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Mundtlig beretning 2018 
 

Den mundtlige beretning skal også denne gang bruges til at kigge frem på det år, der 

kommer. 

Bortset lige fra starten, hvor jeg vil tillade mig at kigge lidt tilbage – nu hvor det er 

min sidste beretning – men også fordi det hænger sammen med det vi oplever i dag. 

Jeg blev tillidsrepræsentant i 1992 

 

I foråret 1992 var diskussionen om afskaffelsen af tjenestemandssystemet og 

kommunernes overtagelse af lærerne og det fulde ansvar for folkeskolen på sit 

højeste. 

Fra 1993 overgik lærerne fra at være tjenestemænd til at være 

overenskomstansatte i kommunerne. 

Henover vinteren 1993/94 bestod en del af mit TR arbejde i, at vi på skolerne i 

Hørning fik alle lærere til over en periode at registrere deres tidsforbrug på de 

enkelte arbejdsopgaver. 

De registreringer samlede vi tillidsrepræsentanter i et stort skema – det fyldte et 

pænt stort spisebord. 

 

Meningen med registreringen var at få styr på, hvordan forholdet i vores kommune 

skulle være mellem U, F og Ø-tid.  

Ja, forholdet mellem U og F var givet. Det var 1:1 således, at der var en times 

forberedelse til en times undervisning. 

Men det var op til lokal forhandling at fastslå en Ø-tids %. 

Fidusen var at få så høj en procent som mulig. 

Det gik godt. Men det betød så, at Ø-tidsprocenten fremover kom under konstant 

pres fra kommunen – og på trods af den relativt høje procent fortalte lærerne til 
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hvem som helst, at de ikke kunne løse denne eller hin opgave, fordi de ikke havde 

fået Ø-tid nok. 

Det forstod forældre og offentlighed i almindelighed ikke meget af. 

Senere fik vi et par aftaler med indbyggede akkorder for de forskellige opgaver. Det 

indebar en del – næsten daglige - diskussioner om tid.  

I starten af ”nullerne” blev det almindeligt at indgå helhedsaftaler, hvor man såvel 

kommunalt som ude på skolerne aftalte at slå en række akkorder sammen – og lade 

læreren selv prioritere i sine opgaver. Hos os lykkedes det, og jeg husker det faktisk 

som en fredelig overenskomstperiode. 

Tanken om den professionelle lærer blev grundlaget for aftalen i 2008. 

Vi var en del der troede, at nu havde man da fundet en så god model, at den ville 

holde i mange år. 

Men i virkeligheden var der diskussioner fra starten, fordi det matematiske forhold 

mellem tid til undervisning og tid til forberedelse – ”Faktoren” -  var til evig 

diskussion. 

 

For kommunerne gik det ud på at vinde ”konkurrencen” om de højeste 

undervisningsprocenter. En del skoleledere blev også presset ind i den konkurrence. 

 

I KL var det et problem, at der som følge af lærernes arbejdstidsaftale blev bundet 

ressourcer – så lederen ikke fuldstændig frit kunne bruge pengene. 

Det har så senere vist sig, at det nok snarere var et problem for de unge mænd i 

finansministeriet. 

 

2008 aftalen var god.  

Vi kunne have levet fint med den i mange år endnu. Den aftale tog udgangspunkt i 

det professionelle lærerarbejde og den lagde op til dialog på skolerne. 

 

Den aftale kommer imidlertid ikke igen. 
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I 2013 satte stat og kommune fuldt tryk på magtdemonstrationen. 

Det helt utrolige skete, da lærerne blev lovgivet til at betale for gennemførelsen af 

en folkeskolereform. En ny lov om folkeskolen indføres – og en anden lov fastslår, at 

de ansatte betaler for de tiltag man har besluttet. 

Kommunerne kan selvfølgelig principielt selv betale de henholdsvis 50 og 15 mio. kr. 

det vil koste i henholdsvis Skanderborg og Odder. 

Men det er ikke nemt i en tid med årlige besparelser i millionklassen i de 

kommunale budgetter. 

På landsplan er det ressourceforbrug og økonomi og styring, der er overskrifterne, 

hvis man vil forstå, hvad der sker med folkeskolen. 

Det er ikke emner som undervisning, dannelse og uddannelse, arbejdsglæde og 

fællesskab, der er omdrejningspunktet, når ressourcerne til skolerne dikteres.  

Men det er emner, som vi må insistere på at fastholde, hvis vi fortsat skal finde 

meningen med vores arbejde. 

 

Det er ikke en nem øvelse – men den er nødvendig. 

