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Efter Lov 409 

Folkeskolen har altid og med god grund været i offentlighedens søgelys, men vi har vel næppe set 

noget lignende som det forløbende år. Jeg tror ikke der har været en dag, hvor store eller små emner 

omkring folkeskolen ikke har været taget op i dagspressen. 

Vi er i gang med år ét af både folkeskolereform og at arbejde under Lov 409. 

Jeg tror rigtig mange af jer oplevede et kaotisk forår, hvor skoleledere med stort besvær prøvede at 

planlægge dette skoleår.  De havde rigtig travlt, og i denne travlhed var der ikke mange lærere, der 

oplevede en dialog om deres kommende opgave.  Mange havde ikke modtaget en opgaveoversigt 

inden sommerferien og havde ikke fuldt overblik over det kommende skoleår. Dette viste sig 

tydeligt i en af vores medlemsblads Folkeskolens undersøgelser. 71 % af lærerne oplevede at have 

meget lidt indflydelse på deres arbejdstids tilrettelæggelse i dette skoleår. 

 Den store diskussion har været spørgsmålet om tilstedeværelse, men i realiteten er det ikke det, der 

er sagens kerne. Rigtig mange lærere er glade for, at der er blevet større adskillelse mellem 

arbejdsliv og privatliv. Andre igen har meget svært ved at se sig selv i den måde at arbejde på. 

Sagens kerne er derimod, for langt de fleste lærere, at have tid nok til at løse opgaven. Det 

fornægter sig ikke, at alle er blevet pålagt at undervise mere. Det, sammen med en ny ikke 

gennemtænkt folkeskolereforms implementering har gjort opgaven til en næsten uoverkommelig 

opgave for mange lærere. 

82 % af lærerne føler sig meget dårligere eller dårligt forberedt og 79 % siger, at de ikke når deres 

opgaver. Hensigten med loven var, at der skulle blive mere tid til samarbejdet med kolleger, men 

mange oplever, at det at mødes er blevet vanskeligere, og at de af og til eller ofte bliver bedt om at 

tage vikartimer i den tid, de har til rådighed. 

Diskussionen om at økonomisere med forberedelsestiden har floreret hele dette skoleår. Er lærerne 

for dårlige til at dele undervisningsforløb mellem sig, eller er det umuligt, fordi de enkelte elever er 

forskellige? Sandheden ligger jo nok et sted midt imellem, men der er i diskussionen ikke taget 

højde for, at læreren skal forholde sig til læringsmål for den enkelte elev, skal tage stilling til den 

understøttende undervisning og inddrage bevægelse i undervisningen. Dette kan få selv den mest 

erfarne lærer til at tabe pusten, og det har vi også oplevet en del af i dette skoleår. 

Et andet problem ved skoleårets start var udbetaling af rette løn til rette tid. En arbejdsgiver har 

pligt til at overholde en overenskomst, og vi måtte konstatere overenskomstbrud i alle vores tre 

kommuner. VI har stadig væk problemer visse steder med at få anderkendt det udvidede 

undervisningsbegreb. Mange skoleledere har ikke opgjort bibliotekarers og vejlederes 

undervisningsdel, der er manglende anerkendelse af undervisning på lejrskoler osv. Jeg har svært 

ved at forstå, at det skal være et problem. I Lov 409 står, at udbetaling af undervisningstillæg 

opretholdes som hidtil, og før vi fik en A08 aftale, havde vi stort set ikke problemer med at få 

udbetalt løn i forbindelse med det udvidede undervisningsbegreb. Så skoleledere, se nu at finde 

tilbage til gammel praksis og lad være med at være så smålige. 
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Sygefravær og arbejdsmiljø 

Sygefraværet er steget på skolerne. Allerede i december bragte Politiken en artikel om dette. KL og 

Michael Ziegler kalder det en naturlig følge af en stor omstilling, men medgiver dog, at det er et 

problem, og at KL vil holde øje med det. I samme artikel fremkommer skoleledernes formand Claus 

Hjorthdal for første gang med et fromt ønske om, at Bondo og Ziegler kunne blive enige om en 

aftale til gavn for skolens udvikling. 

