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Formandens beretning 

Generalforsamling i Tønder Lærerkreds 95 

Tirsdag d. 13. marts 2018 

Det er igen i år blevet min opgave at skulle fremlægge formandens beretning. Formand Ulrik Nielsen har 

desværre igen været igennem en længere sygeperiode, men nu ser det heldigvis ud til at gå den rigtige vej.  

Som I måske har set i det sidste nyhedsbrev, foreslår vi, at lade det være op til generalforsamlingen, om vi 

som en udløber af Ulriks lange sygdomsforløb, skal skifte roller. Efter gensidig aftale opstiller jeg som 

formand, og Ulrik som næstformand. 

OK18 

Det, der fylder mest for vores medlemmer lige nu, er om der bliver konflikt eller det lykkes for vores 

forhandlere at lave en aftale inden en storkonflikt kan træde i kraft. Som I sikkert ved forhandles der i 

øjeblikket i Forligsinstitutionen. Om der kommer en aftale her er usikkert. Hvis der ikke gør, har vi først en 

strejke i udvalgte kommuner fra d. 4. april. og derefter en lockout fra vores arbejdsgiver d. 10. april. 

Konflikten kan dog udskydes i 2 gange 14 dage, hvis forligsmanden Mette Christensen vurderer, at der er 

grundlag for en aftale. 

Når der forhandles i Forligsinstitutionen, er der tavshedspligt, så derfor har jeg ikke nogen melding på, 

hvilken vej det går; men jeg vurderer, at der er overhængende fare for en konflikt i april. 

I Danmark har vi det der kaldes den danske model, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere forhandler sig frem 

til en overenskomst. Evt. støttet af en forlismand, hvis der ikke kan opnås en umiddelbar aftale. Desværre 

er denne model ved at bryde sammen.  

Vi så det klart i 2013, noget i 2015 og desværre også her i 2018.  

I 2013 var der ingen tvivl om, at vores arbejdsgiver KL og regeringen på forhånd havde lavet en aftale om 

lærernes arbejdstid, så man kunne finansiere den kommende folkeskolereform. Dette er godt beskrevet i 

den dobbelte Cavling prismodtager Anders-Peter Mathiasens bog ”Søren og Mette i benlås”. Der var ikke 

tale om reelle forhandlinger, men KL gik bevidst efter en konflikt med et efterfølgende regeringsindgreb. 

Dette blev et indgreb, der udelukkende var til fordel for vores arbejdsgivere. 

Det, der får modellen til at bryde sammen, er dels, at vores arbejdsgiver tjener på en konflikt. Der skal ikke 

udbetales lønkroner, og vi som arbejdstager taber lønkroner, men også at arbejdsgiver og lovgiver er så tæt 

forbundne, at det ikke giver mening at snakke om frie forhandlinger. Storebror (regeringen) kan altid med 

begrundelsen, at det er i samfundets interesse, bryde ind og lovgive på området. Når det så sker 

udelukkende med hensyn til arbejdsgivere, bryder modellen sammen. Vi så det med lov 409. 

Man kan få mistanke om, at det samme er ved at ske igen. Den 6. december udvekslede Lærernes 

Centralorganisation og KL overenskomstkrav. Men først d. 16. februar godt 2 måneder efter udveksling af 

kravene, kom KL med det første udspil til en aftale. Men det var vel at mærke et udspil, der var så dårligt, at 

det efter min opfattelse er et direkte udspil til konflikt. 

KL ville i deres udspil fastsætte arbejdstiden til en årsnorm på 1924 timer incl. ferie. Det var det, vi havde 

før 2013, og som man har på det øvrige offentlige arbejdsmarked. Det kunne vi vinde lidt på i nogle år som 

sidste år, hvor det var et maksimum arbejdsgiverår, men også tabe på i andre år. Men det vil i det store 

hele ikke give nogen forbedringer i vores arbejdsforhold.  

Derudover foreslår KL, at arbejdstiden kan opgøres hvert kvartal. Kun at den ”kan” og ikke, at den ”skal”, 
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hvilket er en forringelse i forhold til 15 punktsprogrammet i bilag 4 i OK15, hvor der står, at arbejdstiden 

kan opgøres hver måned. 

I Kl’s udspil lægges der også op til, at der skal forhandles om undervisningstillægget for undervisningstimer 

over 750 timer. KL ønsker tillægget fjernet, så der ikke er nogen økonomisk begrænsning på antallet af 

undervisningstimer, lederne kan fordele. 

Alt i alt et forslag der er særdeles uacceptabelt og ikke løser nogle at de problemer, der er med 

arbejdstiden og som gør, at man kan stille spørgsmål ved forhandlingsviljen fra KL side. 

Det, der fylder mest i medierne, når overenskomsten omtales, er lønudviklingen, og om der er råd til den. 

Selvfølgelig skal vi som offentlige ansatte også have en lønudvikling, der følger det øvrige samfund. Og det 

er ikke på ledelsesniveauet i kommunerne, der har været løntilbageholdenhed.  

