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Mundtlig beretning marts 2012. 

Regeringen. Christine Antorini blev som bekendt Børne-  og Undervisningsminister i 

den nye regering. De generelle signaler fra hende er positive og tyder på et reelt 

ønske, om en anderledes tilgang til samarbejdet med lærerne. Det vil være 

kærkomment. Når det så er sagt, lyder de seneste meldinger her forud for arbejdet 

med folkeskolereformen desværre ret problematiske. Der skal ske en styrkelse i 

fagene dansk og matematik i indskolingen over tre år – hvilket kunne ligne en 

tilbagevenden til nogen af løfterne fra valgkampen. Men er det reelt i indskolingen, at 

der er problemer med det faglige niveau. Er det ikke i højere grad i de ældste klasser, 

at elever falder fra?? 

 

Samtidigt lancerer ministeren, at der skal gøres forsøg med to voksne i klasserne, 

hvilket hun har fundet 30 mio. til. Til belysning vil jeg citere ministerens udtalelser til 

folkeskolen.dk. fra d. 17/2 2012: 

”Christine Antorini (sætter) nu en række forsøg i gang. I nogle klasser vil det være to 

lærere, i andre vil det være en lærer og pædagog, der arbejder sammen om 

elevgruppen”.   

"Vi vil ikke udelukke, at det i nogle tilfælde også kan være én med en anden type 

undervisningskompetence, altså en tømrer eller en ingeniør. Men det, der er 

udgangspunktet, er en tolærerordning og en lærer-pædagogordning", siger Christine 

Antorini. 

Hun fortæller, at regeringen er optaget af, at der i folkeskolens ældste klasser kan 

sættes andre typer af undervisere i spil. Nogle skoler har allerede et samarbejde med 

erhvervsskolerne, hvorfra dygtige lærere er med til at lave forløb i folkeskolen.” 

 

Mærkeligt at høre fra ministeren, når der p.t. fyres lærere og nedlægges stillinger i 

kommunerne samtidigt med, at nyuddannede lærere ikke kan få stillinger! Ministeren 

synes tilsyneladende, at så er det med at få pædagoger, murere og tømrere og lærere 

fra erhvervsskoler ind i stedet for!! Ja, efter mange år i denne business skal man høre 

meget før ørerne falder af! Og værst af det hele er, at noget lignende har vi hørt 

mange gange før. Jeg har sagt det før – og vil gerne sige det igen: Når der 

efterhånden er mange elever i hver klasse; er to lærere i klassen det optimale for 

undervisningens kvalitet, en lærer og en person med anden uddannelse er der ikke 

mange visioner i. 

  

Det bliver spændende at se, hvad de kommende reformer af folkeskolen vil komme 

til at betyde for lærernes muligheder for at yde et tilfredsstillende arbejde. I efteråret 

lancerede Christine Antorini begrebet Ny nordisk Skole, og her den 7. marts åbnede 

hun en hjemmeside, hvor hendes forståelse af begrebet forklares yderligere: 
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Det er en skole, hvor der er læring af lyst. Hvor teori og virkelighed skal kobles. 

Fællesskabet skal i front, og der skal være partnerskab om udviklingen. 

 

Danmarks Lærerforening har sagt det tydeligere: Vi lærer for livet ikke for skolen – 

med tilføjelsen: i fællesskabets skole. 

Og jeg kunne tilføje: Væk fra den europæiske/amerikanske skoletradition præget af 

faste mål, test og kontrol.  

 

OK-13. 

De økonomiske perspektiver for overenskomstforhandlingerne i 2013 ser ret dystre 

ud. Danmark er mærket af den globale økonomiske krise – faktisk i større omfang 

end vore nabolande. Men Danmark har ikke en gældskrise. Der er snarere en 

forbrugskrise. Der spares op som aldrig før både i de private husholdninger og i 

virksomhederne, og bankerne er meget tilbageholdende med at bevilge lån. Det giver 

ikke omsætning og arbejde. Derfor er ledigheden fortsat stigende med deraf følgende 

pres på de offentlige udgifter. Især er det bekymrende, at ungdomsarbejdsløsheden er 

så høj!  

