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Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?  

 

Svarene fremgår med al tydelighed af de vilkår og regler, der var engang.  

Som det ses, er der er sket meget siden dengang til i dag. Som det også ses, er forbedringerne til-

kæmpet over en lang årrække. Det er det lange seje træk.  

 

Nogen gange hører man, at vi - lærerne - har bedre vilkår end andre faggrupper, som om det er noget, 

vi har fået forærende. Men lærernes forbedringer af løn og arbejdsvilkår gennem de mange år er net-

op ikke noget, som vi har fået forærende. Det er der betalt for – krone for krone gennem lang tid og 

mange overenskomster. 

 

At det derimod hurtigt kan gå den anden vej, oplevede vi under overenskomstforhandlingerne i 2013, 

der resulterede i lockout af lærerne, som afsluttedes med et lovindgreb ensidigt til KL´s og kommu-

nernes fordel. 

Med et fingerknips var DLF slået tilbage til start. Både med hensyn til arbejdsvilkår og samarbejdet 

mellem DLF og kommunerne centralt og lokalt. 

 

Vi er nu på 6. skoleår med lov 409 som grundlag for lærernes arbejdsvilkår i folkeskolen. I de 6 år 

har DLF centralt og lokalt i kredsene arbejdet ihærdigt og målrettet på at ændre på tingenes tilstand. 

Det gælder både med hensyn til arbejdsvilkårene givet i lov 409, med samarbejdet og med hensyn til 

folkeskolereformen, der blev indført samtidig d. 1. august 2014. 

 

Som bekendt startede vi skoleåret 2014/15 med et ”Administrationsgrundlag” i Guldborgsund Kom-

mune og et ”Tryghedspapir” i Lolland Kommune. 

 

Administrationsgrundlaget i GBS var en ”aftale” – forstået på den måde, at Administrationsgrundla-

get var underskrevet af såvel kommune som lærerforening, og dermed en aftale i DLF´s definition af 

en aftale. At det var en aftale skyldes, at der var fravigelser og suppleringer til reglerne i lov 409. 

Bl.a. mht. en nettoarbejdstid på 1680 timer, et grundtimetal til TR og AMR på 160 timer og en fleks-

tidsaftale. Lærerne i Guldborgsund fik dog udvidet deres undervisningstid med 160 klokketimer – og 

ikke 80 klokketimer, som Antorini var gået i byen med. Det fik naturligvis konsekvenser for både 

undervisning og forberedelse, men også for lærernes trivsel og arbejdsmiljø. 

 

”Tryghedspapiret i Lolland var ikke en aftale. Det skyldes, at der ikke var nogen form for afvigelse 

eller supplering af reglerne i lov 409. Der var kun en masse ord om tillid og gode hensigter, som der 

ikke kunne støttes ret på. Tryghedspapiret var altså Lolland Kommunes eget papir. Men dog binden-

de for lederne at følge på skolerne.  

Det viste sig gennem alle årene, at dét kneb det gevaldigt med – at udmønte dét, der stod i deres eget 

papir, i praksis. En opremsning af forhold fra Tryghedspapiret, der ikke var udmøntet, var således 

LFL´s årlige tilbagevendende evaluering med sektorledelsen. Sjovt nok, var det ikke sektorchefens 

eller distriktsledernes opfattelse.  

 

Tryghedspapiret skabte således ikke meget tryghed, og i foråret 2014 – altså inden de nye tider trådte 

i kraft, så vi ekstraordinært mange pensioneringer i begge kommuner. 

Der var engang - før 
1899.pptx



Generalforsamling Lolland-Falsters Lærerforening 10. september 2020 

Formandens mundtlige beretning – for perioden 14.03.19 til 19.03.20 (en ”gefiade”) 
 
 

Side 2/9 

 

Efter årlige forsøg i begge kommuner på at lave en lokalaftale, der kunne forbedre lærernes arbejds-

tidsvilkår, kom så det store gennembrud I 2018 og 2019. Først og fremmest i Lolland Kommune.  