I den mundtlige beretning sagde jeg sidste år, at vi ikke for enhver pris skal undgå en 

konflikt – men vi skal gøre, hvad vi kan for at styre udenom en konflikt. 

Meget tyder på, at vi endnu engang kan komme i konflikt bl.a. også med baggrund i 

vores arbejdstidsaftale.  

Jeg synes vi har gjort, hvad vi kunne. Lærerforeningens OK 18 konference var vildt 

konstruktiv og positiv og fyldt med gode ideer.  

Da KL´s forhandlingsdirektør havde været på besøg stod det ret klart, at på trods af 

vores gode viljer, så ville det blive op ad bakke. 

Det viste sig at holde stik. 

 

Vi har aftalt at vi suspenderer generalforsamlingen en halv timestid, så Gordon kan 

fortælle om OK 18 situationen. 
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Jeg vil derfor ikke udbrede mig meget om det forløb, vi er midt i og blot fortælle lidt 

om, hvordan vi har ageret lokalt i forhold til vores kommuner. 

I bestræbelserne på at få lagt et pres på KL for at komme op med noget i 

forhandlingerne, har jeg haft møder med borgmestrene, og vi har talt med 

direktørerne. 

Der er for at sige det ligeud ikke meget, der tyder på, at det har ført til noget – men 

omvendt så ved jeg jo ikke, hvad de har foretaget sig efterfølgende. 

Det er sådan, at KL har foreslået tre tiltag:  

 - 1.: Arbejdstiden fastsættes til 1924 timer.  

Det er ikke en stor forandring – det er faktisk mest af teknisk karakter. Men det er 

en lille forbedring 

- 2.: Hvis man fratræder sin stilling i løbet af året siger reglerne i lov 409, at evt. 

overskydende arbejdstimer skal betales med tillæg på 50% - altså 

overarbejdsbetaling. 

KL forslår at overtidsbetalingen afskaffes. 

- 3.: Læreren skal gives mulighed for kvartalsvis at orientere sig i forbruget af 

arbejdstimer.  

Det er ringere, end det vi har i dag. 

En anden måde at formulere KL´s forslag på, er at sige, at det skal være lov 409 – 

bare lidt ringere. 

Anders Bondo formulerede et brev til borgmestre og byrådsmedlemmer, hvori han 

først og fremmest gjorde dem opmærksom på, at det vi ønsker, er forhold, der 

svarer til de forhold, som andre ansatte i kommunerne arbejder under.  

Et andet sigte med brevet var at få byrådspolitikere til at spørge ind til KLs egen 

indsats i forhandlingerne. 

Som kredsformænd havde vi mulighed for at tilføje egne kommentarer og være 

medunderskrivere på brevet. 

Det benyttede jeg mig af for at understrege, at det her også kommer til at påvirke 

skolerne og forholdet mellem kommune og lærere her hos os.  
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Og der skal ikke være mulighed for, at vores byrådsmedlemmer undlader at forholde 

sig til sagen med henvisning til, at det foregår i København – og Anders Bondo er en 

ballademager, og det er meget nemmere, hvis vi bare kunne få lov at være i fred.  

Senere skrev KL et brev ud til samme målgruppe.  

Det var et brev, som fordrejede billedet helt vildt. Det gav indtryk af, at KL virkelig 

havde lagt sig i selen for at komme med gode bud på at lande en aftale. 

 

Det fik mig til at beslutte, at når TR mødet den onsdag var slut, så ville jeg igen skrive 

til vores lokale byråd. 

På Vandkunsten har de tænkt det samme, for da jeg var færdig med TR mødet, da lå 

der en besked om, at vi godt måtte bruge dokumenter fra forhandlingerne. 

Det benyttede jeg mig af – og sendte dokumenter, der viser, hvad DLF har budt ind 

med og hvad KL har budt ind med. 

Og det er den sande udgave - for man kan ikke blive siddende som formand, 

hverken for overenskomstudvalg eller hele foreningen, hvis man binder 

kredsformændene noget på ærmet i en så vigtig sag som denne. 

 

I øvrigt kan jeg fortælle, at den type brev ikke giver anledning til en livlig lokal debat 

mellem os og byrådsmedlemmer. 

Der har ikke været tilbagemeldinger på brev nummer to, og i forhold til det første 

brev kom der en enkelt reaktion- som svar til alle - fra et byrådsmedlem fra Dansk 

Folkeparti i Odder. 

Han understregede, at overenskomstforhandlingerne ikke havde noget med os 

lokalt at gøre – og at han ikke brød sig om mine slet skjulte trusler. 