 

Overenskomstaftalerne på det private arbejdsmarked gav meget lave lønstigninger, 

og vi må nok forberede os på, at de aftaler lægger sporene ud for de offentlige 

forhandlinger i 2013. For mig at se drejer det sig om at få så mange midler som 

muligt til generelle lønstigninger, fastholdelse af reguleringsordningen, og så kan vi 

måske se på enkelte projekter for udvalgte mindre grupper. Debatten om 

overenskomstkravene vil komme til at foregå på den denne side af sommerferien. 

Først når Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening udveksler krav, 

vil vi vide om KL vil rejse krav om en genforhandling af arbejdstidsaftalen centralt.  

 

Kommunernes Landsforening. 

I retorikken har KL lagt op til det: ”Vi skal have lærerne til at undervise mere. Hvis 

lærerne underviser lige så meget, som i den kommune, hvor der undervises mest, vil 

der kunne spares 750 mio. kr. om året!” Med sådanne udtalelser forholder KL sig 

overhovedet ikke til kvaliteten af undervisningen – kun kvantiteten. Alle lærere 

arbejder 1680 nettoarbejdstimer om året. Så underviser man mindre end det 

maksimale, er det jo fordi, at skolelederen har skønnet, at der er andre vigtige 

opgaver til understøttelse af undervisningen, han mener, at læreren skal lave! Det kan 

være efteruddannelse, vejledning, mødevirksomhed mv. Med KL´s ensidige fokus på 

lærernes undervisningstimetal fratager man reelt skolelederen retten til i samarbejde 

med lærerne at beslutte hvilke opgaver, der fremmer elevernes undervisning bedst 

muligt!   

KL´s invitation til kommunerne om Partnerskab om effektivisering af lærernes 

arbejdstid, der for Slagelses deltagelse koster 100.000 kr., peger i samme retning. 
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Men det har intet med et partnerskab at gøre. I et partnerskab inviterer man parterne 

med. Vi er ikke blevet inviteret. Undersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse af, 

hvad lærerne bruger deres tid til. Slagelse kommune har tilmeldt sig - igen, skulle jeg 

måske sige. De samme konsulenter har undersøgt det samme før. Det resulterede i, at 

vi genforhandlede vores lokale arbejdstidsaftale, så der blev givet mulighed for at 

lærerne i Slagelse kommune kunne undervise i gennemsnit én lektion mere om ugen 

mod at andre opgaver bortfaldt. Så vi har leveret varen! Vi vil i den kommende tid 

arbejde på, at vi i samarbejde med Skolelederforeningen kan få mulighed for at 

kommentere undersøgelsen overfor politikerne, ja måske ligefrem komme i et reelt 

partnerskab om folkeskolen i Slagelse kommune, hvor det handler om såvel kvantitet 

som kvalitet. Det ville der være perspektiver ved! 

 

Men der er jo så mange, der gerne vil kloge sig på lærerarbejdet.  

Jeg citerer en kollega fra Sønderborg, som sagde følgende på den nyligt overståede 

ekstraordinære kongres:  

”Det er ufattelig let for diverse pædagogiske kvaksalvere at slippe af sted med at 

sammenligne os med håndværkere, svineproducenter, lærere i Singapore og andet 

godtfolk. Samt at rådgive os – via dagspressen om, hvordan vi skal drive god 

undervisning. Man må konstatere, at der rundt omkring i Danmark befinder sig en 

hel række privatpraktiserende pædagogiske specialister, som ser det som deres 

fornemste opgave at kloge sig på kollegernes undervisning, samt at fortælle hvad vi 

kan og ikke kan undvære for at passe vores arbejde! 

En tv-journalist kan let bruge en hel dag på at producere et indslag på 40 - 50 

sekunder. Det er der sjovt nok ikke nogen, som stiller spørgsmålstegn ved, fx ved at 

foreslå journalisten at lave lidt mindre research og så til gengæld øge længden af 

indslaget!  Men at blande sig i det professionelle råderum, som hersker på en skole, 

falder fuldstændigt naturligt for, når det drejer sig om lærerne! ” 

 

Kommunale forhold.  

Som bekendt bød 2011 på store besparelser i alle dele af kommunen.  150 mio. kr. 

blev der budgetteret med, at der skulle findes, heraf 68 mio. kr. alene på 

skoleområdet. Det førte som bekendt til massive fyringer af lærere, men også til et 

krav om at de enkelte virksomheder, som de nu kaldes, skulle følges meget tæt med 

deres forbrug, så de ikke kom ud med underskud i 2011. Derfor har man alle steder 

været meget forsigtige i sit forbrug i 2011. Så forsigtige at kommunen samlet kan 

udvise et overskud på 75 mio. kr. i 2011! Det er jo helt grotesk, at man styrer 

virksomhederne så stramt, at de udover 150 mio. kr. også sparer yderlige 75 mio. kr. 

