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Velkommen til et nyt skoleår  

Et nyt skoleår står for døren og eleverne er tilbage på skolerne i Allerød og Hørsholm 

kommune. Herfra kredsens kontor skal lyde et varmt velkommen tilbage til alle 

medlemmer efter en velfortjent ferie.  

Vi byder velkommen til et skoleår, hvor der også er kommunalvalg – og det første år med 

den nye arbejdstidsaftale.  

Kredsens kontor vil være åbent for henvendelse alle hverdage fra kl. 9-15, fredag til kl.14. 

Du er også altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. 

 

COVID-19 situationen 

Der er fra Sundhedsstyrelsen lempet en del i forhold til tidligere restriktioner, og udsendt 

nye retningslinjer. Vi opfordrer dog stadig til, at være opmærksom på hygiejne, håndsprit 

osv. 

Har du spørgsmål til håndteringen af COVID-19, skal du i første omgang rette 

henvendelse til din leder og AMR for at søge svar og finde lokale løsninger. Du er 

selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du vedvarende oplever, ikke 

håndteres tilfredsstillende. 

 

Arbejdstidsaftale 

I løbet af efteråret har vi de første dialogmøder mellem TR, skoleledelser, kredsen og 

kommunen. Her skal vi samle op på alle erfaringer, vi har gjort i foråret 2021 angående 

aftalen. Der er selvfølgelig ting, vi skal have fokus på og rettet. Om aftalen er en succes, 

afhænger jo helt af, hvordan den opleves og sættes i spil. Vi vil derfor være i tæt dialog 

med jeres TR om aftalens implementering og jeres oplevelser af det, da det er væsentlige 

elementer i selve aftalen. 

 

Nyheder i 2021/2022 

Som noget nyt i AHL vil vi, ud over vores sædvanlige rådgivning og medlemsservicering, i 

2021/2022 arbejde på at lave lidt forskellige medlemsaktiviteter. Arrangementerne vil 

fremgå af vores hjemmeside efterhånden, som vi kommer nærmere deres afvikling. Her vil 

også være info om tilmelding. Vi håber med dette tiltag at få en mere aktiv forening, og et 

større kendskab til hinandens vilkår og arbejdsliv på tværs af skoler og arbejdspladser. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen på følgende datoer: 
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12.-13. november 2021 – Medlemskursus på Hotel Frederiksdal – nærmere info følger. 

I november 2021 – arbejder vi på at lave kommunalvalgsdebat mellem skolebestyrelser 

og Skoleudvalg. 

9. marts 2022 - AHL generalforsamling 

 
Følg os meget gerne på Facebook – klik her →  
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