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Jeg vil starte min mundtlige beretning med citater fra en debat:  
”Man behandler børn som alt andet – som midler, som Human Ressource. De skal ud-
nyttes, optimeres optimalt, så de på et eller andet tidspunkt er klar til den nådesløse 
konkurrence på arbejdsmarkedet, og uddannelsesgevinsten er den forventede livsind-
komst.  
Børn er ikke midler, de er et mål i sig selv. De skal gives tid til at famle og fejle og tid til 
at vælge. Få en god karakter. Nej, de skal blive en god karakter, de skal lære at hvile i 
sig selv. De skal ikke underkaste sig et konkurrencesamfund, som er fortid”. 
Ordene blev sagt af forfatteren Knud Romer i Clemens Debatten 1. februar.  
Knud Romer rammer jo lige ind i folkeskolens formålsparagraf, dens beskrivelse af 
rammer for eleverne til oplevelse, fordybelse og tillid til egne muligheder, så de kan 
udvikle sig til et samfund med medansvar, frihed, ligeværd og demokrati. 
Det fascinerende ved at være lærer og ved at undervise er netop, at skolen knytter an 
til hele vores kultur og dannelseshistorie, og at vi gør det inden for rammerne af et 
formål. 
Børnene er et mål i sig selv – men folkeskolen og lærerne er midlet. Derfor er det også 
så vigtigt, at vi taler indhold og ikke bare lader beslutninger styre af nye styringsredska-
ber, omstruktureringer og økonomiske rammer. 
 
Vi kan heldigvis godt mærke, at vi i dag står i en noget anden situation, end vi stod i ved 
sidste års generalforsamling d. 16.marts, hvor det uden tvivl var sammenbruddet i 
overenskomstforhandlingerne, med udsigt til en historisk konflikt, der optog os mest.  
Historisk var det også, at lønmodtagerne på tværs af den offentlige sektor indenfor sta-
ten, regionerne og kommunerne havde indgået en musketer-ed med det formål, at in-
gen skulle efterlades på perronen. En samlet aftale skulle indeholde lønstigninger, der 
fulgte det private arbejdsmarked, betalt frokostpause og arbejdstidsaftale til lærerne. 
Forhandlingerne brød sammen i slutningen af februar og blev derfor henlagt til Forligs-
institutionen fra d. 1.marts. 
Den 5. marts, midt under vores møde med tillidsrepræsentanterne, blev jeg ringet op af 
foreningen. Sammen med flere andre faggrupper i Kalundborg Kommune, der hovedsa-
gelig dækkede skoleområdet, var lærerne blandt de 10%, der var udtaget til konflikt. En 
konflikt, som kunne træde i kraft 4. april. Det måtte ikke offentliggøres før efter midnat, 
så mødet med tillidsrepræsentanterne blev gennemført upåagtet, og først meget tidligt 
næste morgen kunne jeg med en SMS fortælle vore tillidsrepræsentanter, at vi var ud-
taget til konflikt.  
Allerede d. 6.marts havde Sophie Løhde afvist, at der kom et lockoutvarsel fra staten, 
hun forstod ikke, hvorfor denne optrapning af konflikten skulle være nødvendig. Men 
dagen efter at organisationerne havde udtaget til konflikt, indkaldte Sophie Løhde selv 
til pressemøde, hvor hun meddelte, at hun ikke så anden udvej end at optrappe konflik-
ten og derfor ville svare igen med en meget omfattende lockout, der kunne starte 10. 
april. Begrundelsen herfor var, at man havde læst konfliktvarsler og kunne se, at fag-
foreningerne nøje havde udvalgt de arbejdspladser, hvor det kom til at gøre allermest 
ondt. Strejken ville blandt andet ramme kødkontrollen i Fødevarestyrelsen, sådan at 
det ville få store konsekvenser for dyrevelfærden. 
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Ugen efter generalforsamlingen deltog vi i et stort tillidsrepræsentantmøde i Fredericia. 
Over 10.000 tillidsrepræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor var samlet. Mø-
det fandt sted under mottoet, som skulle blive ganske kendt i den kommende tid:  ”En 
løsning for alle ”, og satte fokus på den danske model. Det blev en fantastisk dag - at 
være deltager i danmarkshistoriens største faglige møde - men denne gang også ople-
velsen af, at lærerne ikke stod alene. Det var en fælles kamp med et stærkt sammen-
hold på tværs af organisationerne. 
Vi var gået ind i dét, der skulle vise sig at blive en meget hektisk måned. Masser af in-
formation, kommunikation, presse og aktivitet – og ikke ret meget søvn! 
Sammenholdet og energien fra fællesmødet tog vi med hjem i kommunen, hvor vi 
sammen med de øvrige konfliktramte organisationer fik planlagt alt det praktiske i for-
hold til en konflikt. Der blev holdt møder med de andre organisationer, booket lokaler 
til konflikten, arrangeret demonstrationer både i Kalundborg og Roskilde og aktioner 
ved Rådhuset, hvor vi endog fik lokket borgmesteren, som på det tidspunkt stadig var 
formand for KL, ud til en snak.  
Der skulle sikres en opbakning i befolkningen og lægges maksimalt pres på arbejdsgi-
vernes forhandlere. Det skulle der vise sig at blive god tid til, for forligskvinden udsatte 
den varslede konflikt. Vi offentligt ansatte stod ”skulder ved skulder” om ”en løsning 
for alle”. Mange spurgte sig selv – og ikke mindst pressen havde fokus på, hvor længe 
musketereden kunne holde. 
Svaret kom 25. april, hvor vi om morgenen kunne høre, at der om natten var indgået 
forlig på det regionale område mellem Danske Regioner og de forbund, der hører under 
LO. Samme aftale havde FTF og AC afvist at underskrive. Det var for mange et chok at 
se FOA-formand Dennis Kristensen indgå denne aftale, ikke mindst fordi han om nogen 
havde været fortaler for musketereden og gentaget gang på gang, at vi gik ind sammen 
og ud sammen.  
 