Må vi bede om, at man ikke laver budgetstyringen så stram, at virksomhederne ikke 

tør bruge de midler, de rent faktisk har fået tildelt! 

På Hovedudvalgs- og sektorudvalgsniveau arbejder vi intenst på, at gøre kommunen 

til en sammenhængende organisation med fokus på den attraktive arbejdsplads. Der 
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er besluttet mange gode politikker og indsatser, men det virker som om, at 

kommunikationen ikke alle steder når ud, der hvor det virkelig gælder, og gør en 

forskel – nemlig på virksomhedsniveau – på den enkelte skole. Her i februar havde 

Hovedudvalget et dagsseminar, hvor der skulle besluttes indsatsområder for den 

kommende tid. Det blev naturligt nok til kommunikation. Direktionen har et ønske 

om, at kommunens intranet – Inslag – skal være kommunikationsplatform for alle 

medarbejdere. Det er den bestemt ikke i øjeblikket. Det forekommer ikke naturligt for 

lærere både at bruge Lærerintra på skolerne og så også at skulle holde øje med Inslag.  

 

De øvrige indsatsområder blev stress, den rummelige arbejdsplads og 

kompetenceudvikling. Vi vil i den kommende tid skulle indgå i arbejdsgrupper med 

henblik på at få sat fokus på alle indsatsområderne.  

 

Jeg vil lige opholde mig lidt ved den rummelige arbejdsplads. Det handler i bund og 

grund om at gøre arbejdspladserne mere rummelige for personer, der ikke har den 

fulde arbejdsevne, eller som er udstødt af arbejdsmarkedet. Et prisværdigt mål men et 

vanskeligt mål i en tid med fyringer. Især når ændret lovgivning gør, at kommunen 

skal skaffe mange i løntilskud. 358 personer var i 2011 ansat i løntilskud i 

kommunen, heraf en hel del på skoleområdet. De skal have en meningsfuld 

beskæftigelse, men de må ikke udføre arbejde, der ellers ville blive udført af ordinært 

ansatte. Det er en svær balancegang! Det kan bestemt ikke udelukkes, at vi også på 

skoleområdet har set lærere blive fyret, hvorefter der bliver ansat en ledig i løntilskud 

til ”at gå til hånde i undervisningen”. Hvor er grænsen? Det er vigtigt, at man på alle 

skoler holder sig den vedtagne retningslinje meget præcist for øje, så det er alle 

medarbejdere og især tillidsrepræsentanter og ledere, der forud for ansættelsen får 

drøftet formålet og opgaver. Det sker desværre nok ikke alle steder, men det skal det! 

I kan læse mere om, hvad der er sket på det personalepolitiske plan i kommunen i den 

såkaldte HR-redegørelse, som det er meningen, at alle MED-udvalg skal drøfte i den 

kommende tid. 

    

Skolestrukturdebatten i Slagelse kommune. 
Som det fremgår af den skriftlige beretning, har skolestrukturen fyldt rigtig meget i 

arbejdet i kredsstyrelsen i 2011, og der er også beskrevet grundigt, hvad vi har gjort 

for at påvirke, afhjælpe og støtte, så det vil jeg ikke kom ind på her. 

Beslutningsprocessen har været lang, uskøn og præget af sognerådspolitik og 

taburetklæberi. Det er sigende for debatten og beslutningen, at overskriften på et 

læserbrev i Sjællandske forleden kunne lyde: ” Derfor Skælskør-ja til skoleforlig.” 

Politikerne hænger stadig efter godt 5 år inde i kommunesammenlægningen fast i de 

fire gamle kommuner. Det virker som om valgkampen til det næste kommunalvalg i 

2013 allerede er gået i gang. Selv for en udenforstående, har det været tydeligt, at 

politikerne ikke har haft den fornødne tillid til hinanden – hverken indenfor partierne 
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eller mellem partierne. Det lover ikke godt for det fremtidige politiske arbejde i 

byrådet! 

