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Da jeg i sidste uge skrev den mundtlige beretning foregik det på kredskonkoret. Som 

de fleste af Jer ved, er der fra formandskontoret udgang til haven. Der går jeg ind i 

mellem ud for at blive inspireret og samle tankerne. I sidste uge faldt mit blik hele 

tiden på et blomsterbed fyldt med spirer af små påskeliljer – tête-à-tête, Det er 

resterne af de tusindvis af blomster, vi uddelte under lockouten for knap to år siden.  

Første august mødte ledere, lærere og elever op til en ny og anderledes skole. Vores 

ambitiøse undervisningsminister havde fået vedtaget en reform af folkeskoleloven, og 

lærernes arbejde er nu reguleret af en lov – den forkætrede Lov 409, som 

individualiserer tilrettelæggelsen af lærernes arbejde. Skolerne har forberedt sig så 

godt som muligt på Lov 409 og Skolereformen, men alligevel er det mit indtryk, at 

man har forsøgt at lappe cyklen, mens vi cyklede!  

 

Skolepolitik og Folkeskolereformen. 

Skolepolitikken i Slagelse kommune angiver, at man de første år skal koncentrere sig 

om at styrke fagligheden og elevernes trivsel. Folkeskoleloven og skolepolitikken har 

været den enkelte skoles grundlag for at tilrettelægge den nye skoledag for eleverne. 

Det er der kommet store forskelle ud af. Alligevel er der tydelige tendenser på, 

hvordan udmøntningen er gået: 

 

Mere undervisning i dansk og matematik og engelsk i første klasse har ikke givet 

problemer. 

 

Den understøttende undervisning (som jo i parentes bemærket skal understøtte den 

fagfaglige undervisning) har det været svært at få hånd om. Det er begrænset, hvor 

mange geder, man kan slagte, og hvor mange redekasser, der kan bygges.  

For mig er det vigtigt at holde fast i, at den understøttende undervisning skal 

understøtte den fagfaglige undervisning og give muligheder for mere spændende og 

anderledes undervisning, hvor der også skal være mulighed for at inddrage det 

omgivende samfund. Det giver kun rigtig mening, hvis man tillægger den 

understøttende undervisning til de lærere, der i forvejen har eleverne i den fagfaglige 

undervisning. At bede pædagoger om at lave understøttende undervisning, der skal 

øge elevernes kompetencer i skolefag, de ikke har været en del af eller med i, er at 

give dem en urimelig opgave. Vi skal heller ikke glemme, at selvom en pædagog har 
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understøttende undervisning, er det fortsat lærerne, der har ansvar for det faglige 

indhold. 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er tænkt som timer, der kan hjælpe den svage elev 

og give den dygtige elev større udfordringer. Alt for mange steder har man kun haft 

fokus på lektiehjælpen, og mange steder har man organiseret den, så den nærmest har 

karakter af opbevaring og pasning. Der er ganske simpelt for få lærere til for mange 

elever. Det er muligvis en konsekvens af, at timerne er frivillige, så det har været 

svært at organisere det effektivt. Det bliver ændret efter næste folketingsvalg. så 

behøver timerne ikke at lægge i ydertimer, og de kan derfor i højere grad tænkes ind i 

det samlede undervisningstilbud. Men som med understøttende undervisning giver 

lektiehjælp og faglig fordybelse for mig kun mening, hvis timerne tillægges de 

lærere, der i forvejen har eleverne i den fagfaglige undervisning.  

 

Det er lærernes didaktiske kompetencer, der skal binde undervisningen sammen og 

sikre, at der tænkes tværgående og ”op og ned af vægge og stolper”, så den enkelte 

elev når målene i folkeskoleloven – at blive så dygtige, som de kan. Og for at sikre 

successen har vi ledelserne på skolerne til at tilrettelægge og vise pædagogisk retning.  

 

Hvordan har skolelederne så mestret den opgave? Vi skal lige skrue tiden tilbage til 

dengang, skoleinspektøren blev afløst af skolelederen. Nu skulle skolelederen udover 

at styre skolen ud fra økonomi, lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger også 

være pædagogiske ledere af lærerne. I starten var der ikke meget pædagogisk 

ledelse.  Det meste blev overladt til de professionelle lærere med høj grad af 

autonomi. Lærerne havde nogle mål: At eleverne naturligvis skulle blive så dygtige 

som muligt. Så bestemte de metoderne til at nå dertil.  Lærerne stod primært til 

ansvar overfor forældrene og deres ambitioner på deres børns vegne. Så kom PISA, 

nationale test, klare mål. Nu skulle der være evidens for alt, hvad lærerne foretog sig. 