Mange steder er der massive arbejdsmiljøproblemer. Avisernes overskrifter har lydt: ” Lærerne 

flygter fra jobbet.” Her har ikke mindst Vangeboskolen i Rudersdal været i søgelyset. 23 ud af ca. 

38 lærere har forladt jobbet, og regionernes løndatakontor beretter, at ca. hver 10. lærer har forladt 

jobbet i 2014 - i tal er det 1236 personer - og det er ikke mindst folk mellem 35 og 54 år. Også her 

synes Michael Ziegler, at det er gået som forventet. ”Sådan er det, når store reformer bliver indført”. 

Jeg synes nu det er ret ærgerligt. Vi står lige nu over for en skolereform, der kalder på alle de 

erfarne personer der har været med til at drive den danske folkeskole. Vi har ikke brug for at 

dygtige og kompetente lærere forlader skolen til fordel for andre job. 

40 kommuner har på nuværende tidspunkt svært ved at rekruttere lærere. Flere skoleledere fortæller 

også, at der er blevet færre ansøgere til stillinger, de slår op. De problemer kender de ikke i 

Ballerup, hvor både borgmester og kredsformand mener, at det skyldes deres gode samarbejde. 

Jeg er i løbet af året blevet beskyldt for at ville tale skolen ned, fordi vi tillader os at fokuserer på 

sygefravær og et betændt arbejdsmiljø. Dette er overhovedet ikke min hensigt, men jeg ved lige 

som så mange forskere, at tillid, gennemsigtighed og tid til opgaven er det der gør, at man lykkedes 

i sit daglige arbejde. Det er min pligt som formand i en organisation at tage vare på mine 

medlemmers arbejdsforhold, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med.  Ud over det, ved jeg jo 

også, at samarbejde er den bedste måde at komme videre på. Så derfor står vi altid på spring, når en 

forvaltning eller skolechef kalder på os. Vi vil gerne dialog og samarbejde, men vi vil ikke optræde 

som nytteløse idioter og sige ja tak til al ting. 

Også på nogle skoler i vores kreds, er der så stor mangel på samarbejde og tillid, at der har været 

kaldt på os adskillige gange. Der er mangel på lydhørhed med dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær 

og lærerflugt til følge. Der har været en stor fornægtelse af problemernes tilstedeværelse, men vi har 

dokumentation for det bl.a. i kraft af statistikker, APV og opfølgning på hvor mange lærere der har 

søgt nye veje. 

Vores konsulenter har været til mangen en sygesamtale og haft mange pensionsberegninger i dette 

skoleår. Jeg ved godt, at vi ser bagsiden af medaljen hos os, og at langt de fleste lærere, trods alt, 

stadig er glade for deres arbejde og gør alt hvad de kan for at drive god undervisning til fordel for 

eleverne. Vi har brug for denne positiv energi til at komme videre.  

Folkeskolereformen 

 Næstformand Peter Lund Andersen og jeg har været på en omfattende turné rundt på skolerne, og 

det er tydeligt, at der rundt omkring knokles med den nye skolereform. Den finder ganske langsomt 

sin form rundt omkring. Der bliver rettet til og der bliver justeret. Ingen tvivl om at I alle knokler 

det bedste i har lært. 
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Der har været store forventninger til denne reform, ikke mindst fordi Christine Antorini og andre 

har fået det til at se ud som om, man med et slag fik en folkeskole, der bare var i verdensklasse. 

Forandringer tager tid, og måske er det ikke alle tiltag i reformen, som forældre, elever og lærere er 

lige tilfredse med. 