Nu har vi så en beslutning om en ny skolestruktur, hvor man lukker 2 skoler i det 

område af kommunen, hvor elevtallet ikke falder, og resten af skolerne fortsætter 

uændret. Ressourcetildelingsmodellen ændres, så den fremover tilgodeser de mindre 

skoler. Endelig får skoler med underskud eftergivet dette.  I alt betyder det, at 

skolevæsenet tilføres godt 29 mio. kr. (+ ca. 4 mio. kr. i eftergivet gæld) i forhold til 

indeværende skoleår, men man fjernede jo 55 mio. kr., sidste år!  

Nu kan jeg dårligt stå her og brokke mig over, at man tilfører skolevæsenet 29 mio. 

kr. Det betyder jo, at vore afskedigede kolleger og også andre kan komme i 

beskæftigelse, og det betyder jo så igen, at der bliver større mulighed for at 

gennemføre en bedre undervisning, end det har været muligt at gennemføre i 

indeværende skoleår! 

 

Er alt så godt nok i forholdt til de kriterier og forudsætninger, der blev stillet op? 

 

I kredsens høringssvar til skolestrukturforslaget skrev vi: ”Vi vil fastslå, at vi 

forventer, at der træffes en beslutning om skolestrukturen, der er langtidsholdbar, så 

alle skoler er bæredygtige såvel, pædagogiske, fagligt som økonomisk. Og så alle 

skolerne har mulighed for at leve op til kommunens visioner for skoleområdet – 

herunder at levere Undervisningsministeriets vejledende timetal til eleverne uden 

samlæsning!” 

 

Er beslutningen så en langtidsholdbar løsning? Nej, det er det ikke. Frem til 2019 vil 

elevtallet falde med godt 700 elever. Flest i Skælskør og Korsørområdet. Det tager 

beslutningen ikke højde for! På et tidspunkt er man nødt til at se på det forhold. Om 

det så betyder lukning af skoler, overflytning af elever fra ét skoledistrikt til et andet 

eller tilførsel af yderligere ressourcer. Det skal jo besluttes. Men før 2015 vil der ikke 

ske noget væsentligt på grund af kommunalvalget i 1213. 

 

Gør beslutningen så, at alle skoler bliver bæredygtige pædagogisk, fagligt og 

økonomisk? Nej, det gør den ikke! Den ændrede ressourcetildeling tilgodeser alle 

skoler. Vi taler nu ikke mere om, at der skal være en gennemsnitlig klassekvotient på 

24 elever som nu for at kunne få råd til at levere Undervisningsministeriets 

vejledende timetal. Næste skoleår vil den gennemsnitlige klassekvotient skulle være 

ca. 22. Det vil selvfølgelig gøre det lettere for skolerne at være økonomisk 

bæredygtige, men skoler, der har 1 ½, 2 ½, 3½ spor vil fortsat have problemer med at 

levere det vejledende timetal uden samlæsning eller meget store klassekvotienter. 

 

Kort og godt: Beslutningen er efter vores opfattelse ikke langtidsholdbar, og alle 

skoler bliver ikke bæredygtige såvel, pædagogiske, fagligt som økonomisk. Men 
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skolerne får i en periode større muligheder for at leve op til kommunens visioner og 

undervisningsministeriets vejledende timetal. Og måske fred frem til 2015. 

En sideeffekt af beslutningen om ny skolestruktur kan vise sig at få ganske stor 

betydning for Slagelse skolevæsen. Forøgelsen af rygsækken giver skolerne et 

yderligere incitament til en uskøn konkurrence om eleverne. Sidste år så vi den første 

skole, der forsøgte at tiltrække elever med dagbladsannoncer. I år har indtil videre 2 

skoler gjort det samme. Og flere vil følge efter. En skole har ligefrem hyret et 

reklamebureau for at gøre det mere professionelt. Det kan ikke være rigtigt, at man 

skal bruge midler fra skolernes skrabede budgetter til reklame!  

Det er en god og rigtig vision, at en skole vil have, at alle forældre i skolens distrikt 

har den lokale skole som førstevalg til deres børn. Det får man dem til ved at lave et 

godt og solidt arbejde hele tiden, og ved at skolen er synlig i lokalområdet. Det gør 

man ikke ved at lave annoncer og reklamer og udelukkende at fokusere på den 

undervisning, der er spektakulær i offentlighedens øjne! Man skal ikke som lærer 

hele tiden have for øje, hvilken undervisning, der tager sig godt ud – men hvad der 

virker for den enkelte elev! 

