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Dialog om arbejdstid? 

Varde Lærerkreds og Varde Kommune er blevet 

enige om, at udsende et spørgeskema til evalue-

ring af ”Bilag 4”. Spørgeskemaet udsendes til alle 

lærere til udfyldelse i uge 43-44. Skemaet skal 

bruges til at undersøge om lærerne i dialog med 

skoleledelsen inddrages i planlægningen af deres 

arbejdsopgaver. For Varde Lærerkreds er det 

vigtigt at lærerne besvarer undersøgelsen, så vi 

kan få et realistisk billede af samarbejdet om 

skoleårets planlægning og undervisningens tilret-

telæggelse. 

Den 5. oktober fejres - Lærerens dag 

Vores politikere i Varde 

Kommune er glade for skole-

væsenets placering på 

CEPOS, Danmarks borgerligt-

liberale tænketanks rangliste over skolernes un-

dervisningseffekt. Derfor blev lærerne fejret med 

kage, for den indsats, der er ydet for at nå det 

flotte resultat.  

I Varde Lærerkreds mener vi, der er mange ting at 

fejre i vores skolevæsen. Lærerne er den afgø-

rende faktor for, at de mange tiltag vores politi-

kere beslutter også lykkes!  

Det er kun godt 2 år siden ”Folkeskolereformen” 

blev skudt i gang! Det er stadig en kæmpe opga-

ve, at få de mange elementer implementeret. 

Skolerne er derfor heller ikke nået i mål, men på 

vej!  Og vejen 

er brolagt med 

både store og 

små udfordrin-

ger! Der arbej-

des engageret 

og professio-

nelt i både 

klasseværelser og ledelsesgange. Men ”ting” ta-

ger tid! Derfor mener Varde Lærerkreds også, at 

politikerne traf den rigtige beslutning, da de pil-

lede den generelle besparelse på 1,2 % på B&U 

ud af forliget om næste års budget.  

Vi ved godt, det bliver en stakket frist, da proces-

sen om en ny skolestruktur er godt i gang! Men 

det er vigtigt at pointere, at opgaven for politi-

kerne i forbindelse med at optimere strukturen, 

så der kan findes et provenu på 20 mio., handler 

om at styrke kvaliteten af undervisningen på sko-

lerne, og det mener vi i Varde Lærerkreds gøres 

bedst ved at sikre lærerne i ansættelsen og for-

bedre deres arbejdsvilkår.  

Varde Lærerkreds afholder medlemskonference 

Medlemskonferencen afholdes den 20.-21.01.17 

på Haraldskær ved Vejle og handler om arbejds-

glæde, og det vi er dygtige til i folkeskolen. Til-

melding på vores hjemmeside www.kreds103.dk. 

 

God ferie 
Ønskes af kredskon-

tor og kredsstyrelse 

http://www.kreds103.dk/