Det blev til pædagogisk ledelse udmøntet i, at man præsenterede og besluttede 

bogstavskombinationer, lærerne skulle arbejde efter: AL, LP, AI, CM, CL, og nu VL. 

Hver gang blev det præsenteret som løsningen på et problem, mange lærere ikke 

anede, at de havde! Og hver gang betød det flere kursusgange, flere møder og mere 

skriftlighed. Det skulle lette lærernes arbejdsbyrde, men det gjorde det modsatte. Og 

de havde alle en kort levetid. 

Fri os for flere bogstavskombinationer, der skal trækkes ned over det samlede 

skolevæsen og den enkelte lærer på engelsk, norsk, svensk eller dansk. 
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Giv i stedet ansvaret for undervisningen tilbage til den enkelte lærer, så hun med sin 

professionalisme, autenticitet og autoritet kan vælge de metoder, der skal til for at 

opnå de høje mål for hver enkelt elev. Det kunne være, at der var lærere, der tog 

nogle af bogstavkombinationerne til sig, fordi de gav god mening, og ikke fordi de 

blev dikteret oppefra.  

 

Helt grundlæggende har reformen det problem, at den er underfinansieret. Det har 

været nødvendigt for skolerne at pålægge lærerne at undervise langt mere end de 

forudsatte 80 timer om året for at kunne levere det fastsatte undervisningstimetal i 

fagene. Det forøgede sygefravær har givet et forøget pres på vikarkontoen. Det er nu 

ikke mere muligt at aflyse elevernes undervisning ved læreres fravær. Endelig har 

forøgelsen af lærernes undervisningstimetal betydet, at der har skullet bruges langt 

flere penge til undervisningstillæg. Alt sammen gør, at skolerne har store problemer 

med at få de knappe midler til at slå til.  

 

Inklusionsdagsordenen ruller fortsat ud over skolerne. Byrådet fjernede pr. 1. august 

2014 de 9 mio. kr., der var afsat til forebyggende foranstaltninger på skolerne. 

Desuden kan vi se, at der er færre og færre elever, der bliver visiteret til vidtgående 

specialundervisning på kommunens specialskoler og heldagsskoler. Det har som 

naturlig konsekvens, at mange flere elever er blevet inkluderet i normal- 

undervisningen uden, at det kan ses, at der følger ekstra ressourcer med. Det har 

entydigt presset den enkelte lærer i sin daglige undervisning, at hun har skullet 

planlægge en undervisning, der også har skullet nå elever med særlige behov. Det er 

ganske enkelt en katastrofe. Nu bliver inklusion af elever med særlige behov jo 

entydigt en sparerøvelse og ikke et forsøg på at give de elever en bedre skolegang og 

en følelse af at være en del af samfundet! Center for Skoles kompetencecenter gør, 

hvad de kan for at understøtte lærerne i den daglige undervisning, og der er stort træk 

på deres viden. Men det er ikke nok. 

Der skal penge med ud til en øget inklusion, og der skal sættes massivt ind med 

efteruddannelse af de mange lærere, der skal inkludere flere elever i 

normalundervisningen. Ellers vil det ikke lykkes. 

Et alternativ kunne være, at man i kommunen tager bemærkningerne i 

skolepolitikken alvorligt om, at ikke alle elever vil have gavn af at blive inkluderet i 

normalskolerne. Beslutningen om at samle Heldagsskolen, Klostermarken og CSU på 
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en ny renoveret Nørrevangs skole, bør være starten på, at etablere et attraktivt 

alternativt tilbud til de elever, der har behov for et andet tilbud end det, 

normalskolerne kan give. Det at samle kompetencerne kan gå hen og danne skole for 

andre kommuner, der alle har problemer med inklusion af elever med vidtgående 

behov. 

 

Forudsætning for finansiering af folkeskolereformen var som sagt, at lærerne skal 

undervise 2 klokketimer mere i gennemsnit om ugen. Det kunne kun lade sig gøre 

ved at fjerne lærernes arbejdstidsaftale og lade den erstatte af Lov 409. Det skete som 

bekendt med lovindgrebet. Vi har i den skriftlige beretning grundigt beskrevet, 

hvordan vi sidste år arbejdede med Lov 409 og i samarbejde med Center for Skole og 

Skolelederforeningen udarbejdede et Forståelsespapir, og hvordan vi løbende har 

fulgt op med præciseringer af udmøntningen.  Grundlæggende er store dele af 

udmøntningen lagt ud til den enkelte skole, og det har givet store forskelle. Nogle 

skoler har stor fleksibilitet for lærerne i deres muligheder for at tilrettelægge arbejdet 

hensigtsmæssigt – andre giver kun ganske få muligheder. Nogle lærere har mulighed 

for at lægge dele af deres forberedelse andre steder end på skolen – andre har ikke. 

