
side 1/5 
 

Formandens mdl. beretning - Generalforsamling LFL d. 10. september 2020 

 

Perioden siden den sidste ordinære generalforsamling d. 14. marts 2019 er faktisk forløbet – ja, me-

get ordinært.  

Lige indtil onsdag d. 11. marts 2020, hvor statsministeren - 8 dage før vores ordinære generalforsam-

ling - satte landet på vågeblus og lukkede landets skoler. 

  

Siden har intet været i nærheden af ordinært. Tiden herefter er foregået i coranaens tegn – og gør det 

stadig. Man kan vel ligefrem tale om tiden før- og efter Corona. 

 

Det gælder også denne udsatte ordinære generalforsamling. 

 

Det vil ikke give meget mening at aflægge beretning for noget, der sluttede for et halvt år siden. Og 

da hovedvægten i dag lægges på regnskab, budget og ikke mindst på valgene, så vil min mdl. beret-

ning i dag hovedsaglig omhandle tiden efter den d. 19. marts.     

Min oprindelige mdl. beretning, for den ordinære generalforsamlingsperiode, er derfor udsendt skrift-

ligt på forhånd. Den og de skriftlige beretninger i det udsendte GF-blad udgør sammen med denne 

mdl. beretning formandens samlede beretning. 

 

Én ting - ét tema - har dog gennemsyret tiden både før og efter Corona – nemlig spørgsmålet om en 

arbejdstidsaftale. 

Det gælder både mht. en central arbejdstidsaftale – men absolut også for vores to lokale arbejdstids-

aftaler i Lolland- og Guldborgsund kommuner. 

 

Vi ved nu, at vi er kommet i mål med alle tre aftaler. De to lokale aftaler er beskrevet i de skriftlige 

beretninger og i Kredsnyt - og i sagens natur, allerede i anvendelse. 

 

Kredsen vil meget nøje følge udmøntningen af de to lokale arbejdstidsaftaler.  

 

For Guldborgsunds vedkommende vil vi især rette blikket stift mod lærernes mulighed for at skabe 

sig et fleksibelt råderum til individuel forberedelse.  

Et råderum som de selv kan disponere over, hvor og hvornår.  

Vores mål – og forventning, med den nye aftale er et råderum af mindst samme størrelse som sidste 

års individuelle pulje på 120 timer.  

 

For Lollands vedkommende vil vi især stille skarpt på ”opgaveoversigten” og ”det maksimale under-

visningstimetal”.  

Netop reglerne, og det aftalte, om ”opgaveoversigten” har i praksis ”sejlet” på skolerne i Lolland 

gennem alle årene. 

 

”DET SLUTTER NU”, sagde vi til den nye sektorchef i forbindelse med indgåelsen af lokalaftalen 

for dette skoleår.  

Det var han helt enig i. Kan man være andet? 

 

Det er en fælles opgave at lokalaftalen udmøntes iht. det aftale – det der står – og efter hensigten og 

ånden i aftalen. En lokalaftale kan man også støtte ret på - den er forpligtende for alle parter på såvel 

kommune- som skoleniveau. 
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Med stor tilfredshed kan vi konstatere, at de foreløbige tilbagemeldinger fra TR’erne er klart positive 

i begge kommuner – hvis vi lige undtager den nye Specialskole i Lolland.  

 

De opgaveoversigter vi har set herfra er ganske enkelt ikke acceptable.  

Det har vi gjort meget klart på rette sted.  

Vi har også gjort det meget klart, at vores tålmodig er meget kort.  

Det er taget til efterretning, og der er nu aftalt en proces for udarbejdelse af opgaveoversigterne, hvor 

kredsen deltager.  

Så vi har en klar forventning om, at forholdene bringes i orden på alle afdelinger i Specialskolen me-

get snart. 

 

En central arbejdstidsaftale for alle lærere har fyldt meget - og i lang tid.  

Nu er den her. Vedtaget d. 1. september af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer - med en tange-

ring af stemmerekorden.  

Det er et solidt signal, men 1/3 af de stemmeberettige stemte ”nej” til aftalen – også på Lolland-

Falster. 

