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Mundtlig beretning  

v/ formand Anders Petersen 

 

Jeg vil gerne byde jer medlemmer hjertelig velkommen til den årlige generalforsamling. Dejligt at se, at så mange har 

valgt at tilbringe en aften med såvel fagpolitisk indhold, samt det mere hyggelige og sociale samvær. Når vi mødes til 

den årlige generalforsamling er det dels for at se tilbage på, hvad der er sket i den forløbne periode, men selvfølgelig 

også for at se fremad, og hvilke udfordringer, der ligger lige om hjørnet. 

Da dette ikke er en valggeneralforsamling har generalforsamlingen tidligere vedtaget, at vi gør tingene lidt anderledes. 

For to år siden havde vi Rasmus Willig, som foredragsholder, og i år er det lykkes os at få Lene Tanggaard til at komme. 

Lene Tanggaard er en markant stemme i debatten om folkeskolen, ligesom hun har været formand for 

rådgivningsgruppen vedrørende de Fem Pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen. Så det kan I glæde jer til. Det 

betyder også, at beretningen bliver kortere end normalt. 

 

Når vi ser tilbage, er det uundgåeligt ikke at tage fat på OK-18. Et overenskomstforløb, der aldrig er set tidligere. Aldrig 

har parterne tilbragt så meget tid i forligsinstitutionen. Jeg tror, vi alle kan huske de mange folk fra faglige 

organisationer, der i dagevis og nætter stod foran forligsinstitutionen for at bakke op om forhandlerne. Og det var der 

god grund til. Fra arbejdsgiver side var der lagt op til noget, der mindede om den tur vi fik i 2013. 

Denne gang var det ikke bare lærerne der stod for tur. Det var en lang række andre faglige organisationer, der blev 

mødt med krav, der i den grad mindede om de krav, vi blev mødt med i 2013. Så der var i høj grad brug for 

sammenhold blandt de faglige organisationer. Og det sammenhold, der opstod mellem de faglige organisationer blev 

afgørende for OK-18, ikke mindst når vi ser på de lønstigninger, der blev opnået. Lidt uforskyldt humor bibragte Sofie 

Løhde da også til OK-18 forhandlingerne, da hun udtalte, at de faglige organisationer slet ikke ville give noget, men 

bare krævede. 

Hun havde øjensynligt ikke helt forstået, hvad overenskomstforhandlingerne gik ud på. Hun mindede lidt om Marie 

Antoinette, da hun under den franske revolution hørte pøblen råbe på brød, forbløffet udtalte:” Hvorfor vil de ikke 

have kage?” Nå, spøg til side. 

 

En historisk sammentømret fagbevægelse havde givet håndslag på, at en lærerarbejdstidsaftale var et af tre 

hovedkrav, der skulle opfyldes ved årets overenskomstforhandlinger. Var arbejdsgiverne ikke klar til at møde kravene, 

der også talte reallønstigninger og en overenskomstsikring af den betalte spisepause, var de faglige organisationer i 

kommuner, regioner og stat klar til skulder ved skulder, at gå i konflikt. Sådan gik det ikke helt.  

Da chefforhandler fra Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen, efter 5 måneders 

forhandlinger præsentererede det kommunale forlig Store Bededag, stod ingen af dem med en arbejdstidsaftale til 

lærerne i hånden. Men der var to timer, hvor rigtig mange lærere troede, der var en aftale. Da de to forhandlere kom 

ud, blev der klappet begejstret, men ingen havde på det tidspunkt set indholdet af forliget.  

Baglandet skulle orienteres først. Jeg var der selv, og vi havde i løbet af natten fået besked om, at der ikke var nogen 

arbejdstidsaftale. 
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Det var da også en noget skuffet Anders Bondo Christensen, der orienterede os kredsformænd om det indgåede forlig. 

Desværre var der rigtig mange lærere, der blev skuffet to timer senere, da det kom frem, at der ikke var nogen 

arbejdstidsaftale. Derimod var parterne blevet enige om at nedsætte en kommission, der med henblik på OK-21 skulle 

komme med anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale. At der var opnået rimelig pæne lønstigninger på 6,82 % blev 

hurtigt glemt. (samlet 8,1%) 

 

Under OK-forhandlingerne skulle LO og FTF stemme om en sammenlægning af de to organisationer. 

