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Formandens beretning 

Generalforsamling i Tønder Lærerkreds 95 

Tirsdag d. 12. marts 2019 

Jeg har nu været igennem mit første år som kredsformand, og det har været et særdeles begivenhedsrigt 

år.  

 En truende konflikt i forbindelse med OK 18, der i sidste øjeblik blev aflyst efter et meget turbulent 

forhandlingsforløb.  

 Nedsættelse af en lærerkommission til undersøgelse af lærernes arbejdstid. 

 Ekstraordinær kongres, hvor der blev vedtaget, at alle lærer skulle mærke en forandring i løbet af 

skoleåret 2018/19, som et led i en ”Ny start”.  

 Først en delaftale og senere en lokalaftale med Tønder Kommune. 

 Færre bindende mål og senest folketingets vedtagelse af en revision af Folkeskoleloven fra 2013.  

 DLF projekt: ”Er vi gearet til fremtiden?” som fagforening. 

Så der har været nok at tage fat på, men mere om dette senere i min beretning. 

OK18 

Da jeg stod på talerstolen sidste år, var vi midt i forhandlingerne om de centrale overenskomster. I daglig 

tale kaldt OK18 med udsigt til både strejke og lockout, der ville lamme store dele af Danmark.  

Men efter et langt overenskomstforløb med forhandlinger i forligsinstitutionen indgik Lærernes 

Centralorganisation d. 27. april et forlig med KL.  

Forløbet var kendetegnet ved et stærkt fagligt sammenhold, den såkaldte ”musketer-ed”, som afstedkom 

stor opbakning af medlemmer foran forligsinstitutionen. For tredje overenskomst i træk lykkedes det 

desværre ikke at indgå en arbejdstidsaftale. Men parterne blev dog enige om at nedsætte en 

”Lærerkommission”,  der blandt andet skal afdække, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte lærernes 

muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne afdækning skal danne udgangspunkt for 

forhandlingerne ved OK21. Lærerkommission bliver ledet af Per B. Christensen, tidligere direktør for Børn 

og Unge i Næstved Kommune. Kommissionsarbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2019. Her skal 

kommissionen komme med nogle anbefalinger til en aftale.  

Tønder Lærekreds har aftalt med Tønder Kommune, at kommissionens anbefalinger kan indgå i 

evalueringen af den lokalaftale, vi har indgået. 

Udover det forpligtende forhandlingsforløb indeholder OK18 forliget også en aftale om et samarbejde, der 

skal understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og de øvrige underviserområder. Samarbejdet kaldes 

”Ny start”. Forliget indebærer også bedre aflønning for deltagelse i lejrskoler samt et fælles ønske om 

styrket lokalt samarbejde herunder muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. 

Det er rigtig ærgerligt, at det heller ikke denne gang lykkedes at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne. 

Efter min mening ville det have haft en enorm betydning, at vores arbejdsgivere igen ville anderkende det 

kæmpe arbejde, vores kolleger hver dag udfører, ved at der var indgået en aftale.  

Men når det nu ikke lykkedes, må kommissionsarbejdet og et forhåbentlig godt oplæg til næste 

overenskomst være det næstbedste. Udfordringer er der nok af. For bare at nævne én: Hvordan holder 

man, som lærer, til et helt arbejdsliv, fra man er 25 til 75 år, når pensionsalderen gradvist sættes op?  
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Det kan være åbenlyst synligt, at en murer er nedslidt efter 40 år på arbejdsmarkedet, men vil man også 

anerkende, at lærerarbejdet er psykisk opslidende, og vil man tage de nødvendige skridt for at undgå det? 

Svaret blafrer i vinden. 

Lokalaftale. 

Den 29. juni 2018 indgik Tønder Lærerkreds en ”Delaftale” med Tønder Kommune. Her fik vi taget fat på to 

problemer, som længe har været et par ”torne” i samarbejdet på skolerne: Tildelingen af undervisningstid 

når man er på lejrskole og en fleksibilitet i, hvor og hvornår man placerer sin forberedelsestid. Det har 

længe været et ønske fra Tønder Lærerkreds, at få taget fat på disse emner.  

Når det ”kun” blev en delaftale skyldes det, at en ”fuld” aftale ikke kunne nå at blive færdig, så skolerne 

med rimelighed kunne indarbejde det i skoleårets planlægning. Til gengæld gav vi håndslag på, at vi i 

efteråret 18 ville arbejde på en aftale, der kan skabe bedre rammer for elevernes læring og trivsel. 