Der er store forskelle i normalskolernes gennemsnitlige undervisningstimetal: Det 

spænder fra 710 til 806 klokketimer om året eller mellem 23,6 og 27 lektioner om 

ugen. Der er enkelte lærere, der har op til 33 lektioner om ugen. Men på en stor del af 

skolerne underviser lærerne langt mere end de forventede ekstra to timer om ugen. 

Det har forringet lærernes og børnehaveklasseledernes muligheder for at levere en 

kvalificeret undervisning. 

 

Jeg har flere gange de sidste år lanceret den idé, at man på en simpel måde kunne 

give lærerne 2 timers mere undervisning om ugen ved at forøge lektionslængden fra 

de almindelige 45 minutter til en klokketime. Udvidelsen kan finansieres med den 

understøttende undervisning.  Det vil betyde, at en lærer med nu 26 lektioner á 45 

minutter kunne komme ned på knap 20 lektioner á 60 minutter. Det ville give mere 

tid i den enkelte undervisningslektion til at nå alle elever og bedre mulighed for at 

inddrage bevægelse og kreative elementer i undervisningen. Den enkelte lærer vil 

have færre hold og elever at skulle forholde sig til, og den sparsomme 

forberedelsestid vil kunne strækkes længere. Kun én skole i Slagelse kommune – og 

det er Skælskør skole - har indført denne udvidelse af lektionslængden. Sidste 

mandag var Bjørn Hansen fra DLF´s formandskab, Evy Stockholm, konsulent i DLF 

og undertegnede på besøg på Skælskør skole, for at høre, hvorfor der på skolen er 
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relativ god tilfredshed med lærerjobbet på trods af Lov 409 og reformen.  Udover at 

de har en god skoleledelse, der er meget lyttende og inddragende og som værner om 

lærerne og ikke sætter for mange skibe i søen, var det mit indtryk, at den enkeltfaktor 

i deres planlægning af skoleåret, der havde haft den største effekt, var forøgelsen af 

lektionslængden. Min opfordring skal her være, at flere skoler lader sig inspirere af 

Skælskør skole og tager forøgelsen af lektionslængden og andre gode idéer op i det 

kommende skoleår.  

 

Der er ingen tvivl om, at mange lærere efter 1. august har oplevet, at de er blevet sat 

ned i tid - forstået på den måde, at de simpelthen har oplevet, at de 40 timers fulde 

tilstedeværelse IKKE har været tilstrækkeligt til at levere en ordentlig undervisning - 

en ordentlig efterbehandling – og et ordentligt forældresamarbejde. Det er gået ud 

over arbejdsforholdene og kvaliteten af undervisningen.  

Der er dog heller ingen tvivl om, at mange lærere er blevet glade for fuld 

tilstedeværelse på skolerne. Weekender og aftener bruges nu ikke mere på 

forberedelse og andre opgaver. Det burde sætte hegn om det grænseløse arbejde. 

  

Vi har sammen med Center for Skole og skolelederne sendt et spørgeskema ud til 

alle lærere, og over 70 % har svaret på det. Mange angiver, at der ikke er balance 

mellem opgaver og tid, og tiden til forberedelse og efterbehandling af undervisningen 

er kommet under pres: Mange lærere har fået mindre tid til forberedelse og 

forberedelsestiden er blevet fragmenteret til korte perioder i løbet af skoledagen. Der 

er på trods af principiel fuld tilstedeværelse blevet dårligere muligheder for at 

samarbejde med kolleger og andre samarbejdsparter. Vi arbejder lige nu på en 

ændring af vores nuværende Forståelsespapir, og det vil besvarelserne og de mange 

tilsendte kommentarer danne grundlag for. 

 

Overenskomst 2015. 

