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Politikerne inviterer til borgermøder 

På borgermøder har vi i november måned drøftet 

kvalitet i skolevæsenet med udgangspunkt i poli-

tikernes udspil. Det har været en spændende 

proces, hvor borgere har haft mulighed for at 

kvalificere politikernes forestillinger om, hvad de 

mener, skal sikre kvaliteten i fremtidens skoletil-

bud. Borgerne udtrykte 

generelt tilfredshed med 

deres lokale skole både på 

faglige og sociale paramet-

re. Det samme viser ele-

vernes trivselsmålinger.  

Spørger vi politikerne, har 

de ved flere lejligheder 

fremhævet skoleområdet 

for dets gode resultater.  

Trivselsmålingen 2016 

Når vi i HovedMED.-udvalget drøfter medarbej-

deres trivsel og sygefravær, viser skoleområdet, 

at der også lokalt er fokus på dette emne. Vi er 

blevet bedre til at finde løsninger, der styrker 

arbejdsmiljøet.  

Lærerne er den af de store medarbejdergrupper, 

der har haft det største fald i sygefraværet, og 

det på trods af at det er den gruppe, der i triv-

selsundersøgelsen, giver udtryk for at være mest 

presset på opgavemængden og arbejdstempo. 

Hvis udviklingen i sygefraværet skal føres tilbage 

til niveauet før Folkeskolereformen, skal der styr 

på arbejdsforholdene! Vi får for øjeblikket dagligt 

henvendelser på kredskontoret vedrørende lære-

re med ”ondt i arbejdslivet”! Undervisningstimer 

og opgaver i tilknytning er ude af balance! Det 

skal både ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere 

løbende forholde sig til. Arbejdsopgaver skal prio-

riteres, det er et ledelsesansvar og det skal vi 

sætte fokus på lokalt og centralt i MED.-systemet, 

hvis kvaliteten i undervisningen skal styrkes. 

Jeg mener, der fremadrettet skal sættes yderlige-

re fokus på tillid og fleksibilitet i opgaveløsningen. 

Trivselsmålingen viser at lærerne synes, de har et 

meningsfyldt arbejde. De er tilfredse med at ar-

bejde i Varde Kommune, men pressede på de 

følelsesmæssige krav, som kan være en indikator 

på, at kvaliteten af lærerarbejdet eller oplevelsen 

af at gøre en forskel for den enkelte elev er ud-

fordret! Lærere har som alle andre medarbejdere 

brug for indflydelse og forudsigelighed på egne 

arbejdsvilkår. Dertil er vores nuværende arbejds-

tidsrammer ikke fleksible nok. Det skal der findes 

en løsning på. 

Varde Lærerkreds afholder medlemskonference 

Medlemskonferencen afholdes den 20.-21.01.17. 

Der er stadig få ledige pladser. Tilmelding på tlf. 

75223500 til kredskontoret. Yderligere info: 

http://www.kreds103.dk/media/9149550/aabent

-medlemskursus-haraldskaer-januar-2017-3.pdf 

 

Glædelig jul og 

godt nytår 
Ønskes af kredskontor og 

kredsstyrelse 
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