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Mundtlig beretning 
 

Kære generalforsamling – kære medlemmer og kolleger. 
Tak fordi I er mødt op til en helt særlig generalforsamling – særlig fordi vi lige nu er der, 
hvor organisationerne har varslet konflikt og arbejdsgiverne har svaret med lockout. 
Meget er på spil for os, både som offentlige lønmodtagere og for hele udviklingen af 
vort samfund. 
 
Men organisationerne står sammen, og det gør vi også i Danmarks Lærerforening – der-
for er det også vigtigt, at I er her netop i dag, for vi står også med et følelsesmæssigt 
tryk ved udsigterne til en ny konflikt. Et pres, som vi skal hjælpe hinanden med at hånd-
tere. Det handler ikke kun om, at vi skal ind i en arbejdskamp, vi skal også alle sammen 
ud af den på en ordentlig måde. 
 
Hvad kæmper vi for? – som håndboldspillerne råber det…. 
Vi kæmper for ordentlige løn- og ikke mindst arbejdsvilkår. 
Men vi kæmper denne gang også for den reelle og fri forhandlingsret, som blev opnået 
ved Septemberforliget i 1899. Vi har i rigtig mange år haft overenskomster, hvor par-
terne har indgået aftaler, som man blev enige om, skrev under på og håndhævede med 
loyal respekt i overenskomstperioden.  
Det er jo ikke fordi vi ønsker en konflikt, vi gør det jo kun, fordi det ikke kan undgås. 
Moderniseringsstyrelsens tilgang er, at udgifterne til den offentlige sektor skal mind-
skes og det skal ske ved at svække overenskomsterne og dermed forringe de ansattes 
løn- og arbejdsvilkår. 
Derfor handler det ikke kun om den fri og reelle forhandlingsret – det handler også om, 
at man sætter vort velfærdssamfund på spil - og det kan få konsekvenser for rigtig 
mange medarbejdere og borgere.  
 
Denne gang står de faglige organisationer sammen i musketereden, det er historisk. 
Alle lønmodtagergrupper står sammen om kravene om reallønsfremgang, en arbejds-
tidsaftale for lærerne og betalt frokostpause på statens område. 
Krisen er forbi, og vi skal som offentligt ansatte også have del i opsvinget. Vi har i tre 
omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Vi vil anerkendes på 
vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet. 
Med arbejdsgivernes totale afvisning af reelle forhandlinger på ovenstående områder, 
har den samlede fagbevægelse måttet svare, at NOK ER NOK – og udsende strejkevarsel 
for ca. 10% af de ansatte i kommuner, regioner og stat. Her ibland er folkeskolerne i 
Kalundborg udtaget, sammen med pædagoger, pædagogmedhjælpere og skolesekre-
tærer.  
Innovationsminister Sophie Løhde svarede igen med lockoutvarsel for 120.000 statsan-
satte og Regionerne og Kommunernes Landsforening svarede igen med lockout af 
70.000 regionalt ansatte og 250.000 kommunalt ansatte. Det er mere end halvdelen af 
alle offentlig ansatte – så hvem optrapper og lammer i virkeligheden Danmark? 
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Om lærernes arbejdstid svarede daværende KL-formand og borgmester i Kalundborg 
Kommune i sidste uge: ”KL har fremlagt konkrete forslag, hvor vi har adresseret nogle 
af de udfordringer, som lærernes organisation har peget på. Vi er desværre indtil videre 
blevet mødt med forslag, som ikke ville fungere for skolerne, og som ville efterlade os 
med store problemer lokalt” 
Enten handler det her om, at KL ikke ved, hvordan en skole fungerer – eller også hand-
ler det ganske enkelt om, at hvis lærerne skal have samme vilkår som andre basisstillin-
ger i kommunerne, så vil det komme til at koste. 
DLF har fremlagt forslag som skal sikre, at lærerne omfattes af en overenskomst inde-
holdende bestemmelser for arbejdstiden ligesom andre grupper har – det betegner KL 
så som forslag, der ikke vil fungere på en skole! KL har fremlagt meget lidt og vil ude-
lukkende forhandle forslag til en arbejdstidsaftale, som vi kun kan betegne som forrin-
gelser i forhold til nuværende Lov 409. 
Det er ikke simpelthen ikke troværdigt, når kommunerne i 2013 lockoutede lærerne 
med påstand om, at vi skulle normaliseres. I 2018 lockouter KL alle lærere, fordi de ikke 
vil give dem samme vilkår som alle andre! 
 