Overenskomsten har som bekendt været til urafstemning, og der blev et stort flertal 

på 70,1 % for et ja med en høj stemmeprocent på 77,3%. I Slagelse Kommune var 

stemmeprocenten på 79,1 med 74,7 % ja- stemmer. Det resultat skal vi bruge med 

stor ydmyghed. Der er ingen tvivl om, at havde alle lærere stemt med hjertet, var 

resultatet blevet et NEJ. Men ræsonnementet for kredsstyrelsen og mange lærere har 

været, at det var det bedst opnåelige resultat i den nuværende situation, at man ikke 

orkede en konflikt, og at man ville få et regeringsindgreb, der ikke ville give lærerne 

bedre forhold. Tiden var ikke inde til en central arbejdstidsaftale. Men vi skal som 
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sagt bruge resultatet med stor ydmyghed. JA-siden har ikke vundet. Nej-siden har 

ikke tabt. Der er en stor skepsis om især arbejdstiden, og det skal vi og kommunen 

tage meget alvorligt i vore kommende forhandlinger. 

 

Der er også gode takter i overenskomsten:  

Løndelen er god nok. Alle får et løntrin eller det, der svaret hertil. Der er sikkerhed 

for en lille reallønsfremgang. 

Undervisningstillæg op til 750 undervisningstimer er afløst af et fast tillæg, der giver 

alle lærere en lille lønforbedring. 

Endelig bortfalder tillægget for undervisning i særlige klasser og for undervisning af 

enkeltintegrerede elever. Accepten af den bestemmelse bunder i, at som konsekvens 

af den øgede integration af elever med særlige behov har færre og færre lærere fået 

disse tillæg. Det drejede sig om at sikre midlerne, mens tid var. Lærere, der på 

nuværende tidspunkt får tillægget, får det fortsat udbetalt som en personlig ordning, 

så længe de varetager funktionen. 

   

6. ferieuge kan fremover afvikles som på det øvrige offentlige arbejdsmarked. Lad 

mig citere fra KL´s vejledning om ferie for ansatte i kommuner: 

”Det er den ansattes valg, om den 6. ferieuge skal afholdes eller udbetales. Det vil 

sige, at arbejdsgiverne ikke kan disponere over denne ferieuge til forskel fra de 

øvrige ferieuger. Ønsker den ansatte at holde den 6. ferieuge, skal den ansatte give 

arbejdsgiveren besked herom samt om tidspunktet herfor. Af hensyn til 

arbejdsgiveren og arbejdets tilrettelæggelse skal beskeden gives så tidligt som muligt. 

Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet for afholdelse af den 6. ferieuge, 

medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.”   

Lad mig lige fremhæve et par sætninger: ”Det er den ansattes valg” og 

”…arbejdsgiverne kan ikke disponere over denne ferieuge.”  

 

Vi hører allerede nu skoleledere, der spekulerer i at ville placere lærernes 6. ferieuge i 

enkelte uger eller på elevfrie dage med henvisning til ”arbejdets udførelse.” Det kan 

de ikke! En hindring for arbejdets udførelse kan kun være, hvis mange lærere ønsker 

at afvikle den 6. ferieuge i en bestemt uge! 

 

Endelig er der aftalt et vigtigt bilag 1.1 om arbejdstid med 15 punkter, som 

indeholder en række initiativer, som de centrale parter (KL og LC) og de lokale parter 

er forpligtet til at drøfte og indarbejde i udmøntningen af L 409. De skal alle sammen 
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bidrage til, at lærere og ledere får en bedre arbejdssituation, så de kan lykkes med 

deres vigtige opgave, som det hedder i forhandlingsprotokollatet. Jeg vil nu 

fremhæve de vigtigste: 

- Det er forudsat, at der i kommunalbestyrelsens ressourceallokering og 

prioritering af opgaverne i skolen er taget højde for, at det er muligt at leve op 

til lovgivningen. Der skal altså være balance mellem opgaver og ressourcer. 

Det er politikernes ansvar. 

- KL´s tidligere udmelding om, at kommunerne ikke må indgå lokale 

arbejdstidsaftaler, er fjernet. Nu må de godt! 

- Når man drøfter opgaveoversigten, skal der indgå det forventede tidsforbrug til 

forberedelsen og de øvrige opgaver. Opgaveoversigterne skal altså være mere 

detaljerede!  

- Der skal sikres sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Det er slut 

med at blive pålagt fragmenteret forberedelsestid i mellemtimer a 45 minutter! 

- Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre 

formål. Er dette nødvendigt, SKAL ledelsen forholde sig til, hvordan læreren 

får mulighed for at forberede undervisningen. Det har vi delvist taget højde for 

i vores forståelsespapirs formulering om løse vikartimer. 