 Det er vigtigt, at kommunerne og forældrene giver jer den tid der behøves til at lave så store 

ændringer i elevens daglige skolegang. Man kan ikke her 2/3 dele inde i det første skoleår have alt 

på plads. Der skal udveksles erfaringer, der skal evalueres og drages nye erfaringer, der igen skal 

evalueres osv.  I er professionelle lærere og selvfølgelig overvejer I hver dag jeres praksis og gør 

alt, hvad der er muligt for at leve op til lovens intentioner. 

Min største bekymring ved denne skolereform er, om vi er ved at sælge ud af en af de ting, jeg har 

sat højt ved den danske folkeskole. Skolen handler om meget mere end blot at regne og stave. 

Skolen skal give alle børn de bedste muligheder for at lykkes som mennesker. De skal opleve deres 

egen betydning ved at skabe noget sammen med andre og indgå i meningsfulde fællesskaber. Det er 

vigtigt at fastholde skolens dannelsesrolle, så derfor synes jeg, at forholdsvis mange af de ressourcer 

der er afsat til skolen bliver brugt på den del der hedder nationale test. Der er brugt 250 mio. kr. 

bare på at udvikle testene, og trods det er de udsat for en massiv kritik. Der er set eksempler på, at 

en elevs resultat kan svinge med op til 20 % med tre dages mellemrum. Mange stiller 

spørgsmålstegn ved, om de er egnet til at tilrettelægge undervisningen efter og andre igen påpeger, 

at det er psykisk hårdt for eleverne. Professor Carsten Obel påstår, at vi er på vej den forkerte vej, 

når vi fokuserer på individuelle mål og tester børn helt ned i børnehavealderen. Han siger: ”Hvis vi 

skal have robuste børn, skal vi satse på fællesskabet. Det er her eleverne lærer at tackle livets 

udfordringer.”  

Ytringsfrihed 

Allerede i foråret 2014 oplevede vi det første angreb på offentliges ansattes ret til at ytre sig. På 

Agedrup Skole i Odense Kommune blev Erik Schmidt kaldt til tjenstlig samtale vedr. hans 

holdninger til skolereformen. I kommuner som Tårnby og Vejen er personalet blevet bedt om ikke 

at udtale sig omkring deres arbejdsforhold hverken til forældre eller offentligt. 

Kun hver fjerde lærer tør ytre sig offentligt om sine arbejdsforhold. 

Det er fuldstændig utilstedeligt, og det skal vi ikke acceptere. Det gør DLF heller ikke, de fører en 

principiel sag vedr. Erik Schmidt. Jeg håber meget den falder ud til vores fordel. Det er vigtigt, at 

også offentlige ansatte er omfattet af en af demokratiets vigtigste grundpiller. Hvis den går fløjten, 

er det svært at forestille sig, hvordan vi som lærere skal være med til at danne vores elever til at 

være aktive medspiller i et demokratisk samfund. 

OK 15 

I mit første udkast til beretningen skrev jeg således: 

Skal vi så lave en aftale med kommunerne? Ja måske, men ikke for en hver pris. Det, vi har brug for 

er en sikring af vores forberedelse, og det er nok det, der er sværest for kommunerne at give os, da 

det vil medføre en økonomisk binding. Så for mig at se må vi sætte vores lid til de igangværende 

overenskomstforhandlinger. I skrivende stund er det ikke til at vide, hvor de ender. 
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Det kan være ganske vanskeligt at forestille sig Anders Bondo og Michael Ziegler stå smilende og 

trykke hånd og være glade for en aftale begge to. 

Mine forventninger blev gjort til skamme. Det lykkedes de to parter at komme ud, ikke med en 

landsdækkende arbejdstidsaftale, men med et stykke papir hvor KL og DLF er enige om, hvad der 

skal fokuseres på i fremtiden, og hvad der er vigtigt for at få folkeskolen til at fungere. 