Allerede meget tidligt på St. Bededag, d. 27. april, blev vi kredsformænd kaldt til Kø-
benhavn. Foran Forligsinstitutionen ventede vi, og sidst på formiddagen kunne Anders 
Bondo, som formand for Forhandlinsgsfællesskabet fortælle, at han var glad for, at der 
efter vanskelige og langvarige forhandlinger endelig var indgået aftale på det kommu-
nale område. 
 
På vort efterfølgende kredsformandsmøde samme dag fik vi detaljerne. Begejstringen 
dalede, og det gjorde den også i den følgende tid hos medlemmerne. Det var ikke lyk-
kedes at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. Vi havde kæmpet som gale og måtte 
nu, ganske få dage før deadline, konstatere, at den aftale, det var muligt at indgå, kun 
kunne række til Lov409 med lidt glasur i hjørnerne – og det ville Anders selvsagt ikke 
legitimere med en underskrift. I stedet var der indgået en aftale om periodeforhand-
ling, hvor der skulle nedsættes en undersøgelseskommission og et samarbejde om en 
”Ny Start”. 
 
Kommissionen skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til ar-
bejdstid og øvrige initiativer med det formål, at skabe størst mulig kvalitet i undervis-
ningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Kommis-
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sionen skal også fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der kan indgå i de 
kommende arbejdstidsforhandlinger mellem parterne. Det er planlagt, at kommissio-
nen skal afrapportere inden udgangen af 2019, således at forhandlinger om arbejdstid 
kan ligge forud for de egentlige overenskomstforhandlinger. 
Er kommissionen en syltekrukke, har mange spurgt. – I så fald må vi håbe, at indholdet 
bliver bedre med tiden… 
Vi  - Gørlev Skole, Kalundborg Kommune og lærerkredsen – har haft besøg af kommis-
sionen. Det var meget positivt, kommissionsformand Per B. Christensen var meget lyt-
tende og spørgende, så forhåbentlig fik han noget brugbart med. 
Vi har på kredsformandsmødet i december hørt Per B. fortælle om kommissionsarbej-
det, der virker ordentligt, grundigt og reelt – så lad os håbe, at anbefalingerne kan bru-
ges. 
 
Det store spørgsmål hos medlemmerne i denne tid var nu, om den indgåede aftale var 
det rigtige, eller skulle vi hellere være gået i konflikt. Ville en konflikt kunne skaffe bed-
re arbejdsvilkår? Var man bange for at gå i konflikt?  
I kredsstyrelsen diskuterede vi også frem og tilbage og vi endte med at anbefale med-
lemmerne at stemme ja til overenskomstforliget. Det tog os lidt tid, vi skulle lige synke 
skuffelsen, men det var svært for os at se et forbedret alternativ ved en konflikt. 
Frem mod næste overenskomst SKAL vi i DLF have en grundig drøftelse af, hvad en god 
arbejdstidsaftale er, og om en central arbejdstidsaftale vejen…? 
 
