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Sjældent har midsommervejret artet sig smukkere som
ramme om sankthansfestlighederne. Vi håber sommervejret også strækker sig varmt og dovent ind over
ferieaktiviteterne. God ferie!

I det kommende skoleår er vi mange, der håber
på at de nye rammer, der er kommet med en ny
lokal arbejdstidsaftale og lempelserne i Fælles
Mål vil gøre en positiv forskel på lærernes vilkår
for at lave god undervisning.
Kommunens stramme
økonomi betyder, at
skolerne i planlægningen af skoleåret optimerer, hvor det er muligt, og det får betydning for elevernes undervisningstilbud. Ledere og lærere skal løbende prioritere i deres arbejdsopgaver, mens arbejdstidsaftalen skal sikre,
det ikke bliver på bekostning af lærernes individuelle tid.
Arbejdstidsaftalen er udgiftsneutral. Så længe
folkeskolen ikke tilføres en bedre økonomi til at
finansiere de mange nye tiltag, der indførtes med
Folkeskolereformen i 2014, vil lærerarbejdet være presset på at levere den kvalitet eleverne har
krav på, så længe man fra politisk side fastholder
forholdsvis lange skoledage.
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Med den nyligt tiltrådte Socialdemokratiske regering og med udnævnelsen af den ny børne- og
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil,
bliver det spændende, om der stadig er lydhørhed for de problemer folkeskolen tumler med!
Et godt råd
herfra, lyt til
lærerne på
skoler og i
forvaltninger
inden i ruller
flere projekter ud over folkeskoleområdet.
På børnenes sidste skoledag blev der ligeledes
meldt ud, at vi i Varde Kommune skal have en ny
skolechef. Karen Mortensen har fået et tilsvarende job i Kolding Kommune. Tillykke til hende.
Timingen i forhold til vores ny arbejdstidsaftale
kunne være bedre! Spørgsmålet bliver, vil et fortolkningsudvalg uden en skolechef kunne håndhæve sin kompetence?
Det er vigtigt at
en ny skolechef
hurtigt får aftalen ind under
huden, så intentionerne fastholdes!
Når aftalen skal evalueres, kan et par nye øjne
sikkert være gavnligt.
Sommerferie
Der er ferielukket på kredskontoret fra torsdag
den 4. juli til mandag den 1. august. Vi kan kontaktes i hele ferieperioden via mail: 103@dlf.org
I ønskes en god sommerferie! De bedste sommerhilsner fra kredskontoret og fra kredsstyrelsen.
Med venlig hilsen
Kredsformand
Kim Jørgensen
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