 

I Lolland Kommune var der, efter kommunalvalget i 2017, et politisk tilsagn til, at der skulle forsø-

ges at indgå en aftale med ”DLF”, og der var ligeledes en ret nyansat direktør på området. 

Den historie kender I. Det blev et eksemplarisk samarbejdsforløb, der resulterede i en helt ny aftale - 

den lokalaftale, som vi har nu - gældende for skoleåret 2019/20 med bl.a. et maksimalt undervis-

ningstimetal, en sikret forberedelsespulje og en flekstidsaftale. 

 

I Guldborgsund fik vi også en lokalaftale igen for skoleåret 2019/20. Den var knapt så omfattende og 

byggede på det eksisterende Administrationsgrundlag. Den væsentligste forbedring var også her en 

sikret forberedelsespulje. Dog kun på 120 timer årligt. 

 

Aftalerne er i begge kommuner blevet evalueret i TRIO´erne og deres baglande og løbende på TR-

møder med kredsen. 

Med denne evaluering, og god støtte i ”Lærerkommissionens” analyser, har Lolland-Falsters Lærer-

forening (LFL) forhandlet med forvaltningerne i begge kommuner om en lokalaftale for næste skole-

år - 2020/21. 

 

Det er derfor med stor glæde, at jeg kan oplyse, at vi også næste skoleår har en lokalaftale i begge 

kommuner. 

 

Bl.a. på grund af sammenfaldet med struktur- og ledelsesændringerne i skolevæsenet i Lolland i dette 

skoleår er der kun få ændringer, præciseringer og opstramninger - især mht. det forpligtende og ån-

den i aftalen. Vi – sektorchefen og LFL – betragter faktisk næste skoleår som år 1, hvor aftalen for 

alvor skal stå sin prøve. Det har begge parter store forventninger til, og vi vil derfor fælles følge op 

på udmøntningen af aftalen. 

 

I Guldborgsund er aftalen ændret og forenklet med hensyn til aftalesikringen af den individuelle for-

beredelsespulje på 120 timer og flekstidsaftalen. Men, det er absolut meningen – og helt afgørende, at 

disse muligheder, som minimum, bevares i den nye aftale. Ja, begge parter har faktisk forventninger 

om, at der kan opnås bedre muligheder end nu. Omdrejningspunktet bliver lærerskemaet og møde-

planen for hele arbejdstiden med fastlæggelse af tilstedeværelseskrav (fix-tid) og ikke tilstedeværel-

seskrav (flekstid). Dette skal aftales lokalt på den enkelte skole i lærer-TRIO’en. Der er altså ikke 

ledelsesret på tilstedeværelseskravet. Det skal aftales. 

 

Aftalerne kommer til at stå sin prøve på skolerne og i lærer-TRIO’erne. Det man i Lærerkommissio-

nen kalder for ”samarbejdssporet” – i den betydning, at vi bevæger os væk fra den uforpligtende dia-

log til et forpligtende samarbejde. 

 

Periodeforhandlingen om lærernes arbejdstid startede d. 5. marts og afsluttes senest d. 27. april. Ud-

gangspunktet for forhandlingerne er Lærerkommissionens rapport, der blev afleveret og fremlagt 

fælles for parterne d. 16. december 2019. Kommissionens rapport giver et klart billede af de udfor-

dringer, som kendetegner lærernes arbejde i hverdagen, og på den baggrund har kommissionen udpe-

get 5 overordnede problemstillinger, som parterne fælles skal tage hånd om og finde løsninger på. 
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Det drejer sig om (lettere omskrevet): 

 

 Sammenhæng mellem tid og opgaver, mellem undervisning og forberedelse samt mulighed for 

teamsamarbejde og udvikling 

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

 Balance mellem fleksibilitet for den enkelte og det fælles samarbejde  

 Balance mellem centrale regler og lokale løsninger 

 

Hvis der opnås et resultat sendes dette til godkendelse i KL´s bestyrelse og til urafstemning blandt 

medlemmerne i DLF i maj måned.  