Som det er tydeligt for alle, så kæmper parterne lige nu om mediedagsordenen. Her er 
vi godt med denne gang, ikke mindst fordi organisationerne står sammen, så vi er 
800.000 – og forhåbentlig også familier og naboer mfl., som forstår situationen. 
Vi kan ikke genkende - og det er grænseoverskridende - når Sophie Løhde siger, at 
medarbejderne er grådige og vores løn er steget for meget og at vi kun vil tage, ikke 
give. Tænk at en arbejdsgiver kan sige sådan til sine medarbejdere, som knokler hver 
dag.  
Kære arbejdsgivere, vi både giver og tager. Som lærere giver vi hver dag den bedste 
undervisning inden for de rammer, I giver os – og vi tager os hver dag af de elever, som 
har brug for ekstra omsorg og kontakt. Så vi beder blot om respekt for det arbejde vi 
udfører - i form af tilsvarende løn og rammer for at kunne udføre arbejdet kvalificeret. 
 
Men hvordan er vi nået hertil? 
I Moderniseringsstyrelsen sidder konsulenter med regneark og regner sig frem til ting, 
som ikke kan lade sig gøre, for der tages slet ikke hensyn til den menneskelige faktor.  
Hvad har man ud af at vinde en konflikt, hvis man har gjort sig til fjender med de med-
arbejdere, der skal løfte hverdagen igennem? Har de tænkt på det? Vi så det med re-
formen af folkeskolen, der skulle sikre den bedste folkeskole i verden nogensinde – og 
så finansierede man det ved at ydmyge og tromle hen over den medarbejdergruppe, 
der skulle bære reformen igennem. Man satte rammer, som ikke giver mulighed for at 
skabe den bedste skole. 
 
En del politikere – både lokalt og centralt – har meget svært ved at forstå, at gode ar-
bejdsforhold for folkeskolens ansatte har stor betydning for elevernes udbytte af sko-
len. Elever, der ikke trives, har sværere ved at lære. Lærere, der ikke trives og som ikke 
har tid til forberedelse, har sværere ved at skabe kvalitet i undervisningen, til gavn for 
eleverne. Modsat giver god lærertrivsel god elevtrivsel og dermed bedre undervisning 
med bedre resultater til følge.  
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Det er tankevækkende, at danske 4. klasse elever - efter folkeskolereform og Folketin-
gets indgreb med Lov409 i 2013, og KL’s efterfølgende stive fastholdelse af denne lov – 
ifølge en international undersøgelse fra 2016 er dumpet fra en 5. plads på verdensplan 
til en 13. plads og sammenlignet med de øvrige nordiske lande opnår Danmark det la-
veste gennemsnitlige niveau i læsning i 2016. 
Denne sammenhæng burde – som én af mange - have ligget forrest på KL’s hylde, i for-
handlingerne om lærernes arbejdstid! 
 
Men det ligger ikke lige for hos KL. KL’s melding til organisationerne om udviklingen på 
undervisningsområdet er: ”I har en gammeldags opfattelse af den danske uddannelses-
sektor. Der findes ikke undervisning – der findes læring. Man anvender færdige lærings-
forløb. Der er fremtiden og det behøver man ikke forberedelse til”. 
Det er dét vi også er oppe imod.  
 