 

 – det svarede jeg på – men der er ikke kommet debat ud af det. 

 

Odders borgmester har dog tilkendegivet, at han ikke opfatter vores henvendelse 

som trusler.  
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I Skanderborg har brevene givet anledning til samtaler med SF repræsentanter. 

Inden jeg forlader emnet om OK 18, vil jeg lige gøre opmærksom på, at 

overenskomstforhandlingerne også drejer sig om løn. 

Her står vi sammen med alle andre om at forlange en ramme for forhandlingerne, 

som sikrer en reallønsfremgang. Og som sikrer, at der bliver mulighed for at 

forhandle de enkelte faggruppers særlige forhold. 

Og særlige forhold vil hos os bl.a. indebære at konsulenter og psykologer får et 

centralt aftalt lønforløb, og det vil indebære at de børnehaveklasseledere, der er 

sakket bagud lønmæssigt, får mærkbare stigninger. 

 

Planlægning af næste skoleår 

Jeg bliver lige lidt i arbejdstidssporet. 

Vi har rent faktisk lokale aftaler i vores kommuner – vi kalder dem fælles forståelser 

– men for mig at se er det en lidt komisk leg med ord, som vi ikke skal forholde os til 

her. 

 

Pointen er, at vi sammen med vores ledere af skolevæsenerne har formuleret en 

lang række opfattelser af, hvordan vi skal agere i forhold til arbejdstidsspørgsmål 

ude på skolerne. 

 

En del af det, der står, er tydeligt i forhold til, at nogle handlinger er bedre end 

andre. Der skal indgås aftaler mellem TR og leder om visse spørgsmål, og der skal i 

det hele taget være en grundig dialog.  

- og opgørelse af arbejdstiden skal der være styr på. 

Jeg vil stærkt anbefale og opfordre til, at I går hjem i jeres faglige klubber og tager 

en grundig snak om, hvordan forholdene er hos jer – og sammenholder det med, 

hvad der ligger af muligheder i vores fælles forståelser og i bilag 4 med de 15 

punkter. 

Det er vigtigt at forstærke den forpligtende dialog med skolelederne. 



7 
 

Det kan anvendes konkret i forhold til næste skoleår – og det kan kun være til gavn 

for en fremtidig praksis, at vi arbejder godt og bevidst med det nu. 

I kredsstyrelsen vil vi fortsætte vores arbejde med – sammen med skoleledelsen - at 

formulere forskellige bud på god praksis. Vi vil gøre vores fælles forståelse endnu 

mere konkret. 

Det arbejde vil blive meget motiveret af, at I rent faktisk bruger vores eksisterende 

aftaler som grundlag for dialogen ude på skolerne. 

 

I den skriftlige beretning kan i læse, at arbejdet med yderligere konkretisering af 

vores fælles forståelser af forskellige grunde desværre har ligget lidt for stille. 

Men nu er det tilbage på sporet. Vi har haft nogle gode møder i Odder her i vinter, 

og der er planlagt flere. 

 

Vi møder også interesse for ideen i Skanderborg – og der er blevet frigjort 

ledelsesressourcer i fagsekretariatet, så der er håb om, at vi også her kan komme 

videre med ideerne. 

Pædagogerne 

I forbindelse med planlægningen af næste skoleår er det ikke kun arbejdstidsaftaler 

vi  - og I ude på skolerne – skal være opmærksomme på. 

Når vi beder tillidsrepræsentanterne om at opgøre, hvor mange undervisningstimer, 

der læses af pædagoger i Skanderborg, så svarer det til 24 lærerstillinger. 

Det meste af den undervisning, som pædagogerne varetager selvstændigt, er 

understøttende undervisning – men der er også rigtig mange eksempler på, at 

pædagoger varetager undervisningen i folkeskolens fag. 

Det er i strid med folkeskoleloven – og jeg synes ikke vi skal acceptere det. 

Det er især i fagene idræt, billedkunst, musik, at pædagogerne har undervisningen. 

Vi skal passe på, at vi ikke som lærere bare står og kigger på, at værdien af disse 

vigtige – voldsomt vigtige – fag devalueres. 
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Jeg ved godt, at det ofte er begrundet i praktiske forhold for at få skemaet til at gå 

op. 

Men der findes da andre metoder. 

Hvis man lader de fastansatte lærere dække hovedparten af vikartimerne, så får 

man flere muligheder for at få skemaet til at gå op ved brug af uddannede lærere i 

det faste personale. 

Fleksibiliteten kommer så på vikardækningen - og ikke på dækningen af skolens fag 

med ledige pædagogressourcer. 