Resultaterne på løndelen var acceptable, især for vore børnehaveklasseledere og kon-
sulenter, som får nogle centrale forbedringer – dette til trods for, at Sophie Løhde tid-
ligt havde meldt ud, at hun ville stoppe lønfesten i det offentlige.  
Resultatet af OK-forhandlingerne kom til afstemning, og d. 4. juni kunne vi konstatere, 
at ud af de knap 80 % af medlemmerne, som afgav deres stemme, havde en overvejen-
de del stemt ja. 
 
7. juni var vi indkaldt til ekstraordinær kongres med ét punkt på dagsordenen: OK18 – 
foreningens position og muligheder. Kongressen vedtog enstemmigt en kongresvedta-
gelse, hvor der som det første står: ”Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening skal 
opleve forbedringer af deres arbejdssituation som følge af OK18”. Foreningen forpligter 
sig derfor på alle niveauer til at understøtte arbejdet under periodeforhandlingerne og 
”Ny Start-samarbejdet”. 
 
Så også lokalt ligger der således en forpligtelse. Mange kredse oplevede i tiden efter 
forliget at blive kontaktet af borgmesteren med det formål at indlede drøftelse af lokal 
arbejdstidsaftale. I Kalundborg fik vi dog ingen opringning… så vi inviterede borgmester 
og direktør til en drøftelse af mulighederne for en arbejdstidsaftale i Kalundborg.  
Det blev afslået af Martin Damm med den begrundelse, at der i det nye overenskomst-
forslag ikke er ændret i forhold til indgåelse af aftaler, teksten er den samme, som der 
stod i OK15, samt at han fandt det upassende at mødes før OK var stemt hjem. Samti-
dig tilkendegav Martin, at han gerne ville mødes i august til drøftelse af forhold af gen-
sidig interesse, hans forslag var 7.august. 
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Til Nordvestnyt sagde Martin, at han ikke mente, at en arbejdstidsaftale passede til for-
holdene i Kalundborg Kommune.  
Det virkede som om, Martin slet ikke havde fattet, at Ny Start skulle være en ny start 
for samarbejde og folkeskolen. 
Vi indledte et omfattende lobbyarbejde i forhold til at få italesat vigtigheden af et sam-
arbejde om en lokalaftale i Kalundborg Kommune, og flere politikere talte aktivt vores 
sag. 
I samme periode opfangede vi, at der blev plantet historier - som fx at det kun er kreds-
formanden, der ønsker en lokalaftale, at en lokalaftale vil betyde langt dårligere ar-
bejdsforhold for lærerne i Kalundborg Kommune, at det kun er kredsstyrelsen og fag-
foreningen, der vil have en aftale, men ikke lærerne i Kalundborg. Derfor iværksatte vi 
en underskriftindsamling blandt medlemmerne og d. 28. juni kunne vi til Martin Damm 
aflevere 318 underskrifter på, at det er lærerne i Kalundborg, der gerne vil have en lo-
kalaftale.  
 
7. august oprandt, og mødet kom til at handle om arbejdstid og forhandling af lokalaf-
tale på trods af, at det ikke havde ligget i Martins tidligere signaler for mødets indhold. 
Om det nu var OK18, medlemmernes underskrifter, presset fra KL og andre kommuner, 
lokale politikeres interesse eller… det vides ikke. Hovedsagen er, at det blev aftalt at 
starte forhandlinger om en lokalaftale med udgangspunkt i de 3 delaftaler vi allerede 
havde. Martin ønskede, at det kom til at gå hurtigt, og at det skulle holdes fortroligt, at 
vi var i gang med forhandlinger. 
Kort efter satte socialdemokratiet punktet ”Forhandling af arbejdstidsaftale for lærer-
ne” på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det blev på den måde synligt og offentligt, at 
vi var i gang med at forhandle en arbejdstidsaftale, og det var en meget dejlig fornem-
melse at overvære kommunalbestyrelsesmødet, hvor alle partier tilkendegav, at de øn-
skede en lokalaftale for lærerne - flere kunne endda ikke forstå, at der ikke var startet 
forhandlinger for længst… For os var denne offentlighed og de mange enslydende til-
kendegivelser et stort skridt i forhold til Kalundborg Kommunes hidtidige tilgang til for-
handling af en arbejdstidsaftale. Nu var det en samlet kommunalbestyrelse, der stod 
bag forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for lærerne. 
 