Men vi står stærkere end i 2013. Vi står ikke alene, hele fagbevægelsen står sammen – 
og vi holder. Vi har politikere, som er vågnet op og nu kan se, hvad der foregik i 2013 – 
og at tendensen fortsætter. Vi har politikere, som nu vil tale med os, både lokalt og 
centralt. Der bliver skrevet om det og der bliver udgivet bøger – og har I ikke læste Sø-
ren og Mette i benlås, så lån den af jeres TR. – Og medierne? Ja, det er den dagsorden, 
vi er i gang med at erobre. 
Alt dette er ikke kommet af sig selv. Vi har en formand, som ikke er stædig, men ved-
holdende, som han selv udtrykker det. Anders kæmper inkarneret for vores fælles fol-
keskole og for lærernes mulighed for at kunne give kvalitet i folkeskolen. Han opsøger 
politikere og fortæller dem, hvad der egentlig skete i 2013, hvilke konsekvenser det har 
og kan få fremadrettet – det gør han i det daglige, men også til bla. folkemøder, til 
topmøder og på cykel Danmark rundt. Alle mulige situationer og flere til, bliver brugt. 
Han udnytter fuldt ud den strategi, som kongressen vedtog. Skal vi ikke give Anders en 
hånd, så må du Bjørn, tage den med til ham. 
 
Med det forlader jeg overenskomstsituationen for nu – vi vender selvfølgelig tilbage til 
emnet. 
 

 
 
 
Vi har i Kalundborg Kommune, blandt meget andet, særligt 3 store udfordringer: 
Lærerrekruttering, inklusion og manglende medindflydelse. Derfor vil I også senere se 
kredsstyrelsens forslag til udtalelser på disse tre områder.  
Håndteringen af alle tre områder er helt afgørende for vores arbejdsvilkår.  
Vi satte fokus på områderne allerede i forbindelse med Folkemødet i Høng i maj måned 
og det blev fulgt op hele efteråret hen mod kommunalvalget. Ja, vi vedtog på sidste års 
generalforsamling en udtalelse om inklusion, den lå stille nogle måneder, men jeg skal 
da love for, at journalisterne fik hevet den op af skuffen og sat en inklusionsdagsorden i 
medierne, forud for kommunalvalget! Det er blevet bemærket! 
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Inklusion – som nu ikke må hedde inklusion, men Stærke børnefælleskaber – med det 
er jo inklusion….det fylder meget i hverdagen. 
Vi erkender fuldt ud, at midlerne fra specialområderne er overflyttet til almenskolen 
eller til fagcenterets inklusionsopgave. Men vi oplever desværre samtidig, at midlerne 
bruges på skolerne til områder, som i stedet spares væk, det være sig specialundervis-
ningstimer og støttefunktioner. Samtidig er antallet af lærere faldet så drastisk, at in-
klusionsopgaven må løses af andre personalegrupper. 
Det er heller ikke muligt for den enkelte skole at have de samme kompetencer og mu-
ligheder, for at støtte den enkelte elevs udfordringer, som specialskolerne har. Derfor 
kan inklusionsopgaven opleves meget vanskelig for den enkelte lærer og det kan have 
betydning for mange elevers undervisning. Det påvirker lærerne, når det ikke er muligt 
at give alle elever den rette undervisning. 
Dette og meget mere kom til udtryk i evalueringen af inklusionsstrategien. Rapporten 
indeholdt mange kritikpunkter fra både medarbejdere, ledere og forældre.  
Det må og skal ikke være tal, der styrer inklusionsindsatsen, men kravet om, at ethvert 
barn skal have den rette undervisning. 
 
Vi kan i det personalepolitiske regnskab se, at lærernes sygefravær ligger højt og vi teg-
ner os for halvdelen af krisesamtalerne i kommunen, selvom vi kun er 1/10 af de ansat-
te.  
Vores medlemsundersøgelse i november viste, at 79% føler sig presset i arbejdet, 20% 
har søgt læge pga. af arbejdsbelastninger og hele 18% har været sygemeldt pga. stress 
eller andre arbejdsbelastninger. Af kommentarerne kan vi se, at det hovedsagelig hand-
ler om for mange opgaver og for lidt tid til opgaverne, samt at nye tiltag, dokumentati-
on og kurser bare tages af forberedelsestiden. Man føler sig alene og i afmagt, når det 
er umuligt at løse opgaven godt nok i forhold til elevernes udfordringer. Man får at vi-
de, at man skal sænke overliggeren eller ambitionsniveauet - men det er jo et angreb 
på vores profession. Man bliver af ledelsen hjernevasket om positivitet og får besked 
på, at vi ikke må belaste kolleger med jammer og beklagelser. 
 