- Kredsen og kommunen skal vurdere muligheden for at indgå aftaler om at 

afsætte en pulje af tid til særlige opgaver, hvor læreren kan beslutte hvor og 

hvornår, opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. 

- Endelig vil der i skoleåret 2015/16 blive lavet evaluering af, om de 15 punkter 

har haft en effekt på arbejdsmiljøet. Hvis ikke er der til fældet, er der åbnet 

muligheder for aftalebasserede løsninger på centralt niveau.    

 

Vi har allerede planlagt de første møder med Center for Skole og Lederforeningen 

om en ændring af vores forståelsespapir. Vi vil gå efter at få lavet en egentlig 

forpligtende aftale gældende for alle skoler i kommunen, der giver lederne og lærerne 

bedre mulighed for at lykkes med opgaven – at levere god skole og god undervisning 

for alle elever. Vi vil have fokus på synlighed, gennemsigtighed og retfærdighed. Vi 

vil have fokus på balance mellem opgaver og ressourcer. Vi vil have fokus på mere 

detaljerede opgaveoversigter. Og vi vil have fokus på at øge lærernes mulighed for 

fleksibelt at løse deres opgaver uden at genindføre det grænseløse arbejde. 

 

Vi ser frem til, at kommunen lever op til deres ansvar om at udmønte bilaget om 

arbejdstid i overenskomsten i de kommende forhandlinger.  
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Det er nødvendigt, at vi forbedrer forholdene for lærerarbejdet i Slagelse Kommune. 

At vi forbedrer arbejdsmiljøet, og at vi får genskabt fornemmelsen af, at vi har et 

fælles skolevæsen. 

  

Sygefravær og personaleomsætning. 

Sygefraværet blandt lærere og børnehaveklasseledere er steget med 60 % siden 

indførelsen af Lov 409, og vi taler ikke kun om brækkede arme og ben som årsag til 

sygefraværet. Vi taler om arbejdsbetingede lidelser – først og fremmest stress. Det er 

dyrt for kommunen, og det er ødelæggende for den enkelte. 

 Den lige afholdte APV over det psykiske arbejdsmiljø indikerer også, at der er 

problemer. Over halvdelen svarer, at de ofte eller altid mangler tid til deres 

arbejdsopgaver, og næsten en tredjedel svarer, at de en stor del af tiden eller hele 

tiden føler sig stressede. 

 

Personaleomsætningen. Lærere, der er flyttet mellem kommunens skoler eller ud af 

kommunen, er tredoblet i indeværende skoleår i forhold til sidste skoleår.  Fra 23 til 

75. Lærerne skifter normalt arbejde i forbindelse med skoleårets afslutning. Det gør 

de ikke mere. De søger hen på skoler og til kommuner, hvor de mener, at 

arbejdsforholdene er bedre, og de søger arbejde tættere på deres bopæl, fordi den 

manglende fleksibilitet i arbejdet gør det vanskeligt at få arbejdsliv og privatliv til at 

hænge sammen.  

Den store personaleomsætning er dyr for kommunen og giver et større arbejdspres for 

de tilbageværende ansatte på skolen. De skal måske læse vikartimer i en periode. Og 

de skal forholde sig til nye kolleger. Det tager kræfter og tid, og tid er en 

mangelvarer.  

Dertil kommer, at der er ansat over 50 ikke-læreruddannede i faste stillinger på 

skolerne. Det er næsten 10%. Mange af dem er ansat, fordi det ikke har været muligt 

at få uddannede lærere til de ledige stillinger. Nogle af dem er såmænd udmærkede 

undervisere, men der er jo en årsag til, at der i folkeskoleloven er et uddannelseskrav 

for at kunne undervise i folkeskolen. 

 

Slagelse Kommune er blevet et udkantsområde i forhold til at tiltrække uddannede 

ansøgere til ledige lærerstillinger. Det er ganske enkelt nødvendigt, at kommunen gør 

det mere attraktivt at være ansat i Slagelse Kommune end i de omkringliggende 

kommuner. Ellers vil det ikke være muligt at nå målene i folkeskoleloven.  
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Slagelse Kommune har afsat ekstra midler til at sikre, at lærerne får 

uddannelseskompetence, der svarer til linjefag i de fag, som de underviser i, så man 

kan nå målet om, at 95 % af elevernes undervisning i 2020 varetages af lærere med 

linjefagskompetence i fagene. Kredsstyrelsen har været med i en arbejdsgruppe, der 

har tilrettelagt denne efteruddannelse, som løber af stablen i næste skoleår. Men den 

indsats vil jo ikke batte noget, hvis 10 % af de ansatte undervisere IKKE har 

læreruddannelse. 

