
Kære medlemmer 
Så varer det ikke længe, før juleferien står for døren. 
(Nogle kom meget uheldigt til at kalde den delvise nedlukning for ”tidlig juleferie”, 
men I og vi ved, at fjernundervisning og nødpasning langt fra er juleferie.) 

Desværre kommer dette års julehilsen også til at stå lidt i corona-pandemiens 
skygge. 
Vi har på kredskontoret modtaget et stigende antal henvendelser fra bekym-
rede medlemmer og tillidsrepræsentanter. Henvendelserne går både på den 
konkrete bekymring for selv at blive smittet og bringe smitten ind i eget 
hjem, men også på udbredt undren og forvirring i forhold til test i 
arbejdstiden. 
Når der opstår forvirring om, hvem der kan/må blive testet i arbejds-
tiden, og hvordan man skal forholde sig til test som nærkontakt, så 
presser det arbejdsmiljøet og danner grobund for splid på arbejds-
pladsen. 

I en tid, hvor samarbejdet og det at stå sammen synes ekstra vigtigt, er dette 
virkelig uhensigtsmæssigt, og vi har derfor også presset på for mere rimelige, klare 
og enslydende udmeldinger, ligesom DLF centralt har presset på for flere smitte-
forebyggende restriktioner på landets skoler. 
Selvom restriktionerne på skoler og andre arbejdspladser på nuværende tidspunkt 
ikke er på niveau med tidligere, så vil de desværre alligevel påvirke nogle af de 
initiativer og forsøg, som flere skoler har sat i værk som en del af velfærdsforsøget. 
Det er ærgerligt og trist, men bliver forhåbentligt kun en midlertidig opbremsning 
i udviklingsarbejdet. 

Det er en fornøjelse at se, at den pædagogiske debatkultur og samtalen om, hvordan 
vi bedst laver god skole har fået fornyet plads og energi pga. Esbjerg Kommunes del-
tagelse i velfærdsforsøget. 
I kredsstyrelsen er vi meget bevidste om, at velfærdsforsøget ikke får træerne til at vokse ind i 
himmelen, og vi hører da også om skoler, hvor begejstringen og energien er lettere at overse, fordi 
man endnu ikke er nået i mål med at skabe gode og inddragende processer, hvor balancen mel-
lem den enkeltes initiativ og fællesskabets røde tråd er fundet. 
Det er dog mit håb, at alle skoler i kommunen, uanset udgangspunktet, når et skridt videre i for-
hold til velfærdsforsøgets formål om at bringe den fagprofessionelle stemme mere ind i skole- 
udviklingen, og det er også mit håb, at den positive udvikling får afsmittende effekt på andre 
områder indenfor det offentlige. 

2022 er valgår i Esbjerg Lærerforening, og det betyder, at der skal afholdes TR-valg på jeres 
arbejdspladser inden udgangen af marts måned. Det betyder også, at der på årets general-
forsamling d. 17. marts bliver afholdt valg til formands-, næstformands- og kredsstyrelses-
posterne. 
Hvis I går med en drøm om at engagere jer i det fagpolitiske og ønsker at stille op, så har I mulig-
hed for at præsentere jer selv og jeres kandidatur i det kommende nummer af LærerNyt, som har 
deadline d. 4. februar. 

Vi vil ligeledes opfordre til, at I bidrager med input til bladet i øvrigt. LærerNyt er medlemmernes 
blad, og vi modtager meget gerne artikler, gode historier, debatindlæg eller kommentarer fra jer. 
Valgoplæg og andet materiale til bladet bedes sendes til redaktør, Karsten Munk Nielsen,  på
kamn@dlf.org. 

Til slut er der blot tilbage at ønske en rigtig glædelig jul og et fantastisk lykkebringende nytår, 
samt en stor tak for opbakning og samarbejdet i det forgangne år. 
På vegne af kredsstyrelsen og med venlig hilsen 

       Maja Gundermann Østergaard
       Formand, Esbjerg Lærerforening

Glædelig jul...