Vi har rigtig svært ved at rekruttere læreruddannede til folkeskolen i Kalundborg. Nye-
ste tal fra opgørelsen af 2016 viser, at 24,6% af lærerstillingerne er besat af ikke-
læreruddannede. Det er en stigning på 7,3% fra 2013. Flere i direktionen og af politi-
kerne har travlt med at tillægge nedlæggelsen af Holbæk seminarium som hele grun-
den. Men det er ikke den fulde sandhed.  
Vi ved fra vore egne medlemmer, at arbejdsvilkårene bredt set er en afgørende faktor 
for, hvor man ønsker at arbejde. Vi skal huske, at det handler jo ikke kun om rekrutte-
ring, det handler i lige så høj grad om at fastholde de lærere, der er ansat.  
Når ansøgere ringer til kredskontoret, så spørger de ikke til løn, de spørger til, om vi har 
en lokalaftale på arbejdstiden. Det er vores vurdering, at det er der ikke politisk flertal 
for i Kalundborg Kommune. Men verden står jo ikke stille. I mandags offentliggjorde 
Holbæk kommune og lærerkreds en lokalaftale – det er jo stærkt gået lige netop i den-
ne tid. Nogle af hovedelementerne er: fastsættelse af gennemsnitligt undervisnings-
timetal for lærere og børnehaveklasseledere, sikring af forberedelsestid til både fælles 
og individuel forberedelse, samt nedsættelse af undervisningstiden for nyuddannede 
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lærere. Derudover er der aftaler for TR, AMR, videreuddannelse, lejrskoler og hytteture 
samt prøveaftale. 
 
Det er et rigtig godt tidspunkt, det sker på, fordi Kommunalpolitikerne i Kalundborg ta-
ger d. 22.-23. marts på planseminar ift. budget 2019. Hvis ikke vi skal se Holbæk kom-
mune hamstre alle uddannede lærere, så kunne politikerne jo vedtage, at der skulle 
forhandles en lokalaftale – præcis som de vedtog i Holbæk for et år siden i forbindelse 
med budgetplanlægningen. 
 
En lokalaftale er vigtig, fordi den også sender et signal om, at vi har samarbejdet om 
indholdet, vi står bag det og vi løfter det sammen. Vi kan se, at kommuner med lokalaf-
tale har lettere ved at rekruttere lærere. 
Det er lykkes for os på 3 områder, at få en aftale: flextid, prøveaftale og vilkår for kom-
petenceudvikling og vi håber selvfølgelig, at det kan understøtte lærernes arbejdsvilkår, 
men også at skolelederne ser aftalerne som en fordel og en adgang til at komme videre 
med aftaler, der sikrer rammer for arbejdet. 
 
Undersøgelser viser, at lærerne forlader folkeskolen fordi tilliden er væk, fordi de ople-
ver moralsk stress og de stopper i folkeskolen, fordi de ikke har tid til at gøre jobbet 
professionelt.  
Hvis politikerne og ledere vil, så kan vi sammen gøre noget ved det!  
 
Kalundborg Kommune har indgået et samarbejde med Teach First om ansættelse af 
akademikere, som samtidig over en 2-årig periode gennemfører en merituddannelse. Vi 
har fra kredsens side støttet dette tiltag forstået således, at 1.prioritet selvfølgelig er 
lærere med den ordinære læreruddannelse, således som Folkeskoleloven foreskriver 
det, men når det ikke kan skaffes, så er Teach First bestemt godt supplement.  
Men det er jo stadig ikke svaret på gode arbejdsforhold – arbejdsforhold så vi både kan 
fastholde og rekruttere! 
 