Det blev nogle måneder med intense forhandlinger og i et godt forhandlingsklima. Men 
man forhandler altså ikke lige en arbejdstidsaftale på 14 dage. Det skal gøres ordentligt, 
og begge parter skal kunne se sig selv i aftalen. 
Desværre var meldingen fra Kalundborg Kommune også, at aftalen skulle være resur-
seneutral. Det betød, at vi så måtte se på, om der var nogle af de områder, vi hører, er 
belastende for medlemmerne, som vi kunne arbejde med og få aftale på. Derfor er ind-
ledningen i vores aftale læseværdig, fordi vi beskriver lærerprofessionens vigtighed, 
undervisningen som skolens kerneopgave, at god undervisning er afgørende for kvalite-
ten, og om samarbejdet på skolen og ledelsens pligt til at lede.  
Aftalen slutter med at beskrive, at den er begyndelsen på Ny start-samarbejdet i Ka-
lundborg, og der arbejdes fortsat på forbedringer og justeringer, og at kreds og kom-
mune allerede i foråret tager fat på arbejdet med tre fælles udviklingsprojekter: rekrut-
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tering og fastholdelse, relevant niveau for lærernes dokumentation i hverdagen samt 
trivsel og godt arbejdsmiljø. 
Jeg skal ikke gå i detaljer med aftalens ordlyd. Vi ved, at virkningen vil være forskellig 
fra skole til skole, men den enkelte lærer skal kunne mærke en forskel med den indgå-
ede aftale, og derfor evalueres aftalen allerede i første kvartal 2020. Spørgsmålene i 
evalueringen er formuleret, og det forpligter lederne til at leve op til aftalens ordlyd. Vi 
må så tage bestik af tilbagemeldingerne og meldingen fra direktør Mette Heidemann 
er, at hvis der er noget, vi kan gøre bedre inden for de givne rammer, så gør vi det. 
Vi havde gennem hele forløbet mange og også nogle ophedede drøftelser i kredsstyrel-
sen. Vi kunne have ønsket så meget mere, for at forbedre arbejdsvilkårene for lærere 
og børnehaveklasseledere, men vurderingen blev, at aftalen er bedre end for nuværen-
de. 
Vigtigt er det, at det enkelte medlem også tager lokalaftalen til sig, bruger og udnytter 
de muligheder, der er givet, og står fast på de rettigheder, som lokalaftalen giver, og 
som gerne skulle medvirke til bedre arbejdsvilkår. 
Som tidligere nævnt foregik forhandlingerne i en god tone og stemning, det viste sig 
også ved, at direktør Mette Heidemann og jeg sammen kunne tage ud på skolerne og 
orientere om aftalen og efterfølgende har vi sammen planlagt og gennemført et tema-
møde for tillidsrepræsentanter og skoleledere om skoleårets planlægning og vi er alle-
rede i gang med at drøfte og planlægge de tiltag, som er beskrevet i aftalen. 
Vi har med Mette Heidemann aftalt, at vi i samarbejde med konsulenter fra hovedfor-
eningen iværksætter et projekt om professionel kapital i næste skoleår. Et projekt, som 
således er målrettet lærernes professionelle dømmekraft, og lærernes mulighed for at 
virke professionelt i hverdagen. 
 
I ved, at samarbejdet med Kalundborg Kommune siden lockouten har haft svære kår, 
men som I måske fornemmer, så har der siden OK18 stille og roligt været opblødning. 
Det er godt for kredsen, for lærerne, for vores fælles folkeskole og for alle de andre 
områder, som vi drøfter med Kalundborg Kommune. 
Et samarbejde betyder ikke nødvendigvis, at vi skal være enige, men det er vigtigt, at vi 
har en fælles forståelse af situationen – af hverdagen og udfordringerne, så det er den 
fælles forståelse, der danner grundlag for beslutningerne. Det er nok den fælles forstå-
else, som mangler, når Kalundborg Kommune træffer beslutninger, som vi gerne havde 
set anderledes. 
 