Hvis det ender med en ny central arbejdstidsaftale i maj måned vides det ikke pt., hvornår den – eller 

dele af den - træder i kraft. Det må vi afvente.  

Men en ny central arbejdstidsaftale vil få virkning i alle kommuner. Den skal kunne stå alene, og man 

skal kunne støtte ret på den. 

Ligeledes vil det stadig være muligt at lave lokale arbejdstidsaftaler også. 

 

Et af kredsens indsatsområder er ”Det gode lærerliv”. Det er sådan set et evigt indsatsområde. At 

skabe gode vilkår for et godt – og langt lærerliv har en selvstændig værdi, og et mål i sig selv. Det er 

hvad medlemmerne må kunne forvente af deres fagforening. At et godt lærerliv så har en afsmittende 

virkning på ”Den gode skole” – et andet af kredsens indsatsområder, er en anden sag. Eller rettere to 

sider af samme sag. Det vender jeg tilbage til. 

 

Kredsens dialog og samarbejde gennem året med kommunernes politikere og forvaltninger om lærer-

nes løn- og arbejdsvilkår, budgetter, skolernes ressourcetildeling og lærernes muligheder for at lyk-

kes med opgaven handler lige præcis om det gode lærerliv – og den gode skole. 

Det er netop det, som vi forsøger at indfange i en lokalaftale. 

 

Hvordan går det så med det gode lærerliv i de to kommuner?   

Det går faktisk helt godt - og udvikler sig i den rigtige retning. Det kan naturligvis skyldes mange 

forhold. Eksempelvis at lærerne har tilpasset sig ”bedre” til skolens rammer og vilkår, at lærerne bru-

ger kræfterne på det, der kan påvirkes og ændres, og, at den lokale arbejdstidsaftale har haft en posi-

tiv virkning på lærernes arbejdsliv og samarbejdet på skolen. 

 

Det sidste – at lokalaftalen har en virkning, ved vi er tilfældet fra evalueringerne af aftalerne i de to 

kommuner. Her er tilbagemeldingen temmelig entydigt fra både ledere og lærere, at den individuelle 

tidspulje og fleksibiliteten i hverdagen giver bedre trivsel og øger kvaliteten i lærernes arbejde. Den 

maksimale undervisningstid i Lolland vurderes selvfølgelig også positivt af lærerne. Nogle lederes 

udfordringer med den maksimale undervisningstid har vi håndteret i aftalen for næste skoleår. 

Det første – at det gode lærerliv udvikler sig i den rigtige retning, ved vi fra den landsdækkende med-

lemsundersøgelse – ”Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på deres skole”, som DLF fore-

tager hvert andet år med 2013 som referenceår (dvs. før lov 409 og reformen, men efter lockouten). 

Vi har således kommuneopdelte svar fra okt.-nov. 2013, 2015, 2017 og nu også fra 2019.  
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Her skal kun nævnes nogle få resultater. På en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste: 

 Hvor godt er det samlede skoletilbud: DK 6,9 - LL 6,6 (+) – GBS 7,1 (+) 

 Samarbejdet med skoleledelsen: DK 7,3 - LL 7,5 (+) – GBS 7,7 (+) 

 Indflydelse på egne arbejdsforhold: DK 5,8 – LL 5,8 – GBS 6,2 (+) 

 Tilstræk. tid til forberedelse: DK 22% - LL 29%(+12pp) – GBS 16%(+5pp) 

 Levere god unv. med kvalitet: DK 72% - LL 69% - GBS 73% 

 Søge job i anden kommune (ja): DK 33%-LL 28% (-14pp)–GBS 16% (-8pp) 