Med folkeskolereformen fulgte en målsætning om fuld kompetencedækning i 2020 sva-
rende til, at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med lin-
jefagskompetence eller tilsvarende kompetencer. Kalundborg Lærerkreds har siden re-
formens indførelse gjort kommunen opmærksom på, at det er vigtigt at få sat en proces 
i gang, da vi i Kalundborg Kommune i 2016 ligger på en meget lav kompetencedæk-
ningsprocent på 75,40%. Det har taget sin tid, og den store udfordring for skolerne er 
udgifterne til vikardækning, når lærere skal på uddannelse. Derfor var det rigtig posi-
tivt, at politikerne for indeværende skoleår og 3 år frem afsatte 2,65 mio. årligt til at 
dække vikarudgifterne. For midlerne blev ansat Teach First lærere som en ekstra res-
source. Hele 15 Teach First lærere er blevet ansat på de store skoler, og de små skoler 
har fået et beløb. Det store problem er, at skolerne stort set ikke har udnyttet denne 
ordning til at få sendt lærere på uddannelse, og at Teach First lærerne er gået ind i den 
ordinære stillingsberegning. 
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Vi har fra kredsens side arbejdet hårdt for at få problematikken synliggjort. Det er jo i 
sidste ende lærere og elever som bliver sorteper, når vi ikke får den kompetenceudvik-
ling, der er bevilget.  
Vi har i samarbejde med Fagcenteret og Absalon nu planlagt uddannelser for de næste 
2 år og de sparede midler for i år skal bruges de kommende skoleår. Der er udsendt en 
plan for kompetenceudvikling, hvor der til næste år sker en lokal naturfagssatsning 
samt tilbud om linjefag i dansk, engelsk og matematik. Derudover kan lærerne søge øv-
rige linjefagsuddannelser i 19/20. 
 
Vi ser i den offentlige sektor og ikke mindst på skoleområdet, en forskydning fra tillids-
baseret styring til kontrol på baggrund af data om mål. I Kalundborg er New public Ma-
nagement ikke overstået, men vi skubber til det - og skal også være bevidste om, hvad 
kommer efter?  
Den målstyrede undervisning er som et monster, der fjerner al fokus på det, der ikke 
kan måles, fx dannelse.  
Efter massiv kritik gennem flere år af de obligatoriske mål indgik Forligskredsen om-
kring folkeskolen i maj måned 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål, og 
færdighedsmål og vidensmål blev nu vejledende. Vi venter nu på den ny bekendtgørel-
se. Undervisningsministeriet har erkendt, at målstyret undervisning ikke er vejen frem – 
nu må vi arbejde på, at Kalundborg Kommune også får denne erkendelse, så vi kan få 
en ny start. 
Læringsplatformen har skabt både anerkendelse, høje suk og frustration. Under-
visningsministeren har meldt ud, at det ikke er et krav fra hendes side. Det kunne være 
rart, hvis Kalundborg kommune havde samme tilgang som Århus, der søger om dispen-
sation fra læringsplatformene, således at det bliver et frivilligt tilvalg – så det i stedet er 
lærernes professionelle tankegang, der styrer undervisningen og den enkelte lærer og 
lærerteam, der kan tilpasse en læringsplatform til det man laver. Det er ikke nogen løs-
ning med et one-size-fits-all system. 
 
Der er tilsyneladende politisk opblødning, men KL fortsætter deres djøf-linje uden læ-
rer-profes-sionel tilgang. I KL’s nye udgivelse ”Kommunernes teknologispring”, står i 
afsnittet om børn og læring bl.a.: 
”Den personlige læringsmoderator Kunstig intelligens og læringsrobotter kan overtage 
dele af instruktionen til opgaveløsning og undervisningen i sprog, matematik, historie, 
kreative fag etc. Derfor bliver pædagogernes og lærernes opgave en anden, og kravene 
til deres kompetencer ændres. I en verden med kunstig intelligens er det ikke længere 
nødvendigt, at læreren er faglig ekspert i et fag, læreren vil ikke skulle forberede og af-
holde den samme faglige undervisning igen og igen eller rette opgaver; det kan algo-
ritmerne klare, endda bedre og mere individuelt tilpasset end et menneske kan”.  
 
