

Kors Asylafdelinger. Derudover fortsætter 

den gamle seniorordning med ret til 175 

timers nedsættelse af arbejdstiden uden 

lønnedgang for dem, der har rettigheden i dag. 

Som supplement til seniorordning, som 

ovenfor nævnt, er der via arbejdstidsaftalen 

mulighed for to selvbetalte seniordage uden 

pensionsreduktion, ligeledes med hjemmel i 

arbejdstidsaftalen. 

 

På det kommunale område er der opnået 

generelle lønstigninger over de tre år på 

5,29% inkl. reguleringsordning.  

Resultatet af organisationsforhandlingerne 

blev følgende: 

- Fritvalgstillægget, som kan udbetales i 

kroner eller lægges ud som pension, 

hæves fra 0,83 til 1,38% pr. april 2022.  

- Børnehaveklasselederne og 

professionsbachelorerne i ernæring og 

sundhed (PB’er) tilgodeses.   

- Ligeledes tilgodeses audiologopæder 

ansat på PPR samt UU-vejledere.  

- Beløbet øremærket kritisk sygdom 

hæves fra 125.000 til 150.000.  

 

Alt i alt var det kredsstyrelsens vurdering, at 

foreningen havde opnået tilfredsstillende 

resultater på begge områder. En enig 

kredsstyrelse opfordrede i lyset heraf 

medlemmerne til at stemme ja til resultaterne.  

 

Lønkommission / lønstrukturkomiteen  

I forlængelse af OK21 nedsatte parterne en 

lønstrukturkomité, der skulle analysere de 

enkelte faggruppers indplacering på basis af 

lønkommissionens arbejde i forlængelse af 

tjenestemandsreformen i 1969. Komitéens 

arbejde kan følges via nedenstående link: 

www.loenstrukturkomiteen.dk 

 

 
KS på vej til kongres nov 2021 

 

Lokal løn  

En del af løndannelsen på det offentlige 

område fastlægges via lokale lønaftaler. Der 

er således i gennemsnit 8% af den samlede 

løn på KL’s område, som aftales lokalt. I 

skrivende stund har HLF anmodet om  

http://www.loenstrukturkomiteen.dk/
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KS medlemmer Rasmus Gjørup og Verner Baltzer 

 

lønforhandlinger i begge kommuner i forhold 

til folkeskolen og PPR. I DLF varetager 

lokalkredsene lønforhandlingerne i 

samarbejde med de respektive TR.  En hel del 

af aftalerne for lærere m.fl. er i begge 

kommuner fastlagt via forhåndsaftaler. Med 

den reduktion der er sket over tid via 

effektiviseringer og nedskæringer, er det i 

HLF’s optik væsentligt, at også kommunerne 

anerkender lønaftalens bestemmelse om det 

økonomiske råderum, som en del af 

bagtæppet for forhandlingerne.  

 

Social- og sundhedsskolen (SOSU)  

På SOSU-skolen arbejdes ligeledes med 

udmøntning af den nye overenskomst på 

arbejdstid. Kredsen har top prioriteret 

rådgivning og vejledning af TR og 

medlemmerne i denne sammenhæng. Vi har 

konstateret, at der ledelsesmæssigt ikke har 

været lagt en tidsplan, så medarbejderne har 

modtaget opgaveoversigter inden 1.januar 

2022. Det er vor vurdering, at det også her 

synes at være en ny og stor opgave for 

ledelsen, at skulle leve op til med A21’s 

bestemmelser bl.a. om individuel tid til 

forberedelse samt generelt estimering af tid til 

opgaverne.  

 

Center for Kommunikation (CfK) 

Center for Kommunikation leverer ydelser til 

mennesker med kommunikationshandicap, 

herunder tale-, høre-, synsproblemer og 

erhvervet hjerneskade, samt til mennesker 

med behov for handicapteknologiske 

hjælpemidler. 

 

Institutionen blev i forbindelse med 

kommunalreformen henført fra amtet til 

Herning Kommune, CfK har 

abonnementsaftaler med det tidligere 

Ringkøbing Amt, det vil sige Struer, Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro 

og Herning kommuner. 

 

Derudover sælges også ydelser udenfor 

abonnement til jobcentre, gymnasier, private 

institutioner, andre kommunikationscentre, 

VUC, SU-styrelsen mv. Disse ydelser 

afregnes til fast timepris. 