 

Ytringsfrihed. Kritikkens U-vending. Et udtryk af Rasmus Willig. 

Vi har i samfundet efterhånden udviklet en mere individualistisk kultur, hvor 

selvkritik er blevet mere fremherskende end den traditionelle samfundskritik. Vi ser 

det også i Lov 409.  Men et velfungerende samfund, et velfungerende demokrati og 

en velfungerende arbejdsplads hviler på en aktiv og kritisk debat. Muligheden for 

kritik og dialog er demokratiets rygrad, og U-vendingen fra samfundskritik til 

selvkritik har derfor alvorlige konsekvenser for samfundet, for en organisation, for en 

skole. 

Hvorfor er kritikken svær og uvelkommen? 

De positive begreber om forandringer gør det svært at argumentere imod. Et 

omstillings- og rationaliseringskatalog? Det hedder besparelsesforslag! 

Kravet om en anerkendende tilgang er ødelæggende for kritik. 

Manglende kendskab, accept eller forståelse for forandringer individualiseres. Det 

bliver den enkeltes problem, hvis man ikke er enig. 

Man mødes med affejende bemærkninger som:  

- ”Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet” 

- ”Jeg hører, hvad du siger” 

- ”Den tager vi i øjenhøjde” 

- ”Du virker stresset” 

- ”Tag nu JA-hatten på” 

- ”Nu skal du ikke gå i for små sko” 

- ”Du må se det som en udfordring” 

- ”Hvad har du selv tænkt dig at gøre ved det?” 

- ”Er der evidens i din påstand?” 

 



 

[12] 
 

Manglende kritik er ødelæggende for udviklingen af en arbejdsplads til det bedre. 

Kritik skal være velkommen, da den er med til at kvalificere beslutninger og sætte 

retning på udviklingen. 

 

Hvorfor nu al den snak om manglende kritik? 

 

Vi har i vores Forståelsespapir betonet vigtigheden af dialog mellem leder og lærer 

om arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsopgaverne og vigtigheden af, at lærere og 

ledere løbende drøfter prioriteringen af opgaver og balance mellem opgaver og 

ressourcer. Men alt for ofte hører vi fra lærere, at de er utrygge ved at konfrontere 

deres leder med, at de oplever ubalance mellem opgaver og ressourcer. De mødes 

nogen gange af affejende bemærkninger, der ikke kan bruges til noget. Jeg skal 

skynde mig at indskyde, at Center for Skole og Lederforeningen er enige med os i, at 

sådan skal det ikke være, men… 

 

Lad mig citere fra Justitsministeriets vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed: 

”Offentlige ansattes deltagelse i debatten er ikke blot af betydning for den enkelte 

ansatte. Det er således i mindst lige så høj grad til gavn for samfundet som sådan, når 

offentligt ansatte ytrer sig. Dette skyldes blandt andet, at de offentligt ansatte – i kraft 

af den specialviden, som de besidder inder for deres forskellige fagområder – i en 

række tilfælde vil kunne medvirke til at højne det faglige niveau i den offentlige 

debat. Offentligt ansatte vil således bl.a. kunne bidrage med oplysninger om, hvilke 

praktiske konsekvenser beslutninger har eller vil kunne få.” 

 

Det er vigtige ord at holde sig for øje i dagligdagen. ”I høj grad til gavn”. ”Højne det 

faglige niveau”. ”Praktiske konsekvenser”. 

 

Da jeg i efteråret var fremme med tal på stigningen i lærernes sygefravær, blev jeg 

mødt med nedtoning af problemets omfang, bortforklaringer og rasende anklager om, 

at jeg nærmest udøvede landsskadelig virksomhed ved "at tale skolerne i Slagelse 

ned", som flere skoleledere anklagede mig for. Kritikkens U-vending! 

 

Da jeg var fremme med tal om personalegennemstrømningen i indeværende skoleår, 

blev jeg mødt med, at en offentliggørelse af tallene for flytninger ville være skadeligt 

for skolernes muligheder for at tiltrække kvalificerede lærere. Kritikkens U-vending. 
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Jeg vil insistere på, at oplysning om faktuelle forhold på skolerne IKKE er 

ødelæggende for muligheden for at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og jeg vil 

insistere på, at fortielse af faktuelle forhold kan være ødelæggende for omgivelsernes 

syn på Slagelse Kommunes skolevæsen. Al kritik skal være velkommen! 

 

Slagelse kommunes økonomi. 