Når nøgletallene for Kalundborg Kommunes folkeskoler offentliggøres, så er det ikke 
rart at se elevernes dårlige resultater – i år ligger vi på en sidsteplads med færrest ele-
ver, der opnåede karakteren 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. 
Derfor italesætter alle parter i Kalundborg Kommune lige nu, hvad der skal gøres for at 
løfte karaktergennemsnittet hos folkeskolens elever – men andre ord hæve kvaliteten. 
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Som lærer oplever man straks, at pilen peger på lærerstanden, når dårlige resultater 
offentliggøres, men det er ikke retfærdigt, for vi knokler hver dag for at gøre det bedste 
for eleverne, inden for de rammer, politikerne har givet os. 
 
Heldigvis synes vi, at der er rigtig meget, der kan gøres bedre, og det har vi mange bud 
på.  
Uddannelsesforsker Andrew Hargreave siger det tydeligt: Lærernes samarbejder, både 
på skoler og med andre, er det mest afgørende. Derfor skal man investere i lærere og 
give dem mulighed for udvikling. Det er ikke ideologi, det kan bevises. Satser man på 
social kapital, vil det forbedre elevernes resultater.  
Vi har bare den udfordring, at vores arbejdsgiver ikke nødvendigvis har samme opfat-
telse af, hvad der skal til, for at sikre den sociale kapital. Vi oplever alt for ofte, at vi ikke 
bliver spurgt og at tingene bare trækkes ned over os – og det belaster både den sociale 
og professionelle kapital. 
Vi er i dialog med både de andre organisationer og med politikere og oplever en forstå-
else. Vi har heldigvis politikere, som gerne vil snakke med os om, hvordan vi kan give 
folkeskolen i Kalundborg bedre rammer og det kan vi se stor nytte af. 
Det er lærerne, der ved, hvad der virker i folkeskolen, så det er beskæmmende, når 
man ikke rådfører sig dem, som er de professionelle og står med opgaverne i hverda-
gen. Vi oplever stadig alt for ofte, at djøficeringen mener at vide, hvad der genererer 
den bedste undervisning og giver de bedste forhold for lærerne. 
Men vi er også nødt til at fastholde, at skal vi løfte folkeskolen, lærernes arbejdsmiljø 
og elevernes karaktergennemsnit, så kræver det investeringer, der sikrer en genopret-
ning af det sparede antallet af lærerstillinger sammen med øvrige investeringer, som 
også kan sikre fremtiden. 
Så mit opråb til politikere og direktion skal være: Spørg lærerne, så vi sammen kan løfte 
folkeskolen – for det kan ikke ske uden lærerne. 
 
Inden jeg slutter, vil jeg gerne rette en stor tak til jer tillidsrepræsentanter. I gør et 
kæmpe stykke arbejde og I er der, hvad enten vi ber om oplysninger eller indkalder. 
Både kreds og medlemmer forventer og kræver meget af jer – så husk kære medlem-
mer, at bakke jeres TR op, mød op når de indkalder til faglig klub og giv dem det man-
dat, de skal gå videre med. Kun på den måde kan vi sikre det bedste fællesskab i DLF. 
 
Og så vil jeg slutte med den aktuelle situation. Det kan blive hårdt, men vi må stå sam-
men og støtte hinanden – og vi må bakke vores fælles Danmarks Lærerforening op, så 
vi kan komme samlet ud af konflikten. 
 
Med de ord overgiver jeg både den skriftlige og mundtlige beretning til generalforsam-
lingens behandling, men inden vi går i debat, så vil Bjørn give lidt indspark fra de inter-
ne linjer, til OK18.  
 
 