 

 
DLF kongres november 2021 

 

Med andre ord besidder CfK en ekspertise, 

som betyder indtægtsdækket virksomhed i 

stor udstrækning. En del af det arbejde  
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Valgmøde i Remisen november 2021 

 

kommuner er forpligtede på ligger i lov om 

”Specialundervisning for voksne”. Det er 

ligeledes i den relation, at foreningen 

overenskomstmæssigt har aftaleret i forhold 

til ansatte med læreruddannelse og 

audiologopæd uddannelse.   

 

Vejledningen om Specialundervisning for 

voksne siger følgende om indhold samt 

kommunens ansvar og opgaver jf. §1 og §4:  

 

§ 1. Specialundervisning for voksne er tilbud, 

der er målrettet personer, der som følge af 

fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har 

behov for særlig tilrettelagt undervisning og 

rådgivning for at afhjælpe eller begrænse 

virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som 

ikke kan modtage relevante tilbud med samme 

formål efter anden lovgivning. Tilbuddet gives 

ikke til personer, der er indlagt på sygehuse. 

Stk. 2. Tilbuddet skal kunne medvirke til at 

forbedre deltagerens mulighed for at benytte 

kompenserende strategier, metoder og 

hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed 

for aktiv deltagelse i samfundslivet.  

§ 4. Tilbud om specialundervisning for voksne 

iværksættes af kommunalbestyrelsen, der 

forud for iværksættelsen af tilbuddet sikrer, at 

der foretages en afdækning af den enkelte 

deltagers færdigheder, behov og 

forudsætninger med henblik på fastlæggelse 

af undervisningens mål og indhold. 

Stk. 2. Vurderes det, at der skal iværksættes et 

tilbud om undervisning, udfærdiges en 

undervisningsplan efter samråd med 

deltageren, hvor undervisningens mål, 

indhold og omfang beskrives. 

Stk. 3. Når et tilbud er iværksat, vurderes det 

løbende efter samråd med deltageren, 

hvorvidt deltageren får det forventede udbytte 

af undervisningen. 

 

Det er væsentligt at minde om denne 

hjemmel, ikke mindst i kommuner, hvor 

opgaven er placeret i socialt regi. Det er 

bestyrelsens og ledelsens opgave at sikre 

borgernes retskrav i forhold hertil. 

 

 
Ordstyrer Bent Kristensen på valgmøde i Remisen november 2021 
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PPR 

Endelig er der kommet et tiltrængt fokus på 

vilkår for bl.a. at leve optil folkeskolelovens 

bestemmelse om PPR. Der er en række skal 

opgaver, enhver kommune er forpligtet på.  

Det er endvidere meget vigtigt at der er 

kommet fokus på videreuddannelse af lærere 

til psykologopgaven. Den tidligere cand. 

pæd.psyk. uddannelse bør genopstå i et 

omfang, så der igen kan blive plads til 

psykologekspertise som overbygning til 

læreruddannelsen. HLF har, som tidligere 

nævnt, taget fat på lokale lønforhandlinger i 

begge kommuner. 

 

UU-vejledning  

Ungevejen i Herning og UU i Ikast-Brande er 

organisatorisk placeret i beskæftigelses- og 

arbejdsmarkedsregi i begge kommuner. 

Tanken bag vejledningsreformen, med 

ikrafttræden 2004 var, at det bl.a. var vigtigt 

at pille skolevejledningen væk fra ledelserne 

på folkeskolerne. Evalueringer over tid viser 

et ret nuanceret billede af 

vejledningsreformens succes eller mangel på 

samme.  

 

 
UU Herning  

 

SSP 

Det er HLF’s, vurdering at samarbejdet 

mellem skole, socialområdet og politiet (SSP) 

blev ganske alvorligt nedtonet efter 2013. I 

Herning skete det imidlertid tidligere, idet 

anden lovgivning i relation til udsatte børn 

betød, at økonomien hertil skulle tages fra 

SSP. Det har vist sig, at når den, for nogle 

usynlige, forbyggende indsats forsvinder,  

 
Åbent Medlemskursus på Skarrildhus november 2021 

 

koster det tryghed og trivsel for børn og unge. 

Der bliver således behov for mere 

indgribende indsatser, når stoffer, 

småkriminalitet og bande tilhørsforhold har 

fået lov at blive mere fremherskende i børne- 

og ungdomsmiljøer.  