Sammenlægningen er nu en realitet, og Danmarks Lærerforening er nu med i det, der hedder Forhandlings 

Fællesskabet- FH, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere. En sammenlægning der er nødvendig for at matche 

arbejdsgiversiden ud i fremtiden. 

 

Og så tilbage til kommisionsarbejdet. Kommissionen har arbejdet lige siden sommerferien. Det er meget lidt vi ved 

om, hvordan det går, men kommissionens formand, Per B. Christensen, har fornylig udtalt, at arbejdet ikke er blevet 

lettere. Per B. Christiansen har besøgt rigtig mange skoler, så hvad der ligger bag hans udtalelse er svært at 

gennemskue. Men aftalen er, at Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening inden næste 

overenskomstforhandlinger i 2021 gerne skulle have en skitse til en ny arbejdstidsaftale. De forhandlinger begynder i 

2020.  

Så det store spørgsmål er naturligvis, om vi får en central arbejdstidsaftale eller om det bliver en såkaldt rammeaftale, 

der skal forhandles lokalt. Ved OK-18 blev det vedtaget, at vi allerede nu under titlen ”Ny Start” skulle intensivere 

samarbejdet mellem kommune og lærerkreds. Vi har her i Kolding haft et godt og konstruktivt samarbejde med Børne- 

og Uddannelsesforvaltningen. Allerede i 2014 fik vi udarbejdet et såkaldt administrationsgrundlag. 

Administrationsgrundlaget var ikke en aftale, og var derfor kun vejledende. Efter OK-18 åbnede politikerne i Kolding 

Kommune op for, at vi skulle afsøge mulighederne for en egentlig arbejdstidsaftale. Det arbejde påbegyndte kredsen i 

samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen og skolelederne og i november måned nåede vi frem til et 

resultat alle kunne tilslutte sig.  

 

Det er ikke en aftale af guld. Der er ikke tildelt flere ressourcer, så aftalen er ressourceneutral. Vi ved udmærket godt 

at stort set alle lærere føler sig presset på tid, og at der snildt kunne ansættes flere lærere, så vi kunne få bedre 

forhold til at løse vores kerneopgave, nemlig god og velforberedt undervisning til gavn for eleverne. Men vi har 

vurderet, at en aftale trods alt var et skridt på vejen. Aftalen som mange af jer sikkert kender sætter et gennemsnitligt 

maksimum på 27 lektioner pr. uge for lærere og 28 lektioner pr. uge for børnehaveklasseledere samt minimum 250 

timer til individuel forberedelse til den enkelte lærers og børnehaveklasselederes fagfaglige forberedelse. Hertil skal så 

lægges den aftalte tid til fælles forberedelse. Det bør give et bedre overblik over, hvad den enkelte lærer og 

børnehaveklasseleder har til forberedelse. 

Citat fra arbejdstidsaftalen: ”Undervisningsopgaven fremgår på opgaveoversigten med timetal, således at den enkelte 

medarbejder let og overskueligt kan se baggrunden for løndannelsen. Den fastlagte forberedelsestid, hvad enten den 

er fælles eller individuel, kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Den skal fremgå af opgaveoversigten 

med timetal og planlægges i mødeplanen, således at der sikres sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. 

Lederen skal i forbindelse med skoleårets planlægning via samtale og dialog vejlede medarbejderen om opgavernes 

tidsmæssige omfang og indhold. Det er vigtigt, at såvel leder som medarbejder oplever, at denne dialog er af høj 

kvalitet”. Citat slut. 
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Ligeledes er der lagt op til, at dialogen mellem den enkelte lærer og børnehaveklasseleder og leder bliver forstærket. 

Som det hedder i aftalen, er det lederens ansvar at skabe rammer og vilkår for tillid og dialog i samarbejdet, så 

lærerne og børnehaveklasselederne oplever retfærdige, gennemskuelige og involverende processer. I dialogen skal 

der være plads til udveksling af synspunkter og meningsforskelle med henblik på at opnå gensidig forståelse af 

kerneopgavens betydning. 