Vi mangler en diskussion og en afklaring på mange af vores skoler af, hvordan vi vil 

bruge den understøttende undervisning. 

Nogen steder har man løst problemet. 

Her har man lagt den understøttende undervisning ud til fagene, så den enkelte 

faglærer også varetager den understøttende undervisning. 

Og vi mangler i den grad en diskussion af, hvordan pædagogernes faglighed kan 

bruges ind i skolen. 

Jeg talte forleden dag med en skoleleder på en af de store skoler i Skanderborg, som 

fortalte, at pædagogerne deltog i de enkelte teams.  

Skolelederen erkendte, at det ikke var godt nok. Der bliver for lidt mulighed for at 

bruge teammøderne til faglig planlægning af undervisningsforløb. Det er for dårlig 

brug af tiden for både pædagogerne og lærerne. 

 

Vi er for få lærere til at løfte den øgede undervisningsbyrde, som vi fik i 2013. 

Vi har ikke tid til de grundlæggende pædagogiske og didaktiske drøftelser i 

fællesskab med de øvrige lærere på skolen 

Vi har ikke muligheder nok for sammenhængende tid til forberedelse af vores 

undervisning. 

Vi bliver nødt til som lærere at gå aktivt ind i diskussionen af det her. Vi kan ikke 

bare stå at se på, at brugen af uuddannede lærere stiger og stiger – mens vi 

desperat har brug for at vi bliver flere lærere, så vi kan løse undervisningsopgaven. 
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De bedste resultater af undervisning kommer, når lærere i samarbejde planlægger, 

gennemfører og evaluerer undervisningsforløb. 

 

Når DLF laver undersøgelser af lærermangelen, hvor de spørger kredsene, svarer jeg 

altid, at vi ikke har lærermangel. Vi kan have 100 uddannede ansøgere til en stilling i 

vores to kommuner. 

Og alligevel bliver 14,2 % af undervisningen i Skanderborg og 12,2 % i Odder 

varetaget af ikke læreruddannede. Det viser en ny undersøgelse foretaget af AE – 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

I Silkeborg er det tal 3,9 % 

Ved Folkeskolereformen var der krav om, at eleverne som udgangspunkt kun skulle 

undervises af lærere, som har linjefag i det, de underviser i. Nu står vi i en situation, 

hvor en stor del af elevernes lærere end ikke har en læreruddannelse. 

Det her er en opgave, som kredsstyrelsen vil gå ind i det kommende år. 

Vi har brug for at de tildelte ressourcer til skolerne bliver brugt til undervisning og til 

ansættelse af uddannede lærere. 

Vi skal - som faggruppe –  blive lang dygtigere til ude på skolerne at sikre, at de 

tildelte ressourcer bliver anvendt til undervisning. Vi bliver nødt til i fremtiden at 

sørge for, at vores tillidsrepræsentanter får plads i skolebestyrelserne på alle 

skolerne. 

Vi kan selvfølgelig forholde os til budgetterne i MED udvalget. 

Men det er altså i skolebestyrelsen, at budgettet vedtages. Vi skal være der, hvor 

budgetterne behandles ”for alvor”. 

 

Mere om budgetter 

I forbindelse med kommunalvalget var der i begge kommuner et rigtig godt og 

positivt fokus på folkeskolen. 

I begge kommuner gav det sig udslag i, at skoleområdet fik tilført flere penge. 
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Øvelsen bliver at fastholde de gode viljer.  

 

Kredsstyrelsen vil arbejde for at fastholde det fokus, der kom på skoleområdet.  

 

Vi er slet ikke i mål endnu.  

Der skal stadig tilføres mange penge til skolerne, for at få dækket det store antal 

undervisningstimer, som eleverne fik ekstra i forbindelse med skolereformen  - vel 

at mærke uden, at der blev ansat en eneste ekstra lærer. 

Det gik som nævnt fint ved seneste budget, hvor der blev tilført penge.  

Men det kommer ikke til at gå af sig selv ved næste års budget. Vi skal have vores 

argumentation i orden. 

Allerede nu har jeg hørt forsøg på at dæmpe vores forventninger til budgetterne. 

 

Det fremhæves, at det går godt i skolerne. Sygefraværet er lavt – og det er faldende 

blandt lærerne. Afgangselevernes karakterer stiger fortsat og placeringen på den 

nationale rangliste er blevet bedre. 

 

Hvad skal vi sige til det? 

Vi kan jo dårligt stille os an og ønske flere syge kolleger og dårligere karakterer til 

vores elever. 

