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Kongres 30. - 31. oktober 2018
Tirsdag og onsdag i uge 44 deltog Karen og jeg som delegerede i Danmarks Lærerforenings
kongres i København. Onsdag fulgte resten af kredsstyrelsen – Henriette, Niels, Marianne og
Anita - med fra tilhørerpladserne på balkonen.
Der var vigtige punkter på dagsordenen! Her får I nogle få kommentarer, som jeg noterede
mig undervejs. Hvis I har yderligere interesse, kan alle bilag findes på DLF’s hjemmeside.
I drøftelsen af OK18 var mange problemstillinger på banen. Fx – i lidt usorteret rækkefølge:


Vores krav kunne være svære at forklare (at vi ville have en månedsnorm eller kvartalsnorm oplevedes ikke af vores egne medlemmer som et ønske – men var et krav,
der kunne forklares til de andre faggrupper)
 Musketereden jo holdt langt hen ad vejen – sammenholdet var stærkt, men ikke endte
med en aftale for lærerne
 Der er brug for en forventningsafstemningen næste gang i 2021 – kan vi overhovedet
satse på en central aftale, hvis vores modpart er totalt afvisende over for det?
 Det er et kæmpeproblem at Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen sidder så hårdt
på forhandlingerne og flytter nedskæringsmålsætninger ind i forhandlingsrummet
 Der skal arbejdes hårdt på at forbedre samarbejdet med arbejdsgiverne frem mod næste forhandling – det var ikke rimeligt, at de gik benhårdt efter at vinde ti-nul. En
forhandling bør give begge parter noget, som de kan være tilfredse med bagefter.
 Sammenholdet med de andre i fagbevægelsen skal bruges endnu mere næste gang –
og sammen skal vi være bedre forberedt og have tænkt mange praktiske ting igennem
– HVIS der bliver strejke eller lockout.
 OG mange, mange andre pointer og opmærksomhedspunkter, som overenskomstudvalget forsøger at holde snor i i den næste tid.
Der blev selvfølgelig også talt om kommissionen, som er gået i gang med sit arbejde – de er
på vej rundt for at snakke med lærere, ledere, kommuner og kredse i hele landet. Steder, hvor
det går godt og steder, hvor det går mindre godt. Selv om man lytter virkelig godt efter på
kongressen, så er der INGEN, der tvivler på, at Per B Christensen er den helt rigtige til at
løse opgaven.
Formuleringen af et folkeskoleideal har været sat på stand-by mens OK18 rasede i foråret –
og derfor er den gamle tidsplan rykket, så idealet først er klar til vedtagelse på kongressen
næste år. Nogen kan måske undre sig over, hvorfor vi som fagforening skal interessere os for
et ideal for folkeskolen. Men som Anders Bondo indledte sin tale med at sige, så er der vedtaget 3 nye folkeskolereformer, uden at nogen har gjort sig den ulejlighed at stoppe op og
spørge sig selv, hvilken skole vi egentlig gerne vil have. Det nye ideal vil give os et nyt udgangspunkt for samtalen med med- og modspillere.
Den nye samlede fagbevægelse, som for ganske kort tid siden fik sit nye navn: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er en fusion af LO og FTF. Den giver mulighed for at styrke
den danske model og for at alle medarbejdere i både den private og den offentlige sektor kan
samarbejde om ordentlige forhold. FH har endnu ikke et færdigt formuleret indhold – det
skal der arbejdes med både lokalt og central de næste to år. En delegeret var på talerstolen
for at minde os om, at vi skal huske at støtte andre faggrupper, når de har brug for det – og
huske på, hvor glade vi var for opbakningen fra mange faggrupper. En anden gjorde opmærksom på, at den nye hovedorganisation har samme forbogstaver som Frelsens Hær, - så
der kan godt blive rift om domænenavnet 😊.