Vejledende tid på opgaver blev ikke skrevet ind i aftalen. Desværre.  

Det ved vi var et stort ønske hos rigtig mange medlemmer, men som det fremgår af aftalen skal lederen via samtale og 

dialog vejlede lærerne og børnehaveklasselederne om opgavens tidsmæssige omfang og indhold. Heldigvis er der 

nogen skoler der har vejledende timetal på opgaverne, så den enkelte medarbejder kan få et godt overblik over 

skoleårets opgaver. Det er kredsstyrelsens håb, at den nye lokalaftale giver et bedre udgangspunkt for næste skoleår, 

men som tidligere nævnt er skolevæsenet presset på økonomien. I det hele taget er folkeskolens økonomi under 

stærkt pres. 

Vi står snart foran et folketingsvalg, men hverken på finansloven eller i den store samfundsdebat fylder folkeskolen 

desværre ikke meget. Den bliver næppe et valgtema på trods af, at rigtig mange uden for folkeskolen, kloger sig 

dagligt på, hvad der skal gøres eller ændres for at forbedre den danske folkeskole. 

 Således skriver Peter Mogensen, politisk kommentator på TV2: Jeg citerer: ”Vores uddannelsessystem kommer 

næppe til at fylde meget i den kommende valgkamp. Det burde det ellers. Kan vi gøre det endnu bedre? Der er lige 

gennemført en ændring af reglerne i folkeskolen. De stakkels lærere må være forvirrede, og hvor mange lærere der 

følger reglerne til punkt og prikke er næppe et stort antal. Man forstår dem jo godt. Ungdommen er vores råstof, dem 

skal vi investere i og fra Kraka studier ved vi, at det er i folkeskolen, ja helt ned i børnehaven, at slaget skal slås.” Citat 

slut. 

Det har Peter Mogensen helt ret i, og desværre er hans analyse nok helt korrekt. Forligspartierne har netop vedtaget 

en række justeringer af den nuværende skolelov. Der er tale om et bredt forlig, men at det tog fem måneder at justere 

loven kan undre. Men Merete Riisager har nok ret når hun siger, at det er uhyre svært at få politikere til at ændre 

noget, de først har vedtaget.  

Selve forliget blev positivt modtaget af Danmarks Lærerforening. Selve aftalen løsner båndene, så skoler får bedre 

mulighed for at prioritere kvaliteten i undervisningen. Forskning viser entydigt, at hvis man prioriterer kvantiteten og 

det sker på bekostning af kvaliteten, har det en direkte negativ betydning for elevens udbytte af undervisningen. 

Samtidig konkluderer forskningen at større autonomi til skolerne og lærerne har en positiv betydning. 

At skoledagen er blevet lidt kortere for indskolingen er en god ting. Ikke mindst på møder med 

børnehaveklasselederne og indskolingslærere har det stået krystal klart, at skoledagen var for lang og alt for 

voksenstyret.  

Så det er positivt, at der her kommer en reduktion af antallet af timer. Ligeledes bliver det muligt for den enkelte skole 

at afkorte skoledagen på såvel mellemtrin som udskoling med 2 timer pr. uge. Ud fra det netop afholdte 

brugernævnsmøde den 25. februar, lader det til at rigtig mange skoler vil benytte sig af denne mulighed.  

Set i bakspejlets ulidelige klare lys er reformen efterhånden ved at falde fra hinanden. De ændringer, der er sket nu, er 

i den grad sammenfaldende med de kritikpunkter Danmarks Lærerforening fremførte i 2013 og 2014. Det har mildt 

sagt givet os lærere dårlig forudsætning for at lykkes med den daglige undervisning, og det er næsten ubærligt, at 

mindes Christine Antorini der ivrigt messede: ”en ny og anderledes skole”, som det viste sige senere skulle finansieres 

gennem lærernes overenskomst. Hele det pædagogiske fundament reformen byggede på bliver nu stærkt udfordret af 
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Keld Skovmand, der har meldt 5 fremtrædende forskere for videnskabelig uredelighed. En af de anmeldte er Niels 

Egelund og det kan godt undre at den anmeldelse først kommer nu.  