 

I min optik er der klare forbedringer i den centrale arbejdstidsaftale og langt bedre perspektiver for 

lærernes arbejdsliv end i lov 409. 

 

Der forestår nu en stor opgave med præsentation, forståelse og virkeliggørelse af aftalen.  

Det er en opgave, som parterne har en fælles forpligtelse og et fælles ansvar for - kommunen, kred-

sen, skolelederne, TR’erne, lærerkollegiet og den enkelte lærer. 

 

Alle lærere skulle meget gerne opleve, at den centrale arbejdstidsaftale får en positiv indvirk-

ning på deres arbejdsliv og muligheden for ”at lykkes med opgaven”. 

 

Ikke mere om arbejdstid - vi spoler lige tiden tilbage til mandag d. 16. marts.  

Det var dagen, hvor alle skoler i Danmark lukkede på grund af Corona-pandemien. Foreløbigt for 14 

dage.  

Med én beslutning blev der vendt op og ned på skoledagen – for eleverne og for lærerne. Vi var sta-

dig på arbejde, men nu hjemmefra.  

Undervisningen, som nu gik under betegnelsen ”nødundervisning”, og kontakten til eleverne blev 

100 % digital. Stadig fælles, men hver for sig.  

Det stillede på alle måder store krav til fleksibilitet, opfindsomhed og kreativitet hos lærerne for at få 

en fornuftig hverdag med skole og fjernundervisning til at fungere. ”Vi ikke bare asfalterede mens vi 

kørte, vi skulle også opfinde asfalten”, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ud-

trykte det. 

 

De 14 dages ”Lock Down” blev til en måned.  

15. april åbnede skolerne igen for 0. til 5. klassetrin - stadig med nødundervisning. Først efter yderli-

gere en måned – mandag d. 18. maj, kom eleverne på 6. til 10. klassetrin også tilbage i skole – og 

stadig med nødundervisning.  

En skoleform der holdt skoleåret ud - til sommerferien d. 26. juni. 
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Under parolen ”hellere et skridt for langt” foregik tilbagekomsten til skolerne under strenge ret-

ningslinjer og restriktioner, der dog som tiden gik, blev blødt mere og mere op.  

Her i det nye skoleår er vi så tilbage til såkaldt ”normal” undervisning, hvor de udmeldte anbefalin-

ger og retningslinjer kan tilsidesættes, hvis det er nødvendigt.  

Tilbage anvendes dog stadig nogle af de vigtigste våben mod coronaen – AFSTAND, HYGIEJNE 

OG RENGØRING.  

Nu, hvor coronaen er blusset op igen, er det absolut ikke uden problemer. Corona-smittede, opspo-

ring, test og hjemsendelse af elever, klasser og lærere fylder meget i disse dage.  

Og hvem skal passe hjemsendte elever, der ikke kan være alene? 

 

Der har i sagens natur været mange overvejelser og bekymringer undervejs i Corona-periodens for-

skellige faser.  

Overordnet betragtet er det, indtil nu, lykkeligvis gået, som sagt af Mark Twain: ”Jeg har gjort mig 

mange bekymringer, men det er kun de færreste af dem, der er blevet til noget”.  

 

Det har været, er, og bliver fortsat en usædvanlig skoletid.  

Alle har skullet få en hverdag til at fungere så godt som mulig.  

Det gælder i den grad også lærerne. Og de har leveret.  

Hvad der ikke er blevet udviklet af kreative og finurlige løsninger for undervisningen er ganske en-

kelt utroligt. 

 

Det er også, helt berettiget, blevet påskønnet både lokalt og centralt.  

Således har formanden for det politiske udvalg i Guldborgsund Kommune, personligt – via kredsen, 

takket lærerne ”for den enorme indsats, der bliver leveret i en helt ekstraordinær situation”.  

Og undervisningsministeren ”bøjer sig i støvet for lærerne”. 