Parterne er i dialog med hinanden, og ikke mindst er der aftalt, at de taler løbende sammen 

undervejs i den treårige overenskomst. KL anerkender kredsens og TR´s ret til at indgå i en dialog 

med arbejdsgiveren. Vi skal igen finde en forståelse med kommunen om aftalens 15 punkter, og det 

samme skal TR med skoleleder. Det er et afgørende parameter for mig. 

Der skal tid på den samlede tid til forberedelse, og man kan ikke fratages sin forberedelsestid uden 

det er absolut nødvendigt, og der skal kompenseres for det. Der bliver tale om effektiv forberedelse, 

og at forberedelsen skal være samlet. Jeg ved nogle af jer tænker, det vil min skoleleder blæse på, 

hun gør lige som hun vil, men det er her kredsen har sit formål, det vil være vores pligt at henvende 

os til kommunen og sige:” Her er der altså et problem, det kan vi ikke leve med.” 

OK 15 løser ikke folkeskolens finansielle problem. Folkeskoleloven er stadig underfinansieret og 

kommunernes økonomi er stadig trængt. Det er et andet sted, det skal forhandles og her har 

kommunerne et stort ansvar, næste gang de møder op til forhandlinger om den kommunale økonomi 

med finansministeren. Det klares ikke med 25 mio. til inklusion. 

Vi fik ikke afskaffet Lov 409, og vi fik ikke fuld kompensation for tab af klasselærertillæg og 

aldersreduktion, men vi fik ret til at holde 6. ferieuge på skoledage, vi fik vekslet løntillæg til et 

løntrin, det er godt for livslønnen, og vi fik sikret os en reallønsfremgang de kommende tre år. Et 

resultat jeg synes, vi kan være bekendt, så derfor anbefaler jeg et klart JA.  

Jeg forstår godt den skepsis der er herskende, men for mig at se kommer vi ingen steder, hvis 

parterne er i hver sin skyttegrav uden dialog. 

Jeg håber der i de kommende år vil dukke rigtig mange gode aftaler op lokalt, så finansministeren 

fatter, at en god arbejdsplads ikke eksisterer uden samarbejde, dialog og tillid. 

Læreruddannelsen 

Det er alfa og omega for god undervisningen, at læreren er veluddannet og har en stor viden om og 

forståelse for sit fag. Læreren skal have gode didaktiske evner, være i stand til at fastsætte 

læringsmål, kunne evaluere, magte klasserumsledelse og have gode relations kompetencer. Hvordan 

opnår de så det? Det gør de på en læreruddannelse, der tilbyder syv timers undervisning om ugen og 

ingen feedback på opgaver.  

Det er helt ude i hampen, og når så UCL komme ud med et overskud på 153 millioner kroner må 

man tage sig til hovedet. Den ansvarlige minister må komme ud af busken og se at få noget gjort 

ved det. Folkeskolen fortjener veluddannede lærere. 

Kommunernes økonomi 

KORA hvem og hvad er det. Det er kommunernes eget analyse og evalueringsinstitut, og de har i 

det forløbne år barslet med flere rapporter på skoleområdet. Den ene af økonomisk karakter. Den 
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omhandler udgiften pr. elev i folkeskolen. Ikke overraskende for os og jer, der arbejder på skolen i 

det daglige, viser den, at udgiften pr. elev er faldet med 7 % de sidste år. Det er bl.a. derfor, vi har 

mærket et stigende arbejdspres gennem årene.  

Er dette fald pr. elev så bunden. Nej, tværtimod. Kommunerne måler sig op imod hinanden og det 

er absolut ikke højeste fællesnævner, der er det, kommunerne stiler efter.  

En KL rapport viser, at kommunerne forventer at kunne effektivisere for tre milliarder i år, hvoraf 

de 15 % hentes på skoleområdet. Det svarer til 450 millioner kroner. Det rammer også vores tre 

kommuner. Alle tre har indregnet forringelser i de fremskrevne budgetter. 