 Forlade faget                : DK 57% - LL 57% (-5pp) – GBS 66% (+5pp) 

 Årsag (DK, LL, GBS): Mangl. samh. mell. opg. og ress./tid (71, 69, 76%) 

 Tilfreds med at være lærer: DK: 7 – LL 7,1 (+) – GBS 7 (+) 

 Lokalaftales betydning      : DK 46% - LL 61% - GBS 51% 

 Opfyld. DLF/LFL dine behov (ja): DK 83% - LL 72% (+) – GBS 81% (+5pp) 

 

Vi har i mange år sagt, at DLF ”går på to ben”. Et løn- og arbejdsvilkårs-ben og et pædagogisk ben.  

 

Eller det gode lærerliv og den gode skole. 

 

Det er godt nok to selvstændige ben, men det giver ikke meget mening at tale om, hvad gode ar-

bejdsvilkår er uden samtidig at tale om, hvad gode arbejdsvilkår skal bruges til! De er så at sige hin-

anden forudsætninger og nødvendigheder. To sider af samme sag, hvor man nødvendigvis også må 

forholde sig til spørgsmålet: ”Hvorfor holder vi skole”? 

I de sidste 10-15 år er der gennemført flere store reformer og flere større eller mindre ændringer af 

folkeskoleloven – og dermed folkeskolen, herunder ikke mindst folkeskolereformen i 2013.  Og det 

uden, at det har været bredt diskuteret - hvorfor disse ændringer?  

Folkeskolen er blevet en ideologisk kampplads, hvor de politiske partier forfølger egne snævre inte-

resser. Og, hvis der har været frirum, har mange kommuner fyldt disse ud med diverse projekter. Vi 

har i de sidste 10 år været vidne til en til en stærkt stigende centralisering og styring af folkeskolen, 

hvor fagprofessionelle, forældre og elever er sat ud på sidelinjen, og, hvor forskningen er blevet brugt 

efter egne interesser – eller slet ikke brugt. 

 

Folkeskolereformen har 3 overordnede mål: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social arv i forhold til faglige resultater 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis 

 

Ingen kan være uenige i disse mål. Men, når man nu, efter næsten 6 år med reformen, ser på udmønt-

ningen af reformen, og hvilken folkeskole det har medført – så må man stille spørgsmålet: ”Er det 

den folkeskole vi ønsker”? 

 

 

Det kan ikke understreges nok, at lærerne er ekstremt dedikerede i deres arbejde. Det ved vi fra utal-

lige undersøgelser og skolebesøg – også her i vores to kommuner. Lærerne udfører et kæmpe arbejde 

og gør en stor forskel, hvor det vigtigste er eleverne – deres undervisning og deres personlige udvik-

ling.  
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Men, vi har også fået en skole, hvor lærernes råderum og professionelle dømmekraft er blevet ind-

snævret og begrænset af en stram styring af mål og midler. Eksempelvis de ekstremt mange bindende 

læringsmål, digitalisering, læringsplatforme, undervisningsportaler, nationale test, elevplaner og do-

kumentation, karakterer i alle fag, præstationskrav, eksamen i alle fag og adgangskrav til ungdoms-

uddannelserne og meget mere. 

 

Vi ved fra forskningen, at dette har påvirket undervisningen mere i retningen til det, der kan måles og 

vejes – ”teaching to the test”. Som man allerede havde konstateret bl.a. i England inden reformens 

indførelse i Danmark. 

 

Samtidig hermed er der så også de forkætrede arbejdstidsregler i lov 409 – og ikke mindst inklusi-

onsopgaven og det omsiggribende skole-hjemsamarbejde. 

  

Bl.a. på denne baggrund besluttede DLF på kongressen i 2016, at DLF skulle have et ”Folkeskole-

ideal”.  