Vi har siden efteråret drøftet undervisningstimetallet med Kalundborg Kommune uden 
at kunne opnå en fælles forståelse.  
Vi har bedt om at få udleveret opgaveoversigterne, det vil man ikke, hverken til os eller 
til tillidsrepræsentanterne. Så på det område er det ikke en ny start. Vi har så indhentet 
opgaveoversigter fra stort set alle medlemmer – og tak for det. Her kan vi se, Kommu-
nen beregner det gennemsnitlige undervisningstimetal til 722, og vi får nogenlunde det 
samme, når vi bruger samme grundlag. Dog er det således, at på mange skoler mangler 
opgaver under det udvidede undervisningsbegreb og anderledes uger at blive vinget af 
som undervisning. Desuden er Skolen på Herredsåsen pålagt det store udviklingsprojekt 
LEAPS, hvor alle lærere over en 3-årig periode er på uddannelse. Når så stor en gruppe 
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lærere, svarende til 1/5 af alle lærere i kommunen er på uddannelse, trækker det selv-
sagt ned i det gennemsnitlige undervisningstimetal i hele kommunen. Vi har derfor la-
vet en beregning, hvor Herredsåsen er trukket ud – og vupti, så lander det gennemsnit-
lige undervisningstimetal på 746! Det er såmænd højere end de 735, som Kalundborg 
Kommune vedtog, skulle være det gennemsnitlige undervisningstimetal ved Lov409. 
Det burde være klart, at fordi én skole er pålagt et stort projekt, så skal det ikke betyde, 
at alle de øvrige lærere i kommunen skal læse flere undervisningstimer! 
Når vi gør lidt ud af det her, så er det fordi, vi ved, at på kommunalbestyrelsens budget-
seminar i næste uge kommer lærernes undervisningstimetal op som et muligt besparel-
sespotentiale. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at oplyse og påvirke politikere. Det skal 
ikke være sådan, at jo flere projekter kommunen pålægger skolerne, jo mere kan un-
dervisningstimetallet hæves – nej, det skal være omvendt! 
 
Vores forhåbninger til folkeskolens fremtid i Kalundborg var store efter kommunalval-
get. Alle lovede en styrkelse af folkeskolen. Men styrkelse kræver resurser, og det kni-
ber det åbenbart gevaldigt med, når først man sidder i stolen. Med budget 2019 blev 
der dog vedtaget et forsøg med 2 lærere i matematik- og dansktimer i de 7 største 1. 
klasser i skoleåret 19/20. Den rigtige implementering på skolerne bliver vigtig, og det 
bliver rigtig spændende at følge, for vi ved, hvor vigtigt det er, at eleverne kommer 
godt fra start. Men vi skal også kunne vise, at kvalitet i undervisningen kræver, at der er 
lærere, som kan nå alle elever i hverdagen. Og så skal politikerne lære, at folkeskolen er 
det lange seje træk – indsatser tager tid og skal ses over en årrække. 
 
Lærernes professionelle råderum er afgørende: ingen profession uden råderum! Både 
et individudelt og kollektivt råderum er vigtigt. Med ændringen af, at de tidligere bin-
dende videns- og færdighedsmål er gjort vejledende, er råderummet blevet udvidet 
igen, og det vil forhåbentlig medføre øget tillid til lærernes professionelle dømmekraft. 
Der har i samfundet i de senere år været en opfattelse af, at lærerne og skolen ikke 
kunne styre sig selv, og derfor har forvaltning og politikere taget over med den såkaldte 
”konceptpædagogik” samt indførelse af målbare tiltag, som ligger den danske skoletra-
dition fjernt, og som måske heller ikke har den store effekt. 
I et brev til ledere og tillidsrepræsentanter fra Anders og Claus  - Bondo og Hjortdal 
(formand for skolelederne)  forstås - opfordrer de sammen direkte til, at lærere og le-
dere på skolen drøfter en meningsfuld anvendelse af læringsplatformene, og hvordan 
det øgede råderum i Fælles Mål kan skabe ændringer i undervisningens tilrettelæggel-
se. 
 