Men det er faktisk ikke lønudviklingen, der er det vigtigste for lærerne ved denne overenskomst. På 

baggrund af Faglige-Klubmøder i hele landet, men også her i Tønder, står det lysende klart, det absolut 

vigtigste er arbejdstiden og arbejdsforholdene. Vi vil have en arbejdsplan, så vi har tid til at varetage den 

arbejdsopgave, vi er uddannede til at udføre, nemlig at undervise. Dette burde egentlig være et indlysende 

krav, som også ligger i tråd med folkeskoleloven, nemlig at vi skal gøre vores elever så dygtige som muligt. 

Men det er tilsyneladende ikke dette, der har vores arbejdsgivers interesse. Man forstår det ikke, men 

ønsket om at spare penge må åbenbart stå højrere hos KL end ønsket om at sikre kvalitet i undervisningen 

og børn- og unges udvikling. 

Folkemødet i Kulturhuset 

Mandag d. 30. okt. afholdt Tønder Lærerkreds et såkaldt Folkemøde i Tønder Kulturhus. Det var et møde, 

hvor vi ville sætte en skolepolitisk dagsorden, om hvor folkeskolen i Tønder Kommune skal bevæge sig hen. 

Tønder Lærerkreds havde inviteret Tønder Provsti, Børn og Skoleforvaltningen og skolebestyrelserne i 

Tønder Kommune til at være med til at arrangere aftenen. Desværre sprang Børn og Skoleforvaltningen fra 

i planlægningsfasen, da forvaltningen frygtede, mødet ville blive for partipolitisk op til kommunalvalget. 

Den frygt synes jeg på mødet blev gjort til skamme. For mig at se var, der ikke debatter på mødet som Børn 

og Skoleforvaltningen ikke med fordel kunne have deltaget i.  

Jeg synes, vi havde en rigtig god aften, hvor der var 2 gode oplæg af Biskop Elof Westergaard og Dorte 

Brøchner Jessen fra den pædagogiske tænketank Sophia. Især det almene dannelsesbegreb blev vendt i 

oplæggene. Efterfølgende var der drøftelser i grupper, hvor alle deltagerne kunne komme med deres eget 

bud på den gode skole og dannelsesbegrebet. Drøftelserne blev afsluttet med et stort antal ”skoleteser”. 

Der er i disse teser rigtig meget stof til det videre arbejde med en skolepolitik i Tønder Kommune. 

Der skal herfra lyde en stor tak til arbejdsgruppen for planlægningen af aftenen. Jeg ved, I står klar, hvis vi i 

kredsstyrelsen beslutter at gentage arrangementet. Debatten om folkeskolens udvikling i Tønder Kommune 

vil jo stadig fortsætte. Og så er det mit håb, at Børne og Skoleforvaltningen til den tid vil deltage i 

planlægningen og afviklingen.  

Jeg synes også, at det fra den aften var værd at bemærke en stor opbakning og anderkendelse fra politisk 

side til lærerne og lærernes arbejde. Det skal fremhæves, at alle politikerne lovede, at arbejdsmiljøet skal 

have et eftersyn og et tiltrængt løft. 

 

Vi vil fra Tønder Lærerkreds fastholde politikernes i deres løfter, og med en ny udvalgsformand for Børn og 

Skoleudvalget, der er pædagogisk uddannet, må der være en mulighed for at skabe større forståelse for 

lærernes arbejdssituation. 

 



Side 3 af 5 
 

Leveregler Tønder Kommune 

I Tønder Kommune har direktørerne på forvaltningen igangsat et initiativ med overskriften ”Vores fælles 

udviklingsplan”. En udviklingsplan, der skal skabe det gode liv i Tønder Kommune. Planen består af 4 

indsatsområder: uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling og mestring af eget liv. 

For at sætte skub i udviklingsplanen har man opstillet 5 leveregler, som det forventes, at alle medarbejdere 

men især lederne på alle niveauer lever op til. 

Levereglerne med udvalgte underpunkter er: 

1. Vi siger tingene som de er. 

a. vi skifter kurs, når vi ikke tror på indsatsen virker. 

2. Vi skaber de bedste løsninger i fællesskab. 

3. Vi ser og anvender hinandens styrker og forskelligheder 

4. Vi deler succeser 

5. Vi giver feedback og deler viden 

a. vi kvalificerer opgaveløsningen ved at dele viden om det, der virker 

b. vi taler åbent om vores fejl - og finder nye løsninger på det, der ikke virker 

Levereglerne kan i sin helhed findes på kommunens intranet, hvor man kan logge på med Unilogin. 

At man fra direktørniveau mener det alvorligt, vidner overskriften til reglerne om: ”Tønder kommunes 

leveregler er forpligtende – og med dem spiller man sig på Tønderholdet” Dvs. at man spiller sig af holdet, 

hvis man ikke lever op til reglerne. 

Reglerne vil blive implementeret i hele kommunen her i foråret 2018 og evalueret i foråret 19, hvor alle 

ledere vil blive målt på, om reglerne er slået igennem. 

Jeg synes vi som medarbejder skal se det som en udstrakt hånd til få gjort noget ved vores arbejdsmiljø og 

få renset ud i de mange opgaver og indsatser, vi oplever ikke giver mening. 