Den 27. februar 2019 indgik vi så en arbejdstidsaftale for lærerne i Tønder Kommune. Udgangspunktet var, 

at vi i Tønder måtte færdiggøre det arbejde, man ikke kunne blive enige om ved de centrale forhandlinger 

ved OK18.  

Jeg synes, at vi har haft et konstruktivt forhandlingsforløb, og vil her takke direktør Henrik Schou, fagchef 

Per Hansen og skoleforvaltningen for forløbet. Men som i alle forhandlinger er det sjældent, man får alt, 

hvad man kunne ønske sig. Men alt i alt er det min vurdering, at vi har fået en god aftale, som peger frem 

og giver bedre vilkår for lærerarbejdet. 

Af centrale punkter fra aftalen vil jeg her nævne: 

 Max undervisningstid på 800 timer. 

 Der afsættes ½ time til ”opgaver i tilknytning til undervisning” pr. undervisningstime. Dvs. at 800 
UV-timer udløser 400 timer, heraf ¼ del til fælles forberedelse. 

 Der afsættes tid på opgaveoversigten til pause og tilsyn. Min. 120 timer. 

 Opgaver, der har større omfang end 100 timer, skal fremgå med timeantal på opgaveoversigten. 

 Der er lavet en aftale om tid til TR og AMR-opgaven. 

 Der planlægges med 1-2 faste mødedage. 

 Der skal ikke registreres fix og flekstid, og den enkelte medarbejder kan vælge at henlægge opgaver 
ud over undervisning og møder m.m. til andre steder end skolen.  

 
Og som tidligere nævnt har vi aftalt at evaluere aftalen. Det vil ske senest næste år i januar, så eventuelle 

ændringer og forbedringer kan indgå i planlægningen af skoleåret 20/21.  

Jeg er rigtig glad for, at Tønder Kommune har ændret synspunkt og nu var klar til at indgå en aftale. Det har 

vi arbejdet på de sidste 4-5 år.  

Hermed vil jeg lægge op til, at vi tager en debat om lokalaftalen efter aflæggelse af beretningen. 

Vold og magtanvendelse 

Den 25. - 26. december sidste år var der en artikelserie i JydskeVestkysten om vold og magtanvendelse i 

folkeskolerne i Tønder Kommune. JydskeVestkysten har fået aktindsigt i antallet af indberetninger vedr. 

vold og magtanvendelse, og tallene er nedslående. Fra starten af skoleåret 2017/18 og til november 2018 

er der indberettet 81 tilfælde af vold mod vores kolleger og 96 tilfælde, hvor der har været anvendt magt. 

Og så er der, efter min opfattelse, rigtig mange tilfælde, som ikke bliver registreret og indberettet i en travl 

hverdag, hvor arbejdsopgaverne står i kø for at blive løst. 
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Jeg vil her kraftigt opfordre til, at alle tilfælde beskrives og indberettes til skoleledelsen og forvaltningen. 

Dels for at få omfanget ordentlig registreret, dels for at beskytte den medarbejder, der har stået i 

situationen juridisk.   

Antallet af indberetninger taler for sig selv. Det er simpelthen ikke rimeligt, at vores kolleger skal arbejde i 

et miljø, hvor vold, trusler om vold og verbale overgreb bliver en hverdag. Det skal stoppes, men det sker 

kun ved at få sat fokus på problemet, og alle trækker på samme hammel.  

Vores undervisningsminister oplevede for nyligt på egen krop, på et Københavnsk gymnasium, at blive 

tilråbt med ukvemsord. Måske kan det være med til, at få fokus på det sprogbrug, der florerer blandt børn 

og unge i dag. Det er efter min mening med til at sætte en lav fællesnævner, og påvirker elevers og 

personales arbejdsmiljø, når det bliver almindeligt blandt elever at kommunikere med udtryk som ”luder”, 

”bøsse” ”spasser”, ”jeg smadre dig” osv. Oftest sker det nok også uden tanke på, hvad ordene egentlig 

betyder, men det betyder ikke, at der er i orden. 

Antallet af magtanvendelser indikerer for mig, at opgaven med undervisning af elever med særlige behov 

langt fra kan løses på tilfredsstillende måde under de rammer, vi har i dag. Jeg finder, at inklusionen er gået 

for vidt. Det er på tide, der igen kommer fokus på de elever, der gennem de sidste 10 år, er indsluset fra 

specialklasserne til de almene klasser. Politikerne må vågne op og tilbagerulle de besparelser, der gennem 

årene er foregået.  