 

Et folkeskoleideal, der var lærernes eget. Ikke en facitliste, men lærerprofessionens bud på, hvilken 

skole vi ønsker - hvorfor vi holder skole - hvilket fundament skolen bygger på - og hvordan skolens 

vigtigste opgaver skal varetages. 

 

Folkeskoleidealet skal være med til at forstærke den vigtige dialog blandt medlemmerne om pædago-

gik, faglighed og skolepolitik, og det skal være med til at styrke vores – lærernes – argumentation for 

didaktiske valg. Altså styrke lærernes professionelle dømmekraft. 

 

Det skulle være et ideal skabt af lærere og for lærere. Alle lærere har derfor haft mulighed for at være 

med til at udforme idealet. I LFL havde vi blandt andet inviteret til et medlemsarrangement om folke-

skoleidealet med daværende formand for ”Skole og uddannelsespolitisk udvalg” i DLF, Jeanette Sjø-

berg. Desværre måtte vi aflyse arrangementet pga. for få deltagere. 

  

Men folkeskoleidealet blev (alligevel) til noget. Efter en midlertidig udsættelse pga. OK-18, blev det 

færdige folkeskoleideal vedtaget på kongressen oktober 2019.  

 

Én uddybning til idealet lyder: ”Folkeskolen favner børn og unges hele liv. Her møder børn og unge 

tillid, anerkendelse, krav og udfordringer. De knytter indbyrdes venskaber, deltager i klassens fælles-

skab og har værdifulde relationer til klasselæreren og de øvrige lærere. Dermed anerkender skolen, 

at barndom og ungdom har en værdi i sig selv”. 

 

Klasselæreren, klassens tid og klassens fællesskab er unikt i dansk skoletradition. I en tid, hvor man-

ge børn og unge er sårbare og mistrives, er klasselæreren vigtigere end nogen sinde. 

LFL har kæmpet for klasselærerens genfødsel i LL. Dels i arbejdet med lokalaftalen og især med 

evalueringen af kontaktlærerfunktionen og funktionen som pædagogisk teamkoordinator i forhånds-

aftalen.  

Det er derfor en stor glæde, at jeg kan meddele, at begge disse funktioner afskaffes, og, at klasselæ-

rerfunktionen igen indføres fra næste skoleår på skolerne i Lolland. 

 

Nu skal folkeskoleidealet så ud at leve! 
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Folkeskoleidealet har fået stor ros fra mange sider, og det har indgået i mange sammenhænge, hvor 

DLF har været medvirkende. 

I har alle modtaget Folkeskoleidealet enten fra jeres TR eller kredsen, og det har også været et indstik 

i vores fagblad. Kredsen har ligeledes sendt det til alle politikere, skoleledere og skolebestyrelser i de 

to kommuner med opfordring til videre inddragelse og drøftelse. Vi har formidlet og orienteret om 

det i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) på Lolland-Falster. Vi har igen forsøgt at etablere et 

lokalt samarbejde med skolebestyrelserne og kirken i partnerskabet ”Hvad skal vi med skolen?”. 

 

Med beklagelse, må jeg konstatere, at Folkeskoleidealet ikke har fået den indvirkning på den lokale 

dagsorden, som vi havde håbet på endnu. 

Det vil vi arbejde videre med i kredsen, og jeg håber, at I vil sætte folkeskoleidealet til diskussion i 

de mange forskellige sammenhænge, hvor det giver mening på skolerne. 

 

Nåh; tilbage til reformen og den gode skole. 

Det vigtigste er jo, at man opnår de ønskede mål! 

 

Efter 5 års følgeforskning af reformens virkninger kan det for 5. gang konstateres, at reformen ikke 

har haft nogen signifikant virkning på hverken de faglige mål eller trivselsmålene. Målingerne på 

såvel landsplan som kommunalt plan er stort set uændrede gennem alle årene.  