 

FGU 

Den forberedende grunduddannelse til unge 

med behov for en overgangs uddannelse 

inden valg af ungdomsuddannelse har vist sig 

mindre bæredygtig. Tanken var god nok. I 

uddannelsesguiden beskrives FGU som 

følger: ”Den forberedende grunduddannelse 

(FGU) henvender sig til dig, der er under 25 

år og endnu ikke er parat til at gå i gang med 

eller gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, 

personlige eller sociale årsager. 

Formålet med FGU er, at du efterfølgende 

kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 

gymnasial uddannelse eller i job.” 

Vi har bemærket, at færre og færre elever 

benytter sig af FGU-muligheden. Det kan 

formentlig ikke alene tilskrives faldende 

ungdomsårgange.  

Det ret gammeldags set-up med direktører og 

traditionen sammensætning af bestyrelsen er 

formentlig en del af problemet, set med HLF 

briller. Der er behov for folk med såvel 

teoretisk som praktisk viden om målgruppen 

på vigtige poster, hvis FGU skal have en 

fremtid.    

 

4. BESKÆFTIGELSEN             

        

Rekruttering og fastholdelse  

Det helt store tema i kommunerne i disse år 

er, hvorledes der kan sikres rekruttering og 
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Bent Henriksen, Kaj Røjkjær og udvalgsformand Anne Mette Bang 

Rasmussen på Skolemuseet på Holtbjerg 

 

fastholdelse af medarbejdere. Allerede nu har 

begge vore kommuner behov for at kigge på, 

hvilke muligheder der kan være for at sikre 

både en bedre rekruttering og en bedre 

fastholdelse af lærere. 

Hvad ved vi:  

Der var 358 lærere i alt ansat i Ikast-Brande 

kommuner på folkeskolerne og i PPR i 

november 2021 

- I aldersgruppen 24 år til 33 år var ansat 54.  

- I aldersgruppen 34 år til 53 år var ansat 232 

- I aldersgruppen 54 år til 68 år var ansat 72  

 

Der var 781 medlemmer i alt ansat i Herning 

Kommune i folkeskolerne, PPR, Ungevejen, 

CBL og CBF i november 2021.  

- I aldersgruppen 23 år til 33 år var ansat 177 

- I aldersgruppen 34 år til 53 år var ansat 415 

- I aldersgruppen 54 år til 68 år var ansat 189 

 

Som vi vurderer det i HLF er der tre opgaver, 

som lægger op til fælles indsats mellem 

kommuner og kreds:  

- Hvordan får vi flere unge til at ønske 

at blive lærere? 

- Hvordan får vi omskolet/uddannet 

flere ”voksne”, som gerne vil 

undervise? 

- Hvad skal der til for at fastholde 

lærere i et langt arbejdsliv i 

lærerprofessionen? 

 

Når man spørger lærere, hvad der skal til, for 

at de kan fastholdes i det gode lærerliv får 

man følgende svar: 

Det er vigtigt som lærer at have:  

- Mulighed for at levere god og 

motiverende undervisning 

- Mulighed for faglig udvikling 

- Medindflydelse på arbejdet 

- At kunne nå omkring alle elever 

(fagligt og trivselsmæssigt) 
 

I relation til en målbevidst 

rekrutteringsindsats, som kan iværksættes 

lokalt, peger HLF på følgende:  

- Vigtigt at have praktikskoler og 

veluddannede praktikvejledere 

- Målrettet offensiv overfor 4. årgang på 

uddannelsesstederne - Herning og 

Ikast-Brande kunne invitere 

potentielle ansøgere til præsentation 

- Lærerstartordninger, efter 

uddannelsesmuligheder, 

karrieremuligheder, løn mv.  

- Trainee aftaler – med inddragelse af 

parterne, hvis det skal lykkes.  

- Introduktionsforløb til 4.G’er 

- Skolebaseret læreruddannelser (trainee 

mv.) økonomiske incitamenter 

- Ikke holde hemmeligt, at man har 

ledige stillinger – annoncer de rigtige 

steder 

Se Lærerrekrutteringsanalysen 2021 

https://www.xn--lrerrekruttering-

uob.dk/#analysen 

 

 

 

https://www.lærerrekruttering.dk/#analysen
https://www.lærerrekruttering.dk/#analysen
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Valgmøde hos FH november 2021 

 

I relation til målbevidst rekrutteringsindsats, 

som kan iværksættes lokalt, peger HLF på 

følgende: 

Tydelige faglige og pædagogiske 

karrierespor: 

- Mentor og vejlederfunktion for 

lærerstuderende og nyuddannede 

- Undervisere på læreruddannelsen 

- Inklusionsspecialist, læsespecialist, 

dannelsesspecialist mv.   