 

Jeg vil opfordre til, at I på arbejdspladserne og på faglige klub-møder på skolerne diskuterer, om jeres 

arbejdsopgaver giver mening og har effekt på kerneopgaven. Hvis det ikke giver mening eller har effekt, er 

det oplagt at få en diskussion med jeres leder under overskriften ”Vi siger tingene som de er - vi skifter 

kurs, når vi ikke tror på at indsatsen virker”. Det vil også være i ledernes interesse. Husk lederne vil blive 

målt på om levereglerne er implementeret. Der kan i diskussionerne tages udgangspunkt i en liste, vi på 

kredsen har udarbejdet over de mange opgaver, der udføres på skolerne. Det er alle opgaver, der er fundet 

i opgaveoversigter. Her er der rigelig med inspiration til at se på opgaver, der ikke har effekt. Listen er 

udleveret til jeres lokale tillidsmand. 
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Skærbæk Skole 

Den 27. feb. udtalte vores borgmester Henrik Frandsen i forbindelse med offentliggørelsen af vinder-

projektet til en ny skole i Skærbæk ”Når vi nu bygger en ny folkeskole, så kan vi lige så godt bygge 

Danmarks bedste”. Jeg vil her give en stor cadeau til vores politikkere,  der har bevilliget penge til en ny 

skole og samtidig givet mulighed for at renovere og nybygge på de øvrige distriktsskoler. Jeg kan dog være 

bekymret for om bevillingerne holder. Når jeg snakker med skolefolk i andre landsdele og de hører at man 

vil bygge en ny skole til 90 mill. kr., spørger de om det er en barakskole vi skal bygge. Deres bud er, at en ny 

skole i mellemstørrelse mindst vil koste 150 mill. kr. Og med tanke på at en politiskole i eksisterende 

bygninger koster over kvart milliard, synes jeg der er grund til bekymring. Men tiden vil jo vise om det 

holder stik. 

Jeg vil dog advare kraftigt imod, at man får den opfattelse at vi får Danmarks bedste skole ”blot” ved at 

bygge en ny skole i flotte bygninger. Man kan have nok så flotte og inspirerende bygninger, hvis der ikke er 

medarbejdere der har overskud og energi til at skabe den gode undervisning, har det ingen effekt. 

Man skaber ikke den gode skole med bygninger alene, men med veluddannede lærere der har mulighed for 

at skaber gode og inspirerende læringsmiljø. Når de forudsætninger er i orden, kan gode 

undervisningsmiljøer selvfølgelig understøtte elevernes udbytte af undervisningen 

Og med henblik på at politikkerne i Tønder Kommune endnu en gang vil anvende salami-metoden med en 

1% besparelse på budgettet for 2019, vil jeg herfra opfordre til at droppe besparelserne på driften og i 

stedet for satse på hele skoleområdet og ikke kun på bygninger og renoveringer. 

Dvs. der skal satses massivt på efteruddannelse under rammer der understøtter uddannelsen. Lærerne skal 

slippes fri af lokale og kommunale projekter, der er ved at få vores kollegaer til at segne. Der skal skabes 

rammer for en arbejdshverdag, der giver tid og mulighed for at planlægge og efterbehandle 

undervisningen.  

Der skal skabes attraktive arbejdspladser, så vi igen kan tiltrække kvalificerede lærer i Tønder Kommune. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lige udgivet en analyse der viser, at ca. 20% af de ansatte på 

lærerområdet i Tønder Kommune er ikke-læreruddannede. På landsplan er det godt 16%. 

Dygtige og veluddannede læsere er den vigtigste forudsætning for at sikre elevernes udbytte af 

undervisningen. 

Så vi får Danmarks bedste skole ikke kun i Skærbæk, men også i Tønder, Løgumkloster og Toftlund. 

Tak 

Til slut vil jeg gerne takke jer medlemmer for jeres opbakning og forståelse, når I har kontaktet os.  

Jeg vil også takke Tr’ere og kredsstyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

Specielt vil jeg takke dig Trine. Vi har arbejdet tæt sammen de sidste 4 år. Jeg har været særdeles glad for 

samarbejdet og den sparring, jeg har haft med dig. Den har været uundværligt i den turbulente tid, vi har 

haft på kontoret de sidste par år.  

Nogle gange skal man miste noget for at være klar over, hvor godt man har haft det. Og sådan har jeg det 

med dit arbejde som kredskasserer. Jeg har aldrig været i tvivl om, at du havde styr på regnskaberne og 

økonomien, så vi andre ikke skulle koncentrere os så meget om det. 

Men det er dig vel undt at du nu vælger at stoppe for at nyde dit otium. Jeg er ikke i tvivl om at du nok skal 

få tiden til at gå med dine mange gøremål, du har ved siden af kredsarbejdet. 
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Jeg vil også på kredsstyrelses vegne takke dig for det kæmpe arbejde, du har lavet som kredskasserer i 20 år 

og som medlem af kredsstyrelsen i 24 år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Henrik Jakobsen 

Næstformand. 

 