Det er rent faktisk ganske agtværdige mål i sig selv at søge at opnå gode 

arbejdsvilkår og lavt sygefravær. Det skader jo heller ikke, at vores elever opnår 

bedre resultater. – Som Bertel Haarder sagde i sin tid: ”Det skader jo ikke at 

eleverne lærer at læse i skolen”. 

Vi skal naturligvis glæde os over de gode resultater i målingerne. 

Men de to parametre alene gør ikke at alt er i sin skønneste orden. 

Vi skal samtidig argumentere for, at vi skal have de elever med dårlige resultater 

med. Vi skal jo ikke stille os tilfreds med et gennemsnit. 
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Vi skal argumentere med, at vi har alt for mange elever, som undervises i alt for 

store klasser og på alt for store hold. 

I Odder er det 34 % af eleverne der undervises i megaklasser – I Skanderborg er det 

39 % - mens det for hele landet kun er 28 % 

 

Vi skal argumentere med, at vores elev/lærerratio er alt for høj. Der er for mange 

elever pr. lærer, hvis vi sammenligner os med andre kommuner.  

I Skanderborg er der 14,17 elev pr. lærer, mens der på landsplan kun er 12,93 elev 

pr. lærer. 

Hvis man regner lidt videre på det, så skal der ansættes 55 lærere i Skanderborg for 

at nå et landsgennemsnit hvis vi anvender dette parameter. 

 

Vi er langt fra i mål med inklusionsarbejdet.  

Ja nogen steder har vi ikke en handleplan - og rigtig mange af de eksisterende 

handlerplaner er aldrig blevet aktiveret. 

 

Der kan udfoldes langt mere glæde og der kan gives langt flere oplevelser i vores 

skoler end tilfældet er i dag. 

Derfor skal vi fortsætte vores arbejde for at skaffe flere ressourcer.  

Vi mangler fortsat rigtig mange lærere i skolerne. 

 

Den pædagogiske debat 

Når vi i kredsstyrelsen spørger tillidsrepræsentanterne om, hvor de største behov 

for forandring ligger, så får vi det svar, at der er brug for mere tid til samarbejde om- 

og forberedelse af undervisningen. 

 

Og der er brug for at vi ude på skolerne får taget nogle grundlæggende pædagogiske 

og didaktiske debatter, hvor vi forsøger at finde fælles svar på, hvor vi skal hen med 

vores egen skole. 
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Det her er også en vigtig pointe i forhold til budgetsnakken. 

det er vigtigt, at der gives gode muligheder for de pædagogiske og didaktiske 

drøftelser. 

Det er her rigtig mange lærere henter energi og lyst til at fortsætte- og engagere sig i 

arbejdet med eleverne. 

 

I Odder har kommunen valgt at skolerne ved indgangen til det her skoleår skulle 

arbejde med få fokuserede mål. Det er blevet til to mål. 

Det ene er læseundervisningen og det andet handler om dannelse. 

De meldinger vi får på kredskontoret er, at det giver god mening at tage drøftelser 

om dannelse i sammenhæng med drøftelserne om den konkrete undervisning. 

I Skanderborg har vi netop afholdt vores årlige Skanderborgdøgn for 

tillidsrepræsentanterne og skolelederne. Her havde vi fokus på, at vi skal have mere 

gang i de grundlæggende pædagogiske drøftelser. 

Vi blev blandt andet inspireret af et oplæg fra Niels Tange, som er en af folkene bag 

arbejdet med dannelse i Odder. 

I Lærerforeningen arbejdes der i øjeblikket på at formulere lærerforeningens 

folkeskoleideal. Det kan sandsynligvis også bidrage til, at man ude på skolerne får 

gang i - eller mere næring til- en eksisterende pædagogisk debat, når det formentlig 

bliver vedtaget på den kommende kongres. 

 

I kredsstyrelsen er vi blevet meget opmærksomme på, at den pædagogiske udvikling 

og øvrige kompetenceudvikling skal funderes i det arbejde og den debat der foregår 

ude på skolerne. 

Og det betyder ikke, at vi vil arbejde imod fremtidige kommunale tiltag.  

Det betyder, at vi vil arbejde for, 

 at udviklingen bliver funderet ude på skolerne. 

Og at arbejdet kvalificeres ved, at der er god hjælp fra folk med merviden. 

 



13 
 

Afslutning 

Jeg har ikke talt om kompetenceudvikling. 

- heller ikke om digitale platforme 

- heller ikke om færre fælles mål 

Men det er alt sammen vigtige emner, som kredsstyrelsen vil blive optaget af i det 

kommende år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 