- Efteruddannelses ”garanti” i fagene 

 

Kommunernes evne til gode rekrutterings og 

ledelsesmæssige tiltag vil resultere i følgende 

win-win: 

Godt arbejdsmiljø = godt undervisningsmiljø 

 

 

5. ARBEJDSMILJØ                      

 

Anmeldelse af arbejdsskader 

Generelt:  

Antallet af arbejdsskader, som vi har oprettet i 

kredsen, er nogenlunde, som sidste år.  

Arbejdsskader anmeldes i kommunens 

forsikringsenhed, InsuBiz/Xnet, men hvis der 

er er en sandsynlighed for, at der er sket 

skade, som vil kunne udløse 

arbejdsskadeerstatning, så skal man sikre sig, 

at sagen sendes videre til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring (AES).  

Erhvervsrelateret sygdom – det kunne fx være 

stress eller migræne pga. for højt CO2 niveau 

– skal som udgangspunkt anmeldes af egne 

læge. Din AMR eller TR vil kunne give dig 

den første hjælp hertil.  

Uanset om man falder og brækker en arm 

eller får stress pga. arbejdsmiljøet, så er 

dokumentation altid vigtig. Sørg derfor for at 

gå til lægen og få beskrevet din arbejdsskade 

og de afledte følger, der måtte være. Vi ser 

desværre en gang imellem, at der ikke 

foreligger lægedokumentation, og det gør det 

vanskeligere at løfte en erstatningssag. 

Vi tilbyder vore medlemmer rådgivning i 

arbejdsskadesager, så det er vigtigt at 

kontakte kredsen, når man har været udsat for 

en arbejdsskade – og helst så tidligt som 

muligt. 

 

 
Viceskoleleder Morten Christensen og TR Torben Pold 

 

Specifikt corona:  

Det specielle de sidste 1½-2 år har 

selvfølgelig været arbejdsskader med Covid-

19. Dem har der været en del af, og som i 

resten af befolkningen har følgerne gået fra 

lette symptomer til alvorlige senfølger. 
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Tidligere formand for DLF Anders Bondo Christensen 

 

Da samfundssmitten nu er så udbredt og for 

ikke at overbelaste AES og lægerne – 

anbefaler vi, at hvis man mener, det er 

sandsynligt, at man er smittet på sit arbejde, 

så skal man få arbejdsskaden anmeldt i 

InsuBiz. Hvis det så viser sig efter et halvt år, 

at der er senfølger, så skal man få sagen sendt 

videre til AES. Også her skal kredsen 

kontaktes. 

 

Møder for AMR:  

Vi indkalder vores arbejdsmiljørepræsentanter 

til møde 2 gange årligt. I foråret sidste år var 

det et videomøde, men i september kunne vi 

mødes fysisk på kredskontoret. Disse møder 

har været præget af to ting: 

arbejdsmiljøsituationen i forbindelse med 

corona og så psykisk arbejdsmiljø. 

Situationen ude på skolerne har været præget 

af, at medlemmerne har haft vidt forskellige 

udgangspunkter i forhold til corona. Nogle 

har ikke taget corona så tungt, mens andre – 

med god grund – har været temmelig 

bekymrede, fx fordi de var i risikogruppe eller 

boede sammen med nogen, der var. 

 

Psykisk arbejdsmiljø:  

For godt et år siden – i november 2020 – kom 

der en ny bekendtgørelse om psykisk 

arbejdsmiljø.  

I bekendtgørelsen er de vigtigste regler om 

psykisk arbejdsmiljø samlet, så det er nemt at 

se, hvilke regler der er særligt centrale, når 

det handler om det psykiske arbejdsmiljø. Der 

er ingen nye krav i bekendtgørelsen, men 

bekendtgørelsen indeholder mange nye regler, 

der præciserer kravene til det psykiske 

arbejdsmiljø.  