Vi skal værne om den kommunale folkeskole. Ikke om 20 kommunale friskoler, der 

konkurrerer om eleverne på bekostning af - hinanden. Lad alle kommunale 

folkeskoler blomstre – men i samme bed. I respekt for hinanden – og uden at skygge 

for hinanden. 

Nu er en ny struktur vedtaget, og så er det vores og alle lærernes opgave at påse, at 

implementeringen sker efter intentionerne og på en ordentlig måde. Her og nu skal 

lærerne på Nørrevangsskolen og Vestermoseskole flyttes over til andre skoler. 

Dernæst følger lærere på orlov. Det skal ske i respekt for deres ønsker, og de skal 

modtages ordentligt! Det er en selvfølge! Så skal vi sikre os, at alle de ressourcer, der 

er givet til skolerne via rygsæksmodellen også bliver til undervisning og dermed 

lærerstillinger. Her har tillidsrepræsentanterne en stor opgave.  

Det ser ud til, at der kommer opslag af stillinger. Vi håber meget på, at de ledige 

lærere, der er i kommunen, så igen kan komme i beskæftigelse!  

Men der er mere i relation til skolestrukturen, der påkalder sig opmærksomhed og 

arbejde i den kommende tid. 

I budgetforliget for 2012 og årene frem er der afsat i alt 10 mio. kr. på skoleområdet 

til implementering af en ny skolestruktur. Citat fra budgetforliget:” Som konsekvens 

af skolestrukturændringerne sættes massivt ind med efteruddannelse, så der sker en 

kompetenceudvikling af lærere på den enkelte skole. Der sættes fokus på inklusion og 

it i undervisningen.”  Den sætning holder vi meget fast i! Og det bør forvaltningen 

også gøre. Siden januar har en arbejdsgruppe under Center for Skole arbejdet med 
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forslag til central kompetenceudvikling på skoleområdet. Det har været en klar 

prioritering fra Center for Skole, at kompetenceudviklingen skal udmøntes i 

aktionslæringsforløb, netværk og kurser af 3 – 30 timers varighed. Det involverer 

mange lærere, men massiv efteruddannelse er ikke kun kurser med aktions-

læringsforløb! Og det er slet ikke indbydelse til workshops, hvor lærerne af 

retorikken føler sig presset til - som en del af deres faglige ajourføring - at deltage 

frivilligt i noget de reelt oplever som et kursus! Massiv efteruddannelse er i vores 

optik også grundige efteruddannelsesforløb på pd-niveau. Det arbejder vi i øjeblikket 

på at få lydhørhed for! 

I budget 2012 er der desuden afsat 9 mio. kr. til den tidlige indsats i folkeskolen. I 

den kommunale politiske aftale om budgettet står, at: ”Pengene bruges målrettet til at 

forebygge eksklusion af elever, hvilket i praksis betyder at der kan være 

tolærerordning eller holddeling i en del af timerne i indskolingen. Desuden kan der 

oprettes yderligere differentierede tilbud ud fra den enkelte skoles behov.” Vi vil i 

den kommende tid holde meget nøje øje med, at det så også er det, pengene bruges til 

og ikke kun til at levere det vejledende timetal på skolerne, men det er i ligeså høj 

grad en opgave for alle tillidsrepræsentanterne. De kender den enkelte skoles budget 

og elev- og klassetal. 

Endelig er der i det lige vedtagne tværpolitiske skoleforlig aftalt, at der skal laves en 

udviklingspulje på skoleområdet, og at der skal sættes gang i en overordnet 

kommunal uddannelsesstrategi. Begge dele vil vi meget gerne inddrages i. 

Men det er jo ikke kun på normalområdet, der sker omfattende ændringer. En 

arbejdsgruppe om organisering af den specialpædagogiske bistand har afleveret en 

lang række anbefalinger, der skal have virkning fra 1. august. Nøgleordene er 

inklusion, hjemtagning, samling af de kommunale tilbud og konsultativ bistand fra 

PPR. 