Der kan opnås mange fordele ved at investere i elever med særlige behov igen. Først og fremmest det 

samfundshensyn, at elever med særlige behov får det rigtige skoletilbud og kan udvikle sig på en måde, der 

er tilpasset eleven og forbereder eleven på et liv som samfundsborger. Dernæst hensynet til de øvrige 

elever i klassen, som kan have svært ved at få fuldt udbytte af undervisningen, når læren skal koncentrere 

sig om en lille gruppe elever, der har svært ved at indgå i forpligtende fællesskaber. Og sidst men ikke 

mindst hensynet til den enkelte medarbejders arbejdsmiljø. 

På vores lokale TR-kursus i januar havde Tønder Lærerkreds sat vold og magtanvendelse på dagsordenen. 

Efter et oplæg fra en konsulent fra DLF, er jeres TR`er blevet bedt om at udarbejde en handleplan for, 

hvordan man på skolerne kan tage fat på problemet med konkrete handlinger, fx via et samarbejde med 

skolelederen, arbejdsmiljørepræsentanten, skolebestyrelsen osv. Vi vil på følge op på arbejdet medio maj 

og høre, om handleplanerne har medført en forandring og derefter lave aftaler for det videre arbejde. 

Der er i denne sammenhæng rigtig ærgerligt, at Tønder Kommune har afskåret Kredsen fra at invitere 

arbejdsmiljørepræsentanterne med i det arbejdsmiljøarbejde, der foregår på Kredsen. Jeg vil gerne 

henstille til, at kommunen genovervejer deres beslutning. 

Der skal efter min opfattelse ske to gennemgribende forandringer for at skabe de største forbedringer i 

vores kollegers arbejdsmiljø.  

Dels en ændring af de rammer, hvorunder arbejdet med elever med særlige behov sker. Måske skal vi igen 

give en større del af eleverne et særligt målrettet undervisningstilbud på små hold med specialuddannede 

lærere? Dels er det også vigtigt, at vi har en arbejdstidsaftale, der giver gode rammer til at for- og 

efterbehandle undervisningen, så eleverne kan opnå størst mulig læring.  Man trives, som lærer, bedst, når 

man lykkedes med sin undervisning. 

Men selvfølgelig skal der også, på den korte bane, arbejdes med elevernes sprogbrug og omgangsformer. 
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Der sker noget i Tønder Kommune 

Det er tydeligt at mærke, at vi efter kommunalvalget i 2017 har fået en ny sammensætning i 

kommunalbestyrelsen og ikke mindst i et nyt Børne og Skoleudvalget. Der er politisk kommet væsentlig 

mere fokus på skoleområdet og det, at der skal være et attraktivt skoletilbud i Tønder Kommune. 

Beslutningen om at bygge en ny skole i Skærbæk er truffet, selv om der er væsentlige budgetoverskridelser, 

og der skal bygges nye naturfagslokale i Toftlund. Det er væsentlige poster på kommunens anlægsbudget, 

som lægger beslag på midler flere år frem. 

Politikerne har også afsat 11 millioner hvert år over de næste 4 år til 5 udviklingsområder i kommunen: 

 En forbedring af borgernes sundhedsprofil. 

 En forbedring af kvaliteten i folkeskoler og dagtilbud. 

 At borgere uden for arbejdsmarkedet falder markant. 

 En vækst inden for turisme og erhverv.  

 At der bliver skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer. 

Til forbedring af kvaliteten i folkeskoler og dagtilbud er der alene afsat 3 millioner hvert år. Det synes jeg 

vidner om en politisk prioritering af vores område. 

De mål der er opstillet for kvalitetsløftet er: 

 Hævelse af karaktergennemsnitter fra ca. 6,3 hen imod landsgennemsnit på 7,0 ved 

afgangsprøverne. 

 Flere tilmeldinger til ungdomsuddannelser fra 90-92 % imod et mål på 95 % i 2021. 

 Børn og unges trivsel øges år for år. 

 Flere unge bliver erklærede uddannelsesparate.  

Jeg værdsætter, at politikkerne har fokus på opgaven med at løfte kvaliteten i folkeskolen og finder også, 

man har sat sig nogle gode mål. Det er altid godt at have noget at stræbe efter. 