Hovedpunkterne i bekendtgørelsen er 

- Stor arbejdsmængde og tidspres 

- Uklare og modstridende krav i 

arbejdet 

- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 

med mennesker 

… alle punkter, som ikke er fremmede for 

vores fag.  

Arbejdstilsynet udarbejder vejledninger til de 

tre områder. Det første kom i efteråret, og vi 

arbejder med dem på AMR-møderne, så snart 

de ligger klar. 

 

 
Sygeplejerske strejke i Herning juni 2021 

 

Arbejdsmiljønetværk i Herning 

Børne- og Unge Medudvalget har ved flere 

lejligheder drøftet muligheden for at opbygge 

et egentligt netværk til 

arbejdsmiljørepræsentanterne i Herning 
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Kommune. Det er nu aftalt, at vi får lov at 

lave et pilotprojekt på området. 

Arbejdsmiljønetværket sættes i gang ved et 

kick off arrangement d. 2/5 2022.  

Arbejdsmiljønetværket skal bidrage til et 

systematisk arbejde bl.a. med ny viden og 

lovgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

Derfor vil det være et forum for 

erfaringsudveksling og inspiration med 

henblik på at støtte såvel AMR som 

arbejdsmiljøledernes arbejde på området. 

Arbejdsmiljønetværket skal bidrage til en 

nemmere, hurtigere og bedre implementering 

af forbedrende tiltag på den enkelte 

arbejdsplads. Det betyder, at netværket skal 

fungere som et vigtigt supplement til den 

obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og de 

supplerende, udbudte klippekortsmoduler. 

Formålet med dialogen i egen organisation 

samt på tværs af vores sektor om 

arbejdsmiljømæssige udfordringer og 

erfaringer er, at arbejdspladserne fortsat er og 

bliver endnu mere attraktive.  

HLF er bekendt med, at AMR repræsentanten 

i hovedMed og sektorMed i Ikast-Brande har 

taget initiativ til drøftelser om et lignende 

tiltag.  

 

6. ORGANISATION   

  

DLF  

 

Hovedstyrelsen 

Realiseringen af A20 har naturligvis været 

en stor del af hovedstyrelsens virke i det 

forgangne år. 

 

 
Virtuelt møde med Morten Refskov og Gordon Ørskov 

 

”Overliggeren” er fortsat de 5 pejlemærker, 

som hovedstyrelsen efter drøftelse med 

kredsformænd og på regionale møder 

vedtog i december 2020: 

- Lærerprofessionens faglighed afspejles i 

beslutninger og prioriteringer 

- Skoleledelse foregår i samarbejde med 

lærerkollektivet og tillidsrepræsentanten 

- Tillidsrepræsentanten organiserer og 

engagerer skolens lærere og 

børnehaveklasseledere 

- Aftalen har fremmet et bedre 

ressourcegrundlag på skolerne 

- Der er et rimeligt forhold mellem 

undervisning og forberedelse for den 

enkelte lærer 

 

 
DLF kongres november 2021 

 

Pejlemærkerne er nærmere beskrevet og 

danner rammen om foreningens arbejde 

med at realisere A20 såvel centralt som 

lokalt.  

 

Lærernes A-kasse 

Lærernes A-kasse med godt 70.000 

medlemmer fra DLF, Uddannelsesforbundet 

og Frie Skolers Lærerforening er nu landets 

6. billigste, hvilket bl.a. skyldes nogle 

omstrukturereringer med en øget 

centralisering, hvor 

forsikringskonsulenterne fremover er 

tilknyttet kontoret i København.   

I det første halvår af 2022 har folketinget 

for tredje gang åbnet for muligheden for, at 

man kan få størstedelen af sit 

efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det kan 

ske ved henvendelse til A-kassen. I så fald 

frasiger man sig naturligvis retten til 
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efterløn, og det er ikke muligt senere at 

ombestemme sig. 

  

Er vi gearet til fremtiden 

Danmarks Lærerforening har igangsat et 

projekt med ovenstående titel, som har til 

formål at vurdere hvilke udfordringer der er i 

forhold til fortsat at være en forening, hvor 

langt den overvejende del af lærere m.fl. 

ønsker medlemskab.  