Senest viser en undersøgelse fra EVA – i februar 2020 – at undervisningen bliver markant anderle-

des, når eleverne går fra 6. til 7. klasse. Undervisningen bærer præg af fokus på boglige aktiviteter, 

der skal gøre eleverne uddannelsesparate og klar til de afsluttende prøver. Mia Lange konkluderer i 

EVA-rapporten, ”at udskolingen ikke i tilstrækkelig grad imødekommer alle elevers behov og forud-

sætninger. Der er behov for at gentænke udskolingen i folkeskolen”. 

 

Gennem alle årene har DLF – centralt og lokalt, involveret sig i reformens udmøntning, dens virke-

midler og hvad reformen gør ved skolen! 

Vi har fra dag ét, været modstander af nationale test. De har ingen pædagogisk berettigelse, og nu er 

det - igen - dokumenteret, at man heller ikke kan stole på testresultaterne.  

Læringsmålstyret undervisning, der slet ikke er nævnt eller politisk aftalt af reformpartierne, stak 

fuldstændig af sammen med kravet om, at undervisningen skulle planlægges i læringsplatformene. I 

øvrigt alt sammen noget der tillige skulle være til gavn for de pressede lærere.  

Sådanne planer og forestillinger forekommer kun steder med stor afstand til folkeskolen og virke-

ligheden lagt ind i regneark. 

 

Det har været 6 år op ad bakke med små skridt, men det har haft sin virkning - både lokalt og centralt. 

I begge kommuner har LFL sparket dørene ind med hensyn til lærernes anvendelse af læringsplat-

formen og for konsekvenserne af ændringerne i læringsmålene. Og et absolut højdepunkt er, at vi har 

”arbejdstidsaftaler” i begge kommuner også næste år. 

 

I Lolland har vi desuden fortsat det gode og konstruktive samarbejde med den nye skolechef. Når der 

forhåbentlig falder lidt ro på det nye skoleår og etableringen af den nye specialskole, har vi allerede 

aftalt, at vi følger op med et fælles forløb om skolernes ”Professionelle Kapital”.  

 

Så det går den rigtige vej.  
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Med den nye regering fra juni 2019– og den nye undervisningsminister, er der for alvor kommet no-

get medvind på cykelstierne.  

 

Pernille Rosenkrantz-Theil (PRT) har meldt klart ud til lærerne og DLF, at der er ændringer på vej. 

Ikke ovenfra og ikke her og nu. Hun vil først lytte til parterne. Hvilke problemer og udfordringer og 

hvilke løsningsforslag er der? Hun vil lytte og inddrage, og på kongressen 2019 fik lærerne det tætte-

ste på en undskyldning for 2013, som man kan komme - uden at sige ordet undskyld. Hun har mødtes 

med alle lærerkredse, hvor hun efter eget udsagn har fået meget ny viden og stor indsigt i lærernes 

arbejde. På mødet, hvor LFL deltog, var temaerne digitalisering og kvalitet og kvalitet i undervisnin-

gen og uddannelseskravet. Her fik vi blandt andet fortalt ministeren om problemstillingerne med de 

mange ikke læreruddannede undervisere i folkeskolen. Hun forstod overhovedet ikke, hvordan man 

kunne blive ansat som lærer uden at være læreruddannet.  

(Men det kan man altså!)  

 

Men, som PRT selv har skrevet og sagt: ”Ord alene gør det ikke. Der skal handling til”. 

 

Der ér allerede handlet på nogle områder, og der er især skabt store forventninger om fremtidige 

handlinger. Således greb PRT hurtigt ind i dele af optagelsesforvirringen på gymnasieområdet, natio-

nale test kan nu aflyses for 70 % af skolerne i dette skoleår, ny test skal udvikles, karakterskalaen 

ændres formodentlig, digitalisering af undervisningen kan ikke stå alene og ikke mindst på inklusi-

onsområdet er forventninger om ændringer store. Her er ministeren i Politiken d. 25. februar 2020 

citeret for at sige: ”Vi skal virkelig passe på med at tro, at der findes en forkromet løsning, og så sige, 

nu laver vi en kæmpe inklusionsreform, og så ser alt lysere ud dagen efter. Jeg synes ikke vi har så 

gode erfaringer med meget store reformer, som vi så venter 5-10 år på virker”.  