Læring bliver almindeligt som pædagogisk begreb i 1990’erne. Styring efter mål bliver virkelighed i skolen i 2002, da 

man politisk vedtager indførelsen af Fælles Mål. Med folkeskolereformen i 2013 kommer så koblingen, idet der ikke 

længere skal styres efter mål for undervisningen, men efter mål for, hvad eleverne skal lære og kunne – man går altså 

fra indholdsmål til læringsmål.  

Med reformen følger det, at der skal udarbejdes nye forenklede Fælles Mål og det nye begreb ”læringsmålsstyret 

undervisning” bliver præsenteret i en række vejledninger fra Undervisningsministeriet i 2014. 

Hele debatten handler overordnet om, at reformen og læringsmålsstyret undervisning af den daværende 

undervisningsminister Christine Antorini, i ministeriets vejledninger og af centrale forskere, som beskriver begreberne 

i forbindelse med lanceringen, bliver præsenteret som baseret på international forskning og andre landes erfaringer. 

Det kommer til at fremstå, som om Danmark med reformen endelig kommer med på den internationale trend. Netop 

den præsentation sætter Keld Skovmand spørgsmålstegn ved. Han konkluderer at såvel artiklerne som den 

forskningsmæssige understøtning af begrebet ”læringsmålsstyret undervisning” er så ringe, at alle interessenter 

omkring folkeskolen burde have afvist denne form for styring af undervisningen i folkeskolen. Det bliver spændende at 

se udfaldet af Keld Skovmands anklage om videnskabelig uredelighed. Men det er ikke noget nyt, at reformen savner 

videnskabelig og forskningsmæssig evidens. Det har Danmarks Lærerforening sagt fra dag et. 

 

Som tidligere nævnt blev læring et begreb i løbet af 90’erne. På det seneste er undervisning som begreb heldigvis 

vendt tilbage. Og det er ikke helt ligegyldigt, hvad vi kalder det. Læring flytter undervisningens fokus til en indre 

proces i eleven, som vi ikke kan se og som derfor skal gøres synlig og målbar. Når fokus ligger et usynligt sted inde i 

eleven bliver de andre undervisningselementer sekundære og i princippet valgfrie. Læreren, bøgerne, fagene, 

didaktikken, og hvad vi ellers forbinder med undervisning og skole. Undervisning er en mangfoldighed af elementer og 

ritualer. En kompleks afspejling af kulturen og videnskaben som grundlag for dannelsen af mennesket som individ og 

fælleskaber. Undervisning er en gave og noget, man modtager og deltager i. Læring derimod er en degradering af den 

kompleksitet mennesker dannes i, i en forsimpling, som gør det muligt at give eleven ansvar for egen læring, som om 

resten af undervisningens elementer var noget, eleverne kunne shoppe rundt i og hive ned fra hylderne efter smag og 

behag. 

Læring er desværre også en forsimpling som passer godt ind i en effektiviserings tankegang, for hvis elevernes læring 

er i fokus og alt andet bare er valgfrie elementer, kan man jo afskaffe eller spare på alle fordyrende led og i stedet 

sætte eleverne til ”hacks school teaching” på internettet. Men det er eleverne bare ikke i stand til, før de har 

modtaget og deltaget i en hel del års undervisning. Så det giver rigtig god mening, når vi taler om kerneopgaven; 

nemlig velforberedt undervisning til gavn for eleverne. 

 

Nu skal det handle om den lokale situation her i Kolding Kommune. Vi står over for nogle kæmpe udfordringer i de 

kommende år. Et faldende elevtal kommer til at påvirke skolerne de næste 4 år. Byrådet har vedtaget en såkaldt 

demografimodel, hvilket bevirker, at når elevtallet falder, påvirker det antallet af ansatte. Allerede nu ved vi, at der 

næste år vil blive en række klassesammenlægninger, hvilket desværre vil få ansættelsesmæssige konsekvenser for 

nogle af vores kolleger.  

På nuværende tidspunkt, er der ikke fuld klarhed over tildelingerne til næste år, men umiddelbart ser det ikke specielt 

lyst ud. Desværre må man også forudse, at dette i høj grad kan påvirke vores arbejdsmiljø i negativ retning. Der er 
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rigeligt med udfordringer, når vi taler om folkeskolens økonomi i Kolding Kommune. I løbet af 2018 fandt 

forvaltningen ud af, at der er et underskud på 30 millioner kroner.  