 

 
Lone Børlum, formand for FH Herning og Ikast-Brande 

 

Ligestilling i foreningen   

I 80’erne fik DLF for første gang en 

ligestillingspolitik i forhold til det 

fagpolitiske. Området skal fortsat vurderes i 

forhold til de repræsentationer og valg der 

skal foretages til foreningens forskellige 

organer og tillidshverv. Lokalt i 

Herningegnens Lærerforening har vi en 

vedtægtsbestemmelse, der har til formål at 

rekruttere såvel kvinder som mænd til 

kredsstyrelsen.  

 

Vedtægternes §18 fastslår følgende: ”§18 

Valg af øvrige kongresdelegerede og 

almindelige kredsstyrelsesmedlemmer (men 

ikke disses suppleanter) kan først ske, når der 

er opstillet såvel kvindelige som mandlige 

kandidater i et antal, der udgør mindst 

halvdelen af det antal personer, der skal 

vælges.  

Skal der vælges et ulige antal personer, 

forhøjes antallet i opstillingsfasen til 

nærmeste lige antal personer. 

Kan der ikke opstilles det fornødne antal 

kandidater af hvert køn, afholdes en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor valget 

kan gennemføres, uanset om ovenstående 

kvoteringsbestemmelse er opfyldt.” 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

 I januar 2021 blev fusionen mellem de to 

hovedorganisationer LO og FTF realiseret. 

Forud var gået mange drøftelser i alle 

organisationer fra henholdsvis LO og FTF om 

fordele og ulemper ved sammenlægningen. 

Imidlertid var det udsigten til at blive mere 

slagkraftig fagpolitisk og en konstatering af, 

at der nok var mere der samlede end splittede 

i forhold til en række udfordringer på 

arbejdsmarkedet og i samfundet, der afgjorde 

sagen.  Herningegnens Lærerforening 

tilsluttede sig allerede januar 2020 den lokale 

organisering af fagbevægelsen. Det betyder, 

at kredsformanden er medlem af den lokale 

FH-bestyrelse. Endvidere har kredsen tre 

pladser i repræsentantskabet.   

 

 
FH fejer 150 års jubilæum oktober 2021 
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Faglig Klub 

I sagens natur har der i corona perioden ikke 

været afholdt fysiske faglig klub møder i stor 

stil. Også på dette felt har det virtuelle været 

måden at mødes på. Det er HLF’s vurdering, 

at når vi er tilbage til tilstanden før corona, vil 

det være en opgave for TR og medlemmerne 

på respektive arbejdspladser at få de faglige 

klubber i god drift igen.  

 

 
Møde for nye efterlønnere / pensionister på kredskontoret oktober 

2021 

 

Pensionistforeningen 

Herningegnens Lærerforenings 

pensionistforening er en velfungerende 

afdeling med mange bolde i luften. Fraktion 

4, som området kaldes i DLF regi, har 

igangsat forstærkede tiltag for at fastholde 

medlemmerne i foreningen efter overgang til 

efterløn og/eller pension. Udover det lokale 

kredsarbejde samles de fem kredses 

pensionistafdelinger i regi af 

Kredssamarbejde MidtVest (KMV) til 

koordinering og politikudvikling. I dette 

samarbejde fastlægges mandat til årsmødet, 

ligesom det er bagland for fraktion 4’s valgte 

kongresdelegerede.  

Endvidere udveksles erfaringer og ideer til 

foredrag og udflugter i de respektive 

afdelinger i KMV-regi. (KMV = Viborg, 

Skive, Vestjysk Lærerforening, Fjordkredsen 

og HLF.) 

 

KulturCirklen  

Herningegnens Lærerforenings medlemmer 

har mulighed for at deltage i en række shows, 

koncerter og teaterforestillinger, som 

arrangeres af MCH Herning Kongrescenter til 

reduceret pris. Hvert år er der en konkurrence, 

hvor det er muligt at vinde billetter til 

egenproduktionen i MCH.  Dette tiltag har 

været underlagt corona situationen, hvorfor 

der i 2020 og 2021 ikke har været produceret 

forestilling i MCH-regi.  Der har i stedet 

været udloddet billetter til andre produktioner.  

246 medlemmer i HLF har deltaget i årets 

konkurrence. 50 medlemmer har vundet to 

billetter/pro persona til Melodi Grand Prix, 

som afvikles i Boxen i marts 2022.    

 

Kommunikation  

Det er vigtigt fortsat at være opmærksom på 

kommunikationsopgaven, som både er formel 

og uformel. En vigtig opgave i al 

kommunikation både udadtil og indadtil er, at 

være opmærksom på foreningens, kredsenes, 

TR og medlemmernes omdømme. 