”Ny start” er betegnelsen for den indsats, der frem mod næste overenskomst – sammen med
kommissionens arbejde – skal sætte fokus på et styrket samarbejde om folkeskolen – på alle
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niveauer. På skolerne – mellem TR og leder, i kommunen mellem kreds og forvaltning og på
landsplan mellem hovedforeningen og ministerier og politikere. Man kan læse kongressens
udtalelse om Ny Start her: https://www.dlf.org/media/11766024/kongresvedtagelse-om-nystart.pdf
Inden vi tog hjem, var der debat og afstemning om et forslag til ændring af DLF’s vedtægter,
som gik ud på, om kredsene skal have mulighed for kun at afholde generalforsamling hvert
andet år. Vedtægtsændringer kræver 2/3s flertal. Forslaget blev forkastet med en ganske lille
margin. Argumentet for var primært, at nogen ønsker at bruge krudtet på andre former for
medlemskontakt. Modstanderne – og altså vinderne, mente, at det er vigtigt at stoppe op
hvert år og gøre status – både politisk og økonomisk. Desuden er generalforsamlingerne stadig velbesøgte langt de fleste steder.
Lone Varming, næstformand
Kommunalbestyrelsesbeslutninger på folkeskoleområdet.
På kommunalbestyrelsesmødet i november var 3 områder, som har stor betydning for folkeskolen og dermed også for lærerne og vort arbejde. Jeg vil kort kommentere på kommunalbestyrelsens beslutninger, men ellers vil jeg henvise til kredsens høringssvar til de 3 emner.
Principper for stærke børnefællesskaber:
Vægtningen er ændret således, at fleksibilitet og målrettet faglighed vejer tungere end plads
til mangfoldighed og nærhed, når der skal vurderes, hvordan man sikrer den enkelte elev det
bedste undervisningstilbud. Kredsen tilslutter sig helt denne vægtning, idet man i inklusionen altid skal have som vigtigste princip, at den enkelte elev skal kunne modtage den undervisning, der lige netop er den rette for den enkelte elev og for fællesskabet.
http://www.kreds53.org/media/11622138/staerke-boernefaellesskaber-principper-7918.pdf
Resursetildelingsmodel:
Der har gennem flere år været kritik af resursetildelingsmodellen. Spørgsmålet er, om ikke
kritikken i virkeligheden i højere grad går på, at der er for få resurser, i det den nuværende
resursetildelingsmodel efter vores opfattelse indeholder alle de elementer, som folkeskolen
skal rumme, og derfor også kan betragtes som mest retfærdig?
Konsulenter fra KL har udarbejdet 3 modeller, som desværre udvirker en polarisering af store og små skoler. Det er kredsens opfattelse, at man rent resursemæssigt bør stå ved den skolestruktur man har valgt, og dermed give de nødvendige resurser.
I Kalundborg Lærerkreds frygter vi, at den nye resursetildelingsmodel kan medføre nedgang
i lærerstillinger, især på overbygningsskolerne – det er jo ikke lige dét, der understøtter kvalitet i folkeskolen og bedre resultater.
Dette er et uhyggeligt scenarie på, hvordan det kan gå, når det ”gamle” politiske Børn-&
Familieudvalg pålægger et nyt politisk udvalg en bunden opgave.
http://www.kreds53.org/kreds-53/kredsens-hoeringssvar
Plan for forbedringer i folkeskolen
Jeg vil starte med det essentielle: Spørg dog lærerne!!!
Set i lyset af at Kalundborg Kommune ligger i bund, når det gælder afgangskarakterer, har
politikerne godkendt en plan for forbedring af resultater i folkeskolen.
Politikerne har udvalgt 4 område, som de mener skal styrkes, for at give forbedrede resultater: Fravær og trivsel, Faglige resultater i matematik, Åben skole, Øget sproglig indsats i 0-6
års området.
Områderne er jo delelementer i folkeskolen og hverdagen og det er ubegribeligt for os, at
man ikke lytter til forskningen på dette område. Al forsknings viser, at det er i mødet mellem
den engagerede lærer og eleverne i klasserummet, at relationer etableres og god undervisning kan foregå. Så i stedet burde man politisk sætte fokus på: hvordan skaber vi denne situation i vores folkeskole, så undervisningen kan lykkes?
Vi ved, at skolelederne i denne tid indkaldes til møde med direktøren, hvor der udarbejdes en
konkret målaftale for den enkelte skole. Det er en plan som i høj grad kan påvirke lærernes
daglige arbejde og pålægger lærerne yderligere opgaver. Derfor er det meget vigtigt, at denne plan drøftes både i MED-udvalget og i personalegruppen.
http://www.kreds53.org/media/11622137/forbedring-af-resultater-i-folkeskolne-5918.pdf
Karen Sørensen, kredsformand
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