Men jeg mener faktisk, vi lykkedes med mange opgaver på skolerne i Tønder Kommune. Vi havde sidste år 

et karaktergennemsnit på 6,3 ved afgangsprøverne. Tager man hensyn til de socioøkonomiske forhold 

svarer det til landsgennemsnittet. Der var sidste år 90 % af en årgang, der blev tilmeldt en 

ungdomsuddannelse mod et landsgennemsnit på 94 %. Måler man 5 år efter, at de unge har forladt 

folkeskolen, så har 95 % gennemført en ungdomsuddannelse.  

Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at Tønder Overbygningsskole har vundet årets 

Undervisningsmiljøpris. Skolen blev udvalgt blandt 132 skoler. Prisen uddeles til en skole, der gør en særlig 

indsats for at skabe et godt undervisningsmiljø. Stor cadeau til lærerne på skolen herfra. 

Færre bindende mål. Lærernes professionelle dømmekraft. 

2018 blev året, hvor regeringen endelig løsnede det målstyringstyranni, der blev indført i forbindelse med 

folkeskolereformen i 2014. At de bindende Fælles Mål, som afdækket af Keld Skovmand i hans bøger, nok 

er blevet indført på baggrund af fejloversættelser og misfortolkninger af udenlandsk litteratur, gør det 

endnu mere grotesk. 

Bindingerne i Fælles Mål er nu løsnet, og målene skal gå fra at være et styringsredskab til et relevant og 

brugbart pædagogisk og didaktisk redskab i undervisningen med en frihedsgrad og plads til den 

professionelle lærer. 
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Vi ser frem til en lokal drøftelse af, hvad den ny praksis med færre bindende mål vil betyde for 

undervisningen, og vi håber, at I vil bidrage lokalt på skolerne og gennem faglig klub i denne drøftelse. Det 

er nu, der er mulighed for at skabe ny praksis, hvor lærerne kan få et større råderum til at tilrettelægge 

undervisningen. Vi ønsker, at det i tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningen er lærerens 

professionelle dømmekraft, der er drivkraften. 

 Vi ser frem til, at Tønder Kommune også i denne sammenhæng træder i karakter og hjælper udviklingen af 

færre bindende mål på vej. 

I forlængelse af diskussionen om færre bindende mål ønsker Tønder Lærerkreds også en lokal dialog på alle 

niveauer om brugen af læringsplatformene. Vi ønsker, at dette sker ud fra den grundlæggende præmis, at 

programmet ”Min uddannelse” alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende.  

Vi ønsker, at Elevplanen skal forenkles, så den er et brugbart og let tilgængeligt redskab, der understøtter 

samarbejdet mellem elever, forældre og skole. Vi vil arbejder for, at de enkelte skoler skal have størst 

muligt råderum til at beslutte, hvordan elevplanen skal udformes. 

Er vi gearet til fremtiden 

Enhver organisation bør en gang imellem stoppe op og stille sig selv spørgsmål som: Hvor er vi på vej hen? 

Er der noget, vi kan gøre bedre? Anderledes? Mere effektivt? Kan der være forhold i omgivelserne, der har 

ændret sig på en måde, der kan have betydning for den måde, vi løser opgaverne på? 

Danmarks Lærerforening har sat gang i et arbejde, hvor vi i hele organisationen skal drøfte 

fremtidsperspektiver, og hvordan vi også fremover sikrer den stærkest mulige forening til at varetage 

medlemmernes interesser. 

I Tønder Lærerkreds har vi også haft denne drøftelse. Det vi alle er enige om er, at nærhedsprincippet skal 

stå højt på dagsordenen. Det er vigtigt, at vi et tæt på vores medlemmer, tæt på vores arbejdsgivere og 

beslutningstagere og har et stort lokalkendskab.  Men også at vi skal give rådgivning af høj kvalitet, og vi er 

en troværdige forhandlingspartner. 

Vi er nødt til på Kredsen at se, om der er forretningsgange, der kan effektiveres, opgaver der kan skæres 

væk eller skal laves på et andet niveau.  

Vi må også erkende, at vi er så lille en kreds, at økonomi er et isuue. Derfor vil I kunne se, når Kim 

fremlægger budgettet for 2019, at vi er nødt til nu at lave tilpasninger, så vi også fremover er en økonomisk 

bæredygtig organisation. 

Tak for samarbejdet. 

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

Jeg vil også takke TR’erne og kredsstyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Henrik Jakobsen 

Kredsformand. 

 