 

Man kan godt have forhåbninger om, at denne regering og denne minister vil få betydning for ”den 

gode skole” og ”hvad vi skal med skolen”. Kom bare i gang – vi er klar! 

 

Et tredje område, som vi ved medlemmerne også sætter stor pris på, er kredsens sagsbehandling og 

medlemsservice. Det ved vi dels fra førnævnte medlemsundersøgelse, men også fra direkte tilkende-

givelser fra medlemmer, hvor kredsens konsulent eller sagsbehandler har været inddraget i konkrete 

sager for medlemmerne. Ja, det hænder ligefrem, at indsatsen påskønnes i naturalier. 

 

Det er nu næsten 2 år siden, at kredsen gik fra at have 2 konsulenter og 1 sekretær til at have 1 konsu-

lent, Karina Ørum og en faglig sagsbehandler, Heidi Johansen. At det ville blive hårdt og stille store 

krav til dem begge var forventet. Karina skulle nu betjene begge kommuner og Heidi skulle overtage 

opgaver fra Karina – også i begge kommuner foruden de fleste af sekretæropgaverne. Og forventnin-

gerne har til fulde holdt stik – og mere til nok. I løbet af de 2 år har vi løbende drøftet og forsøgt at 

håndtere opgaverne og arbejdsbelastningen. Altid med det formål at yde den bedste og mest professi-

onelle sagsbehandling og service over for medlemmerne. I har nu fået et godt overblik over opgaver-

ne, mængden og rytmen året igennem, som er vigtig for planlægningen og udførelsen af jeres arbej-

de. Men, at I altid har travlt, og ofte meget travlt er uomtvisteligt. 

I har klaret denne omstilling med nye og flere opgaver, arbejdspukler, oplæring og sparring helt fan-

tastisk i de to år. Det vil jeg på kredsens og medlemmerne vegne sige jer kæmpe stor tak for.  

Til oplysning kan jeg meddele, at indsatsen også har medført en påskønnelse i en mere kontant form.  
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De valgte kredsstyrelsesmedlemmer er ligeledes en vigtig del af kredsens politiske sagsbehandling og 

medlemsservice.  

Dels i form af de konkrete opgaver og ansvarsområder som det enkelte kredsstyrelsesmedlem har i 

arbejdsmiljø-, pædagogisk-, kursus og medlemsudvalgene, som FTR, i MED-systemerne og andre 

fora, hvor de deltager og dels igennem det organisationspolitiske arbejde og beslutninger i kredssty-

relsen.  

 

I kredsstyrelsen behandler vi løbende medlemshenvendelser, som ligger inden for det politiske områ-

de. Eksempelvis arbejdstids- og lønspørgsmål og lønindplaceringer ved nyansættelser. Vi oplever 

således en stigende tendens til, at ledere eller kommune vil tildele individuelle løntillæg eller opfin-

der et eller andet funktions- eller kvalifikationstillæg til særligt udvalgte. Derfor har kredsstyrelsen 

opdateret og præciseret kredsens lønpolitik. Som udgangspunkt sker indplacering og aflønning efter 

centrale og lokale forhåndsaftaler – helt efter bogen. Individuelle løntillæg skal altid forhandles og 

aftales med kredsen, og her er vores lønpolitik, at et individuelt forhandlet tillæg skal gælde for alle 

lærere, der opfylder kriterierne for det aftalte løntillæg. Her stopper forhandlingen som regel. For det 

bliver jo lige pludselig dyrt. 

 

I efteråret 2019 gennemførte kredsen som vanlig den årlige løntjekkampagne. 