KL bruger ordet effektivisering. De er åbenbart overfølsomme over for ord som forringelser og 

besparelser. Jeg foretrækker at kalde tingene ved deres rette navn. 

Det er virkelig svært at se, hvor besparelserne skal findes. Det vil igen gå ud over kerneopgaven, og 

det i en tid hvor regeringens prestige projekt med den nye skolereform skal lykkes. Det hænger ikke 

sammen. 

Årets glade nyhed er, at der er afsat 25 millioner til inklusion i næste finansår. 25 Millioner til 98 

kommuner til deling. Tag så lige at være tilfreds! 

Jeg håber ikke vi er på vej til svenske tilstande, hvor skolen de sidste 20 år er raslet ned af pisa- 

skalaen sammen med lærernes løn og anseelse. Jeg synes stadig, at læreren har et af Danmarks 

vigtigste, men også bedste job. Der er trods alt stadig en hvis selvstændighed i jobbet, og der er 

stadig en kæmpe tilfredsstillelse ved at vise undere for vores elever. 

DLF som en stærk fagforening. 

Siden kongressen har foreningen arbejdet centralt på at styrke sammenholdet og opbakningen til 

foreningen. 

Der bliver arbejdet med 5 indsatsområder som gerne skal være med til at forbedre lærernes forhold. 

Foreningen har fokus på APV, sygefravær, TR og AMR´s vilkår, evaluering af Lov 409, 

lærermangel, lærerafgang og ytringsfrihed og ikke mindst pågår der et stadigt arbejde med at 

forbedre de små medlemsgruppers forhold på arbejdspladsen, men ikke mindst i foreningen. På 

forrige kredsformandsmøde aftalte vi netværk for alle grupper. I vores kreds vil det dreje sig om 

netværk på PPR, konsulenter, VSU og STU området. Det bliver regionale netværk, hvor der bliver 

mulighed for at mødes om de problemstillinger, der er åbenlys interessante for den enkelte gruppe.  

Der bliver arbejdet videre med foreningens strategi, så den ikke er statisk, men dynamisk. 

Lige nu er målene sådan: medlemmerne har arbejdsmæssige rammer så opgaven kan løses 

kvalificeret, at de kan varetage og løfte det professionelle ansvar under klare og gennemskuelige 

aftalte vilkår.  At der er balance mellem opgaver og ressourcer, sikre høj professionel status og 

anerkendelse og sikre sammenholdet i foreningen. 

En stor opgave jeg håber vi lykkes med. Jeg er stolt af at være medlem af Danmarks Lærerforening, 

og jeg er fuld af ydmyghed og stolthed over at få lov til at repræsentere jer. 
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Jeg vil slutte af med at takke jer for at have mødt op. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at 

fortælle, at det er den sidste generalforsamling, hvor Erik er til stede, han har valgt at sige sin 

stilling op og gå på pension efter mange års arbejde i Danmarks Lærerforening. Selv om vi godt 

kender hinandens alder på kontoret, kom det for mig alligevel ud af det blå, at det er nu, Erik har 

valgt at stoppe. Hans store viden og erfaring vil blive en mangel på kredskontoret. Erik står for så 

mange funktioner, som vi andre nu skal til at have styr på, med samme grundighed og ordentlighed 

som Erik har udvist. Du vil blive savnet af medlemmerne, vores TR’ere, kredsstyrelsen og ikke 

mindst af os på kredskontoret. 

En tak skal også lyde til Ole for din store indsats rundt omkring på skolerne med de medlemmer der 

har ondt i arbejdslivet. Tak til Marianne og Susanne for så omsorgsfuldt at sørge for at det daglige 

arbejde på kredskontoret bliver udført, så alt fungerer. Tak til kredsstyrelsen og alle vores TR’ere 

for det arbejde I gør for vores medlemmer. Det er ikke blevet nemmere, og også en tak til de 

kritiske revisorer. 

Med dette overgiver jeg årets beretning til generalforsamlingens behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