Ambitionen er, at der skal stå respekt om 

foreningens samlede virke. Derfor er de 

valgte i foreningen altid rollemodeller for 

medlemmer, for samarbejds- parter og 

generelt i samfundet. Her er det meget 

væsentligt ikke at lave ”som om” strategier, 

men helt regulære satsninger på, hvorledes 

kommunikationsindsatsen skal være på kort 

og langt sigt.  

 

 
 

 

7. KREDSKONTORET     

Corona og konsekvenser for arbejdet i 

foreningen 

Ligesom folkeskolerne, Knudmoseskolen, 

SOSU-skolen og øvrige arbejdspladser har  
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kredskontoret tilpasset indsatsen efter diverse 

restriktioner siden nedlukningen 11. marts 

2020.  HLF har i forløbet været top tunet med 

råd og dåd til medlemmerne enkeltvis og 

kollektivt. Ligesom vi har samarbejdet med 

forvaltningerne. Set i bakspejlet har vore 

medlemmer klaret de skiftende 

arbejdsbetingelser helt formidabelt. Alle 

lærere i specialundervisning har være i skole 

og undervist her uanset smittetryk. Ligeså har 

lærere og øvrigt personale på folkeskolerne 

mødt frem på skiftende 

restriktionsbetingelser, når de da ikke var 

beordret til online undervisning fra 

hjemmematriklen.   

 

Knapt så positive erfaringer 

Det kunstneriske indtryk af kommunernes 

ageren i nedlukningsperioden har været 

svingende. Lærerne blev med kort varsel 

beordret til at levere undervisning virtuelt 

efter eksisterende skoleskema.  Der var ret 

firkantede krav til lærerne især i starten af 

nedlukningsperioden. Det var en stor 

mundfuld og ret belastende 

arbejdsmiljømæssigt, når der samtidig med 

skulle ske udvikling af spændende 

undervisning på onlineplatformen. Ledelser 

på de fleste  skoler sørgede heldigvis for at 

sikre så fornuftige arbejdsmiljømæssige og 

undervisningsmiljømæssige betingelser som 

muligt.  

I skrivende stund har 6 ud af 10 danske lærere 

været smittet med corona, i vid udstrækning 

erhvervet på arbejdspladsen.  

 

Positive erfaringer 

Positivt kan siges om corona perioden, at 

lærerne er blevet dygtige til online 

undervisning, når det ikke kan være 

anderledes. Samtidigt har det vist sig at online 

undervisning på ingen måde kan erstatte det 

fysiske møde mellem lærer og elever i skolens 

fællesskab. Det viser sig, at børn i alle 

skolealdre er meget glade for skolen, 

kammeraterne og lærerne. Skulle nogen have 

haft andre antagelser er disse gjort til 

skamme. Positivt er også hele vejen igennem, 

at personale og ledelse på arbejdspladserne i 

den grad er rykket sammen i bussen for at få 

tingene til at fungere bedst muligt for eleverne 

og borgerne. Der er helt klart undervejs sket 

arbejdsmiljømæssige forbedringer for alle. 

Her har trioen vist sin bæredygtighed sammen 

med det lokale Medudvalg. Nu bliver det 

vigtigt, at det meget kraftige sundhedsfokus, 

som skolerne har været underlagt i forhold til 

dokumentation af alverdens ting, droppes. 

Skolen skal frigøres fra den type overvågning 

og tilbage til at kunne koncentrere sig om 

kerneopgaven, som er undervisning i et 

dannelsesperspektiv.  

 

Erfaringer i foreningen 

Foreningsmæssigt har vi ligeledes erfaret, at 

den virtuelle mødeplatform kan give mening i 

sammenhænge, hvor der er mindre behov for 

det fysiske møde. Det betyder at mere 

foreningsmæssige anliggender af kortere 

varighed kan ske virtuelt og herved spare 

såvel tid som penge.  

 

 
Julefrokost for ansatte hos HLF  

 

Tak til HLF’s personale  

HLF er begunstiget af at have en fast stab, 

hvor kontinuitet i arbejdet bæres af 

engagement, meget lidt sygefravær og 

dygtighed på alle pladser. Der skal derfor lyde 

en stor tak for det.  

 