Denne gang ville vi (kredsen) komme til medlemmerne. Alle fik tilbuddet om besøg, og vi besøgte 

næsten alle skoler og arbejdssteder, hvor vi har medlemmer. Og som vanlig fandt vi igen et ret pænt 

beløb samlet – ca. 150.000 kr. Vi har vel tjekket maksimalt 10-15 % af medlemmernes lønsedler. 

Hvis det forholder sig ligefrem proportionalt, så er der tale om et meget stort beløb, som lærerne ret-

mæssigt går glip af. Husk, det er altid muligt at få tjekket sin løn – hele året rundt. Hos lederen eller 

TR – og kredsen naturligvis. 

 

Jeg vil gerne sige 1000 tak til kredsstyrelsen for samarbejdet og en stor indsats i hele perioden og i 

det forløbne år. Det har ikke været lige nemt hele tiden, men vi har arbejdet meget med, hvad det er 

at være en kredsstyrelse. Hvad de overordnede opgaver og mål er, hvad ens egen opgave, rolle og 

mål er. Vi har haft mange gode drøftelser på forskellig vis. Det har givet os et godt og solidt funda-

ment for samarbejdet – også for kredsstyrelsen i den næste periode. 

 

Også 1000 tak til alle TR og AMR. Det er samarbejdet med jer og jeres store arbejde og virke på sko-

lerne og arbejdspladserne, der gør det muligt at gøre en forskel for medlemmerne.  

Men, som vi hørte Rune Baastrup sige på internatet sidst i februar, så går det ikke uden kollegerne. 

Tiderne er forandrede og forandres med stigende hastighed. Vi - fagforeningerne - kan ikke længere 

løse problemerne for medlemmerne. Problemerne skal løses sammen med medlemmerne – og lederne 

for den sags skyld.  

Udgangspunktet er medlemmernes problemer og udfordringer på arbejdspladsen – store som små. 

Det er dem der skal løses. TR og AMR er nøglepersoner i denne proces, hvor sammenhold, informa-

tion, inddragelse og involvering på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for ændringer.  

 

”Et godt strategisk mål er opnåeligt med de ressourcer man har til rådighed, og peger frem mod en 

målbar – og holdbar – forandring”. 
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Et lille kig ind i den nærmeste fremtid. 

 

1. januar 2021 træder et helt nyt samarbejde formelt i kraft. Nemlig det lokale samarbejde i FH – 

Fagbevægelsens Hovedorganisation. Et samarbejde, der både omfatter det offentlige og det private 

arbejdsmarked. Hvordan den lokale struktur bliver geografisk i Region Sjælland er ikke besluttet 

endnu. Opgaverne FH-samarbejdet skal varetage ér besluttet, men hvem der skal løfte dem er straks 

mere usikkert. På regionsmødet d. 5. marts med FH-toppen var der bred enighed blandt de deltagende 

LO- og FTF-organisationer om - at der skal være flere lokale FH-sektioner i regionen, end der er lagt 

op til - at samarbejdet skal vokse og udvikle sig nedefra - og - at nærhedsprincippet i opgavevareta-

gelsen er afgørende, hvis det skal give mening for medlemmerne i de enkelte kommuner, og for dem 

der skal løfte dem.  

Lokalstrukturen besluttes endeligt af FH’s hovedbestyrelse 24. juni 2020.  

 

Jeg vil slutte af med hvorfor vi holder skole? Med sidste strofe fra Ida Aukens ”dannelsessang”, som 

hun skrev til et ”dannelsesbattle” med Morten Messerschmidt. 

 

”Hvis du svinger dannelsen som et sværd, 

gi’r du andre men’sker mindreværd. 

Ægte dannet er den lærer, som 

vækker visdomslængslen om og om.” 

 

Jeg overlader hermed den samlede beretning til generalforsamlingens behandling. 

 

Tak for ordet. 

 

Birger Petersen 

Formand Lolland-Falsters Lærerforening 