Slagelses Kommunes økonomi har det ikke for godt. Indtægterne er for lave. De kan 

ikke udnytte deres serviceramme (det er de penge, de må bruge), og udgifterne er for 

store. Derfor er der sat store besparelsesforanstaltninger i værk. TAO = Tværgående 

Arbejdsopgaver skal flyttes fra det decentrale niveau på f. eks. skolerne til en central 

enhed. Det kommer til at berøre administrationen på skolerne. Omlægning af 

rengøring og bygningsdrift vil berøre skolerne. Lur mig om begge dele ikke medfører 

et mindre og dårligere serviceniveau! Vi risikerer at miste det tætte samarbejde med 

skolesekretærer og servicemedarbejdere. 

  

Der er besluttet en besparelse i 2016 på 48 mio. kr. Hertil kommer, at direktionen 

skal lave et besparelseskatalog på yderligere 39 mio. kr. Skolerne skal alene finde i 

omegnen af 16 mio. kr. Det er ikke muligt. Vi skal levere det timetal og den kvalitet, 

der fremgår af Folkeskoleloven med en reform, der er underfinansieret i forvejen. 

Lærerne kan ikke undervise mere. De underviser i forvejen ca. 20 timer mere om året 

end landsgennemsnittet med en elevgruppe, der er større udfordret end 

landsgennemsnittet. 

  

Vi er desuden udfordret af et faldende elevtal, der gør det mere urentabelt at drive 

skole mange steder. 

Så kan man vel bare lukke nogen små skoler? Det har borgmesteren lovet ikke vil ske 

i denne byrådsperiode, og det vil desuden lægge gift ud for kommunens bestræbelser 

på at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landområderne og de små bysamfund. 

Skolerne i Slagelse Kommune har brug for at få tilført penge, hvis de skal nå de 

ambitiøse mål! 

 

Stillingssituationen næste skoleår. 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke noget klart billede af stillingssituationen næste år 

som konsekvens af det faldende elevtal. Kommunen opsagde sidste år en 

forflyttelsesaftale, som igennem snart mange år har håndteret såvel meget store 

forflyttelsesrunder som få forflyttelser - ikke med stor tilfredshed men dog med en 
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accept af, at det var en ordentlig proces. Vi har igennem måneder forsøgt at få lavet 

en retningslinje for forflyttelser i SektorMED for Skole. Vi ønskede, at en 

forflyttelsesproces skulle være gennemskuelig, efter objektive kriterier og med 

mulighed for at lærerne frivilligt kunne ønske, hvor de ville forflyttes hen. 

Skolelederne ønskede omvendt en kort proces, der indebar, at lærerne ikke kunne 

ønske, hvor de ville forflyttes hen.  

Vi er netop fredag eftermiddag nået til enighed om en retningslinje, der indebærer, at 

lærere, der skal forflyttes, kan ønske, hvor de vil forflyttes hen. 

 

Kommunen anerkender indtil videre, at lærerene er ansat i kommunen – ikke på den 

enkelte skole, men det holder ind i mellem hårdt. Det er nogle gange svært at se det 

fælles skolevæsen. 

 

 

Slagelse Lærerkreds. 

Slagelse Lærerkredses økonomi har det heller ikke for godt. Det faldende elevtal 

medfører behov for færre ansatte. De mange ikke-læreruddannede føler ikke den 

samme tilknytning til Danmarks Lærerforening, så de alle sammen melder sig ind. 

Vakante stillinger har betydning for vores medlemstal. Vi har desværre også oplevet 

at nyuddannede melder sig ud af foreningen, fordi de ikke vil betale solidaritets- 

kontingent. De og vi skal huske på, at vi også stod på gader og stræder for deres 

skyld. For at sikre, at vi alle kan få mulighed for at levere god undervisning under 

ordentlige arbejdsvilkår og til en rimelig løn. Vi skal alle til stadighed arbejde for, at 

alle, der kan, er medlemmer af den solidariske forening Danmarks Lærerforening.  

 

Vi har faldende medlemstal og dermed faldende indtægter, men vi ønsker fortsat at 

opretholde et højt serviceniveau for vore medlemmer med kompetent rådgivning, en 

kredsstyrelse, der kan forhandle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, en kredsstyrelse der 

kan blande sig og gøre sin indflydelse gældende alle steder, hvor vores medlemmers 

vilkår bliver drøftet. Og varme, vand og El skal fortsat betales. Derfor lægger vi op 

til, at I skal beslutte en mindre kontingentstigning, og vi har også i tankerne måske 

ikke næste år at afholde et Åbent kursus. Vi vil drøfte alternativer. 