Inklusion. Der er skrevet mange sider om flotte og store intentioner og ønsker for 

inklusion i nærmiljøet, men er medarbejderne / lærerne / skolerne klar til at give et 

kvalificeret undervisningstilbud til disse elever med særlige behov, og kan de få den 

kvalificerede hjælp fra PPR / Pædagogisk Udviklingscenter, hvor det er andet end 

rådgivning og vejledning på et kontor. Vi møder ofte opgivende blikke, når hjælpen 

er en psykolog, der kigger på lærerens undervisning. Det, der er brug for, er også 

udredninger med konkrete anvisninger på, hvad læreren kan gøre - for de har afprøvet 

mange forskellige undervisningsmetoder, før de får kontakt til en psykolog. 

Vi må sikre os, at lærerne får de nødvendige kvalifikationer til at varetage 

undervisningen.  

Vi må sikre os, at der er en samlet vifte af tilbud i kommunen, så det sikres, at alle 

elever kan få et undervisningstilbud, der er tilpasset deres behov. Og det skal præcist 
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beskrives, så alle lærere ved, hvilke handlemuligheder og tilbud, der er. En 

forventningsafstemning mellem alle parter omkring elever med særlige behov er 

meget nødvendig. 

Den 1. august vil kommunens nye skole med dagbehandlingstilbud  – 

Klostermarken – være etableret med i første omgang 35 elever stigende til 70 elever 

over de næste år. Elevgrundlaget er etableret ved hjemtagning af elever, revisitering 

af elever og nye visiteringer. Det er et godt og prisværdigt initiativ. Alt for længe har 

kommunen sendt elever med behov for undervisning og dagbehandling ud af 

kommunen. Mange gange sikkert til gode institutioner, men nogen gange måske også 

til mere tvivlsomme opholdssteder. Nu etablerer man en skole i kommunen, der skal 

levere et godt tilbud til elever med særlige behov. Et tilbud, der kan spille sammen 

med det øvrige skolevæsen og et tilbud, som man kan følge tæt med hensyn til 

kvaliteten.  

Indeværende skoleår har været hårdt på mange måder. 150 færre lærere til næsten det 

samme antal elever kan bestemt mærkes på mængden af nødvendige opgaver, der kan 

udføres og på kvaliteten. Mange af de oplistninger af forventede forringelser, som 

tillidsrepræsentanterne var med til at beskrive i NetNyt i august, er desværre til fulde 

blevet opfyldt. Den lange periode med usikkerhed om skolernes fremtid har været 

ganske opslidende. Og skolerne har været hårdt pressede på økonomien. Vi har 

oplevet en del eksempler på, at lærerne føler sig presset til at udføre opgaver, de ikke 

har fået arbejdstid for. Det kan være deltagelse i nødvendige møder med forældre og 

andre, det kan være de omtalte workshops, og det kan være indkaldelse til møder 

udenfor arbejdstiden for at få informationer om forhold, der er vigtige for de ansatte. 

Et møde om fundet af PCB på Nørrevangsskolen er et eksempel på det! Det er ikke i 

orden! 

I arbejdsmiljøsammenhænge taler man om, at der skal være 6 guldkorn til stede for at 

give et godt psykisk arbejdsmiljø. De er: Indflydelse, mening, forudsigelighed, social 

støtte. Belønning og balance.  

Indflydelsen på eget arbejde sker i det daglige møde med kolleger, ledelse, elever og 

i MED-systemet. Det er alles ansvar at søge indflydelse og at give mulighed for 

indflydelse.  

Meningen med arbejdet gives først og fremmest i det daglige møde med eleverne. 

Men der skal gives plads til, at man kan udføre sit arbejde meningsfuldt – ingen 

meningsløse opgaver og indrapporteringer. Her er de centralt fastsatte elektroniske 

elevplaner et godt eksempel om en meningsløs opgave.  

Forudsigeligheden i arbejdet skabes først og fremmest i, at der er ro om fremtiden 

og opgaverne. 
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Social støtte er noget vi kan give hinanden: Har du talt med og støttet en kollega i 

dag? Hvis ikke så gør det! 

Belønning for arbejdet er løn. Men det er også anerkendelse fra elever, kolleger og 

ledere. 

Balance mellem krav og ressourcer er noget der helt sikkert ikke har været i 

indeværende skoleår. Med de nye tildelinger er der givet større muligheder for, at der 

kan opnås balance, men vi skal være meget opmærksomme på, at den balance er til 

stede for den enkelte.  

Giver det kommende skoleår så mulighed for at de guldkorn er være til stede på alle 

skolerne? Vi har alle et ansvar for det! 