Ud af et samlet budget på 960 mio. kr. er det vores håb, at dette beløb kan spares henover en årrække så det ikke får 

umiddelbare konsekvenser for folkeskolen, men der er tale om en kæmpe økonomisk udfordring.  

Samtidig hører det med til billedet at skoleområdet i januar fik tilført 9,8 mio. kroner, så vi slap for, at der i lighed med 

andre kommuner skulle iværksættes en ekstraordinær afskedigelses runde. Men det er faktum at såvel almenområdet 

som specialområdet er under massiv økonomisk pres. 

Vi har naturligvis forsøgt at påvirke den økonomiske situation i positiv retning alle de steder vi har mulighed for det, 

både gennem forvaltning og gennem politikere Desværre viser en opgørelse fra Danmarks Lærerforening, at der 

omkring januar blev varslet over 130 afskedigelser af lærere på landsplan. En stærkt bekymrende udvikling, men 

desværre et udtryk for, at alle kommuner er presset i bund rent økonomisk. Heldigvis er børnetallet igen stigende, 

men så står kommunen overfor en ny udfordring nemlig at skaffe pasningspladser til de mindste samtidig med at 

ældre området også kræver flere midler.  

Så det er i det billede, at nogle ønsker skattelettelser, hvilket kun kan forringe økonomien inden for det offentlige.  

Man kan også ærgre sig over, at vi i 2013 mistede vores aldersreduktion på 175 timer, som vi selv havde betalt for. 

Folkepensionsalderen udskydes hele tiden og der er sikkert nogle her i salen, der først kan gå på pension, når de fylder 

70 år. 

Det kan i høj grad godt ende med at blive en udfordring, ikke mindst på baggrund af, at vi oplever en mere og mere 

kompleks børneadfærd.  

Inklusion fylder stadig meget. Selv om det næsten er blevet forbudt at nævne denne problemstilling, så eksisterer den 

i bedste velgående. Der er heldigvis mange eksempler på, at vi lykkes med inklusion, men det har også sin pris.  

På kredskontoret får vi stadig et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der ikke magter de daglige udfordringer. 

Nogle vælger den mest dramatiske konsekvens af et dårligt arbejdsmiljø og kvitter drømmen om at danne og uddanne 

fremtidens samfundsborgere. Andre søger nedsat tid for at få balance i arbejdslivet, med de økonomiske 

konsekvenser en sådan beslutningen har. Andre vælger at kæmpe videre med risiko for skader på det fysiske og 

psykiske helbred. Det er en vedvarende diskussion vi har med Børne- og uddannelsesforvaltningen. 

 

Der er desværre medlemmer, der oplever problemer med at gennemføre den planlagte undervisning eller oplever 

situationer med vold og trusler om vold eller krænkelser. I stedet for, at der er fokus på eleverne, oplever disse lærere, 

at der stilles spørgsmålstegn ved deres kompetencer. Kunne de have gjort noget anderledes? Skal de arbejde med 

deres relations kompetencer? Kan de ikke se, at eleven reagerer med afmagt? Vold og trusler er ikke – og må aldrig 

blive et vilkår for arbejdet med undervisning af børn i folkeskolen.  

Og det må heller ikke blive den enkelte lærers isolerede problem. Det er hele skolens problem, og her er der i høj grad 

også brug for god ledelse. Denne problematik har kredsen arbejdet målrettet med den seneste periode gennem vores 

repræsentationer i såvel MED- som arbejdsmiljøudvalg. Men vi skal også huske, at det kollegiale fællesskab betyder 

meget i forbindelse med de udfordringer, der til stadighed vil være i folkeskolen.  

Vi er som lærere ikke længere en myndighedsperson i klassisk forstand, men skal også gå i dialog med elever og 

samfund. Og når læreren er i øjenhøjde med eleverne og forældre, så er læreren ikke længere kun en underviser, men 
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også en socialarbejder. Og her er det vigtigt, at vi som lærere finder balancen mellem at være underviser og 

socialarbejder. Det giver anledning til to overvejelser.  