Eleverne skal blive dygtigere politikernes middel er indførelse af den ene test efter den 
anden - et udtryk for, at man ikke har tillid til lærerne. Kalundborg Kommune ligger me-
get lavt, når vi ser på elevernes afgangskarakterer, der er potentiale for forbedringer. 
Kalundborg Kommune følger test-trenden. I den politisk besluttede ”Plan for forbedrin-
ger af resultaterne i folkeskolen” er der inden for en ganske kort periode sat mini-
mumskrav til både elevernes prøvekarakterer samt elever og medarbejderes fravær. 
Midlet er bevægelse og åben skole – men understøtter det den fagfaglige undervis-
ning? 
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At stille så skarpe krav og metoder udviser ikke tillid til lærernes fagprofession, og det 
signalerer manglende respekt for det arbejde, vi udfører. 
Lærerne ved, hvad der virker, så spørg os, tag os med ind i maskinrummet.  
I stedet udarbejdes store planer og koncepter ud fra nye styringsredskaber, som følges 
op af målekriterier og evalueringsmetoder. Det koster kassen i resurser, og når effekten 
ikke viser sig, så får medarbejderne skylden – uden hensyntagen til, hvor mange resur-
ser, der er flyttet fra kerneydelsen til administrationsgangene. Er det virkelig blevet så-
dan, at administrationen styrer folkeskolen og undervisningens indhold, og lærerne for-
valter den – burde det ikke være omvendt, at administrationen forvalter, og lærerne 
står for indholdet? 
 
Det, der skal skabe dygtige elever, er fagligt stærke lærere. Det er der heldigvis mulig-
hed for at gøre noget ved i Kalundborg. For vi ligger langt under landsgennemsnittet i 
kompetencedækning, andelen af ikke-læreruddannede i faste stillinger er høj og antal-
let af lærere er faldet drastisk.  
Lad mig gribe fat i det sidste: Inden for de sidste 10 år er antallet af lærere faldet med 
90, samtidig er der ansat 77 flere pædagoger i skolen. Elevtallet er faldet med ca. 800. 
Pædagogernes kompetencer kan vi sagtens bruge i skolen, men det er jo helt galt, at 
det er på bekostning af lærere, når vi skal styrke fagligheden i undervisningen. Der skal 
skabes større opmærksomhed på elevernes udfordringer og hvilke kompetencer, disse 
kræver. 
Det er min opfattelse, at langt flere elever kunne profitere af god undervisning, men 
det kan den enkelte lærer ikke honorere alene i forhold til alle elever i den enkelte time 
– det kræver flere lærere. 
 
”Når verdens bedste job bliver for hårdt” hedder en undersøgelse, som udkom i januar. 
Den viser, at lærerne både elsker deres arbejde og har svært ved at holde til det. Ar-
bejdspres, stresssygemel-dinger, glæden ved at undervise, relationen til eleverne og 
kollegerne og alt for lidt tid til dokumentationsopgaver er nogle af ordene fra lærerne. 
Forskerne beskriver en dobbelthed i lærerarbejdet, som træder meget tydeligt frem. At 
lærere er meget dedikerede til lærerjobbet, men at mange har svært ved at holde til 
det. Det er forbundet med skam, mindreværdsfølelse, stress og mistrivsel, når lærerne 
ikke kan holde til presset og leve op til at være de lærere, de gerne vil væ-re. Lærerne 
bliver nødt til at gå på kompromis med deres værdier i jobbet, og det kan man ikke hol-
de til i længden. 
Det er fuldstændig det samme, vi ser i vores årlige medlemsundersøgelse af arbejdsmil-
jøet, og det samme vi hører, når medlemmer kontakter os for hjælp.  
Vi behøver ikke flere projekter og forskellige tiltag på området, det handler om, at også 
vores arbejdsgivere skal indse, at der mangler resurser og tid – tid til at være den pro-
fessionelle lærer og tid til at lykkes i relationen til eleverne. 
Det betyder også, at der skal være lærerresurser til at sikre undervisningen af de udfor-
drede elever. De elever har krav på undervisning og ikke bare opbevaring, som vi des-
værre alt for ofte ser. De skal i undervisningssituationen sikres den tætte relation til en 
lærer, så de ikke sættes i pressede situationer, hvor deres eneste udvej bliver vold mod 
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lærerne. Det er desværre et stigende problem, lige fra spyt til slag. Det skal aldrig være 
et vilkår i lærerarbejdet. 
 