Jeg vil slutte med at tage afsæt i nytårstalerne.  

Både Dronning Margrete og Helle Thorning berørte i deres nytårstaler 

”krævementaliteten”, og det er næsten gået som en steppebrand over landet, at der 

findes medborgere, som ikke begynder hver dag med at spørge, hvad de kan gøre for 

samfundet i stedet for blot at kræve mere og mere af samme samfund. Jamen – jeg er 

også træt af ”krævementaliteten”. Den hænger mig ærlig talt ud af halsen. Der kræves 

ganske enkelt alt for meget – men det er altså af de ansatte i folkeskolen. Fra 

Folketinget til forsiderne af aviserne kræves mere og mere vedholdende, at lærerne 

skal undervise en større del af arbejdstiden, de skal inkludere flere og flere elever 

med særlige behov, de skal levere et karaktergennemsnit, der på internationale 

ranglister skal placere det danske skolevæsen i verdensklassen med stadig højere og 

højere klassekvotienter. 

Lad mig blot henlede opmærksomheden på, at præster, astronauter, journalister også 

har fuldtidsjobs, uden at de nødvendigvis står på prædikestolen, kredser om Jorden 

eller laver læseværdige artikler 37 timer om ugen. I hele det brølende kor af 

retfærdighedskrævende politikere og journalister synes der at være en total mangel på 

forståelse for, at der er arbejde, der kræver en vis menneskelig ressource at bestride. 

Må jeg – med risiko for at blive krævende – anmode om mere forståelse for vores 

arbejde? 

Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dette års mundtlige beretning. Jeg er 

naturligvis villig til at kommentere andre forhold i relation til lærernes arbejde, 

kredsens arbejde eller forhold i kommunen. 

Jeg håber, at den samlede beretning – den skriftlige og den mundtlige – vil give 

anledning til kommentarer og synspunkter fra forsamlingen.  

Med disse ord overgiver jeg beretningerne til generalforsamlingens behandling. 
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Forslag til INDSATSOMRÅDER 2012-13 

 

Lærerarbejdets vilkår. 

 

I skoleåret 2012-13 vil der blive tilført skolerne flere ressourcer. 

 

Vi skal derfor have fokus på:  

- at flest mulige ressourcer bliver brugt til lærerstillinger, 

- at følge udviklingen tæt i den øgede inklusion af elever med specielle behov mht. at sikre, at alle 

elever får det rette undervisningstilbud, 

- arbejde for efteruddannelse af lærere i blandt andet inklusion af elever i undervisningen,  

- at vi bliver inddraget i arbejdet med at lave kommunens uddannelsesstrategi, 

- arbejdspladsvurderinger/trivselsmåling – sygefravær, stress og sundhedspolitik  

- at sikre etablering af relevante og koordinerede efteruddannelsestilbud på Pd-niveau.  

 

Arbejdstidsaftalen. 

 

Vi vil fortsat have særlig fokus på implementeringen af den lokale arbejdstidsaftalen, så 

intentionerne i aftalen bliver indfriet. 

  

Vi skal derfor have fokus på: 

- at understøtte TR, lærerne og ledere i brugen af arbejdstidsaftalen, herunder forståelsen af det 

professionelle råderum, 

- at kvalificere og følge op på KL´s rapport om lærernes arbejdstid. 

 

 

Kommunale forhold. 

 

Kommunens økonomi vil fortsat være under pres i de kommende år.  

 

Vi skal derfor have fokus på: 

- at sikre den attraktive arbejdsplads ved fokus på gode personalepolitikker, 

- at sikre, at MED-aftalen efterleves, 

- at overvåge alternative ansættelsesformer – herunder begrebet frivilligt arbejde, 

- at udbrede kendskabet til de tre overordnede principper for alt skolebyggeri: Brugbarhed, 

holdbarhed og skønhed, for at understøtte en god undervisning og læring,  

- sikre, at kredsen fortsat er placeret som en uundværlig samarbejdspartner i alle relevante forhold.  

 

Kredsforhold. 

 

Vi skal have fokus på: 

- at optimere kredsens drift,  

- at arbejde med social kapital, 

- at indsamle medlemmernes overenskomstkrav til OK-13 

- at opkvalificere tillidsrepræsentanterne,  

- at holde medlemsarrangementer.  