 

Vores sagsbehandler gennem over 25 år har valgt at gå på pension med udgangen af 

februar 2016. Kredsstyrelsen skal i den forbindelse overveje, hvordan vi skal 
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organisere sagsbehandlingen fremover, så medlemmerne kan få den samme gode 

rådgivning, som Bent Madsen har præsteret i de mange år. 

 

 

Mindre medlemsgrupper. 

Denne beretning har indtil nu mest handlet om folkeskolen, selvom vi har mange 

medlemmer beskæftiget med andre undervisnings-, konsulent- og 

vejledningsopgaver. Konsulenterne og de ansatte på PPR er pressede af færre 

ressourcer og flere og anderledes opgaver primært i relation til den øgede inklusion. 

Vores medlemmer på Ungdommens Uddannelsesvejledning er presset på deres 

levebrød. Forslaget til omlægningen af uddannelsesvejledningen vil betyde, at der 

frem til 2020 skal skæres 1/3 af UU-vejlederne væk. De tilbageværende skal 

koncentrere sig om 20%  af de svageste unge. Det vil ikke kvalificere alle de unges 

uddannelsesvalg. Og endelig er vores medlemmer på Center for 

Specialundervisning presset af, at de får færre elever, da de omkringliggende 

kommuner hjemtager nogle af deres elever for at give dem et tilbud i 

hjemkommunen, selvom de måske ikke har den nødvendige specialviden på et givent 

område. 

 

Folketingsvalg. 

Nu har vi Folketingsvalg senest til september. Hvad kan vi forvente os? Blå blok vil 

have nulvækst i kommunerne. Det vil i realiteten betyde nedskæringer i de 

kommunale budgetter. Rød blok vil køre videre som om intet er hændt og formentlig 

med Antorini som undervisningsminister uden indblik i de virkelige forhold på 

skolerne men kun med blik for at male skønmalerier af virkeligheden.  

Hvem skal vi stemme på? Efter lockouten og op til kommunalvalget følte mange 

lærere sig ”partiløse”. De følte sig svigtet af næsten alle de politiske partier. Den 

følelse har mange stadigvæk. Jeg tror, mange læreres sindstilstand bedst kan 

beskrives med følgende citat af Dan Turell: ”Når jeg ser på en stemmeseddel, føler 

jeg mig som en muslim, der ser på et spisekort, der udelukkende består af retter med 

svinekød”.  

 Det tegner på nuværende tidspunkt til, at det vil være terrorbekæmpelse, 

indvandring, kontanthjælpsreform og sundhed, der vil være de største valgtemaer. Vi 

skal hver og en insistere på af få sat Folkeskolen på dagsordenen. Danmarks 

Lærerforening vil gøre det. Kredsen vil gøre det, men hver af jer og jeres  kolleger, 

der ikke er her i dag, kan også forsøge at sætte folkeskolen på dagsordenen med 
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læserbreve, med beretninger fra virkeligheden til Gud og menigmand og ved mødet 

med de lokale folketingspolitikere. De skal ikke tro, at vi har glemt, at de har 

forværret lærernes arbejdsforhold og lagt hindringer ud for folkeskolereformens 

gennemførelse. De skal vide, at vi husker! 

 

Som afrunding vil jeg gerne takke, kredsstyrelsen, forsamlingen og alle øvrige 

medlemmer for det sammenhold og den solidaritet, der er udvist og stadig udvises i 

denne ”tour de force”, som vi er midt i. Vi er som lærere dedikerede til den 

folkeskole, der er for hele folkets børn. Vi vil fortsætte kampen for anstændige 

arbejdsvilkår, fordi der er nødvendigt for at have en folkeskole, hvor dannelse, ånd og 

kultur er fundamentet for undervisning af høj kvalitet. 

 

Kresten Kold sagde: 

”I skolen skal man træde varsomt, for her bliver mennesker til” 

 

I Danmarks Lærerforenings sang udtrykkes det: 

 

”Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi´r 

Ved en daglig forening af gamle og nye værdier. 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: 

Der, hvor menneskets værd bli´r forsvaret, må vi være med.”  

 

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

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

kredsens arbejde eller forhold i kommunen. 

 

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

anledning til spørgsmål, kommentarer og synspunkter fra forsamlingen. 

 

Med disse ord overgiver jeg beretningerne til generalforsamlingens behandling.  

 

 

 