Vores 10.klasse center KTC skal lige have et par ord med på vejen. Vi har et godt 10. 
klassecenter, som er en del af kvaliteten i folkeskolen, hvor lærerne professionelt styr-
ker elevernes sociale og faglige kompetencer og får dem godt videre i uddannelsessy-
stemet – både på erhvervsskoler og i gymnasiet.  
Kalundborg Kommune vil nu flytte 10. kl. fysisk til EUC, angiveligt fordi EUC gerne vil 
bygge nyt og derved får ledige lokaler. Vi er gået kraftigt ind i debatten ud fra den 
grundholdning, at 10. kl. skal være et ekstra år til de elever, som har behov -  som det 
også står beskrevet i folkeskoleloven - og de skal derfor ikke styres i en bestemt uddan-
nelsesretning. Dernæst er det helt bagvendt, at man først beslutter den fysiske place-
ring, inden Kalundborg Kommune, som ansvarlig for et 10. klassetilbud, med fagprofes-
sionelle på området drøfter indholdet i det 10.klasses tilbud, vi vil have. 
 
DLF er medlemmerne, og vi kan bryste os af vel landets højeste organisationsprocent 
på 95-96 %. 
Det kommer ikke af sig selv, heller ikke i fremtiden. Derfor har hovedstyrelsen i DLF og-
så igangsat projekter under overskriften ”Den involverende fagforening” og ”Gearet til 
fremtiden”. 
At være involverende er mere end blot at inddrage. Det er at huske, at fagforeningen 
ER medlemmerne og slagkraft får vi ved at stå sammen i fællesskab. Det kræver, at vi 
tager debatten om stort og småt med hinanden, at vi tager demokratiet på ordet og 
tillægger den enkelte og fællesskabet såvel ytringsret som ytringspligt.  
Det betyder også, at vi skal berede os på fremtiden i Danmarks Lærerforening. 
I gør det ved at møde op i dag – vi kunne have ønsket så mange flere, men tak til jer.  
I gør det også ved at deltage, når jeres tillidsrepræsentant indkalder til faglig klub møde 
på skolen. Hvis man gerne vil have en demokratisk og velfunderet fagforening med fin-
geren på pulsen, så er det via faglig klub, man kan tilkendegive sin mening og klæde sin 
tillidsrepræsentant på til møder og drøftelser med ledelsen og kredsstyrelsen. 
I kredsen ser vi også tendensen – flere individuelle henvendelser og færre fremmødte 
medlemmer til fælles arrangementer.  
Men vigtigst af alt: At vi står sammen i DLF, at vi bevarer fællesskabet og støtter hinan-
den i kampen for et bedre arbejdsliv. 
 
Så skal vi også huske, når det gør en forskel, fordi vi er medlem af en fagforening. Det 
være sig når vi i det daglige støtter og hjælper de medlemmer, som er belastet af ar-
bejdet og måske sygemeldte, når vi går med i Jobcenteret, når vi hjælper gennem for-
flyttelsesrunder, når vi opdager manglende løn – sidst har det sikret nogle medlemmer 
en efterbetaling på flere tusinde kr. i manglende funktionstillæg.  Det er, når vi skubber 
og puster til kommunen for at få gang i kompetenceudviklingen, ser på opgaveoversig-
ter og meget, meget mere – en del som også er beskrevet i den skriftlige beretning. Det 
er også, når vi har de uformelle kontakter til politikere og oplyser dem en anden vinkel 
på sagen. Og alt sammen skal det gøres i ordentlighed, så vi sikrer vores medlemmer 
bedst muligt, og så vi bevarer respekten for Danmarks Lærerforening. 
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Og så vil jeg slutte af med noget meget vigtigt, der skete for fagbevægelsen i det for-
gangne år: 
Erik Schmidt og DLF vandt d. 29. november sagen om ytringsfrihed i landsretten! Sagen 
var gennem fire instanser, inden den endelige afgørelse forelå. Dommen understreger, 
at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen. Det er eks-
tremt vigtigt, for de fagprofessionelles stemme er med til at kvalitetssikre skolens ar-
bejde og udvikling. Og dommen illustrerer vigtigheden af, at vi som både tillidsrepræ-
sentanter og kreds vejleder vores medlemmer i forbindelse med bl.a. tjenstlige samta-
ler. 
 
Med disse ord overgiver jeg både den skriftlige og mundtlige beretning til generalfor-
samlingens behandling. 
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