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Kære alle
 2020 lakker så småt mod sin ende, og
             man kan næsten fristes til at tænke;
   godt for det. 
   Dog ser det ud til, at vi må væbne os
             med lidt mere tålmodighed, indtil ver-
           den og hverdagen bliver sig selv igen.
        Coronaen har krævet en næsten umenne- 
      skelig omstillingsparathed, og det kan ikke
    undre nogen, at trætheden breder sig. 

  Ligesom I sikkert også gør, drømmer jeg om
        snart igen at kunne give et håndtryk,
                   kramme venner og familie, feste, 
        rejse og alt det andet, vi
    har måttet give af-
        kald på for en
                 stund.

I skrivende stund er der mindre end fire timer 
til, at de øgede restriktioner og den delvise ned-  
lukning af skolerne bliver en realitet i hele landet. 
Om nedlukningen kommer til at vare mere end 
til 3. januar, kan vi kun gisne om, men jeg kryd-
ser fingre for, at ikke bare julefreden men også 
smittetallet vil sænke sig i ferien, så vi ikke ser
ind i en lang periode med nedlukning, nød- og 
fjernundervisning.
Som tidligere meldt ud har Esbjerg Lærerfor-
ening og Esbjerg Kommune den sidste måneds 
tid afholdt en række forhandlingsmøder, hvor 
vi forsøger at lave en lokal arbejdstidsaftale for 
lærere og børnehaveklasseledere ansat i kom-
munen. 

Vi har haft lange og gode drøftelser om, hvilke 
rammer, der skal til, for at I kan levere god un-
dervisning, og hvordan vi sammen sikrer et
godt arbejdsmiljø.

Vi er langt fra at have en aftale, men vi er dog 
enige om, at hvis vi ikke kan nå hinanden, så 
skal vi have alle de gode hensigter om sam-
arbejde i A20 til at blive til virkelighed. Det vil 
på nogle områder kræve noget af en kulturfor-
andring, og den kommer – uanset hvor gode 
hensigterne er – ikke over en nat. Det kommer 
også til at kræve et kontinuerligt fokus og et 
reelt ønske om samarbejde på begge sider, for 
hvor der er vilje, er der vej.

For jer, der er ansat i folkeskolen i Esbjerg 
Kommune bliver 2021 ekstra spændende. 
Rammerne for kommunens deltagelse i fri-
kommuneforsøget er så småt ved at tegne sig, 
men meningen er jo, at det er jer, de fagpro-
fessionelle, som skal mærke friheden. Derfor 
har Esbjerg Lærerforening fokus på at sikre, at I 
bliver inddraget i de lokale overvejelser og be-
slutninger om, hvordan I sammen på skolerne 
laver den bedst mulige folkeskole med de nye 
frihedsgrader.

Personligt har mit første halve år som formand 
været både berigende og udfordrende. Jeg mær- 
ker dagligt, hvor vigtig en opgave vi i Esbjerg 
Lærerforening udfører, både når I som med- 
lemmer søger råd og vejledning i forbindelse 
med glædelige begivenheder som barsel og

pension, og når arbejdslivet presser nogle 
så meget, at de må lægge sig syge. 

Jeg føler mig stadig utrolig beæret over at få 
lov til at stå i spidsen for vores fælles forening, 
og jeg forsøger sammen med de ansatte, 
kredsstyrelsen og vores tillidsrepræsentanter 
at yde mit allerbedste for jer medlemmer hver 
eneste dag.
Her på kontoret betyder corona-restriktioner-
ne, at vi kun tager imod fysiske henvendelser 
efter aftale. Det betyder dog ikke, at vi ikke 
er tilgængelige, så I skal huske, at I altid er 
velkomne til at skrive eller ringe, hvis I har 
brug for det.

Tak for jeres daglige indsats for de børn og 
voksne, I arbejder med, og husk, at I er med 
til at præge de kommende generationer, så 
de lærer for livet og forhåbentligt også bliver 
i stand til at komme igennem kriser, som den 
vi står i nu. Hvem ved – måske sidder der i 
jeres klasselokale en kommende statsminister, 
en kommende vaccineudvikler eller uanset 
erhverv bare nogle rigtige gode demokratiske 
borgere med omsorg for andre end dem selv.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår.

Alle de bedste hilsner
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