Hvem skal have indflydelse på hvad og hvordan – og hvad der er lærerens kerneopgave – socialarbejder eller 

undervisning? 

Det umiddelbare svar burde være, at lærerens kerneopgave er at levere velforberedt undervisning af høj kvalitet, men 

en ændret børnekarakter kan udfordre vores egentlige kerneopgave. 

 

Alle grupper indenfor det offentlige har fået en IT-platform. Vi skal nu have en ny – nemlig AULA. Vi var nok rigtig 

mange, der blev overrasket, da regeringens stresspanel foreslog helt at afskaffe forældreintra. Afskaf forældreintra og 

sæt loft over antallet af forældrearrangementer.  

Hele debatten handlede om, at forældre følte sig stressede over mængden af informationer fra skolen. Det ville have 

klædt debatten, at man også havde peget på, at det altså også er lidt af en opgave for den enkelte lærer. Men det 

kender I jo alt for godt fra dagligdagen, hvor der skal skrives til og svares på mails fra forældrene. I værste fald, er der 

jo tale om en hel klasses forældre mod en lærer. Noget af en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle ansatte på skolerne 

får diskuteret brugen af AULA.  

Skolebestyrelsen skal tage ansvar for, hvad der er god kommunikation på netop deres skole, og der er vi jo godt 

repræsenteret. Meget kommunikation foregår digitalt, men når vi taler om kommunikation mellem forældre og skole 

er den analoge ”face to face” kommunikation stadig den bedste, og den der giver anledning til færrest misforståelser. 

Men konklusionen er nu ikke at bare forældrene, men også i høj grad lærerene kan føle sig presset i brugen af den 

digitale platform, så det gælder om at bruge den med omtanke. 

 

 

En presset økonomi i Kolding Kommune og et presset arbejdsmiljø, samt uendelige ændringer gør denne beretning 

lidt mørk, men der er dog også lyspunkter.  

Det lykkedes at bevare 10. klasserne på Brændkjærskolen. Der var lagt op til at 10. klasse skulle flyttes til enten 

Hansenberg eller IBC, men heldigvis besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at der fortsat skal være 10. klasse på 

Brændkjærskolen. Stor ros til ledelse og medarbejdere på Brændkjærskolen, der overbeviste Børne- og 

Uddannelsesudvalget, der var på besøg, at folkeskolens 10. klasse kan noget specielt. Godt gået.  

Ligeledes er et forslag om at flytte Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skrinlagt, så der er håb om, at der fremadrettet kan udarbejdes en 

samlet plan, der sikrer et godt vejledningsmiljø. Men det er en kendsgerning at medarbejderne i Ungdommens 

Uddannelsesvejledning lever i et felt af konstante ændringer. 

 

Siden 2009 har vores kontingent været uændret, men vi er blevet færre medlemmer. Ikke fordi lærerne melder sig ud, 

men af den simple grund at vi er færre ansatte. Vores organisationsprocent er stadig tårnhøj og vi er blandt de 10 

billigste kredse i DLF. Men tingene skal hænge sammen også økonomisk. Så derfor har vi foreslået en stigning på 10 kr. 

pr. måned. Jeg håber, I vil bakke op om forslaget til kontingent, for det er en forudsætning for, at vi kan opretholde 

det nuværende aktivitetsniveau til gavn for medlemmerne. 
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Jeg er ved vejs ende. Jeg vil slutte denne mundtlige beretning med at rette en stor tak til jer medlemmer for et rigtig 

godt samarbejde gennem det forløbne år. Det håber jeg vil fortsætte.  

Tak til BUF for et godt og konstruktivt samarbejde om de mange problemstillinger, der har været i den forløbne 

periode.  

Tak til ledernetværket, det er vigtigt, at vi fortsætter den gode dialog.  

Tak til de aktive seniorer, der planlægger rigtig mange gode aktiviteter.  

Tak til Madlen for arbejdet på kontoret. Og så selvfølgelig en stor tak til kredsstyrelsen for samarbejdet gennem hele 

året. 

Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen og håber på en god og konstruktiv debat. 

 

 