”Vi beder lærerne om at løse en umulig opgave …. Faktisk er der så mange umuligheder forbundet 

med lærernes opgave, at det blinker i neon, at det ikke kan lade sig gøre …. Men alligevel lykkes det 

…. Det er virkelig godt gået”.  (citater PRT folkeskolen.dk 24/-20) 

 

Når det overordnet er lykkedes, i den grad som det er i begge kommuner, så skyldes det ikke mindst 

et stadig bedre samarbejde på kommune- og skoleniveau – mellem kreds og kommune og i 

TRIO’erne på skolerne.  

Sund fornuft og viljen til konstruktive løsninger har præget samarbejdet og medført så god en hver-

dag for eleverne som mulig under de givne forhold. 

 

Der har selvfølgelig været problemer og skønhedsfejl undervejs.  

Nogen gange har såvel kommune som skoler haft for travlt med at iværksætte næste fase af åbningen, 

bare fordi man måtte. Men det er altså en rigtig god ide, at man også er klar til det på skolerne. 

Og ikke mindst aftalen om ”afvikling af ferie og frihed”, blev i lyset af at udvise ”samfundssind”, 

ukritisk misbrugt og udmøntet langt videre end aftalens ord på mange skoler.  

Det på trods af, at aftalen faktisk slet ikke var gældende for lærerne.  

De varetog nemlig opgaver. De var på arbejde! 

 

Hvad har vi – og hvad bør vi lære af Coronaperioden? 

 

Eller som Churchill skulle have sagt: ”man skal aldrig lade en god krise gå til spilde”. 
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Er der noget vi med fordel kan videreføre – også når forholdene igen bliver normale? Det er man i 

fuld gang med at evaluere både med undervisningsministeren for bordenden og ude i kommunerne.  

Helt konkrete forhold med positive effekter fra tiden før sommerferien er allerede bredt konstateret i 

hele landet.  

 

 

Center-MED-Udvalget i Guldborgsund nævner således i sin evaluering at: 

 

Bedre rengøring, mindre elevgrupper, flere voksne til børnene, klare kommunale retningslinjer og 

retningslinjer og struktur på skoler, SFO og dagtilbud har haft betydelig positiv virkning –  

på såvel elevernes og læreres tryghed, trivsel og sygefravær, givet færre konflikter, mindre trætte og 

gladere børn, roligere dag – og, færre forældre i skolen.  

 

En observation, der også går igen landet over, er den positive virkning af de kortere skoledage, som 

selv ministeren indrømmer, ”at nogle elever har haft god gavn af”. Alligevel står hun stejlt fast på, at 

skoledagens længde ikke skal ændres. 

Med den totale digitalisering af undervisningen i Lock Down-perioden blev i hvert fald tre forhold 

tydeliggjort: 

1. Det er fantastisk, at det kan lade sig gøre at undervise, og modtage undervisning - selvom skolen 

er lukket 

2. Det er langt fra alle børn, som magter denne form for undervisning – især ikke over længere tid 

3. ”Analog” undervisning med mødet mellem elev og lærer i kød og blod kan aldrig erstattes af 

teknologi og digitaliseret undervisning.  

 

Det er meget betryggende. 

 

DLF´s evalueringer indhentet fra kredsene lyder da også meget enstemmig på –  

”flere lærere om eleverne, styrkelse af fællesskabet, frihed til faglighed og klog brug af digitale mu-

ligheder”. 

 

 Om evalueringerne af folkeskolereformen fra 2013 og Corona-erfaringerne fører til ændringer i fol-

keskolen, må tiden vise.  

Ministeren inviterede d. 2. september partierne til møde om, hvordan landets folkeskoler kan få mere 

frihed på baggrund af erfaringerne fra Coronaperioden. 

 

Tag bare elevplaner, tests, præstations-ræset og andre ikke meningsgivende koncepter med i købet nu 

I er i gang. Det vil vi hilse velkommen med glæde. 

 

Et videre kig ind i denne GF-periode, som vi nu er halvvejs igennem 

 

DLF har de sidste par år arbejdet med projektet ”Gearet til fremtiden” (GTF). Det har stadig et par 

udviklingsår foran sig inden endelig vedtagelse og udrulning i kredsene.  

 

Projektet har fire pejlemærker – ”medlemmerne i centrum”, en sund økonomi centralt og lokalt”, 

”nærhed” og ”lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer”. 

Målet er, at DLF´s kredse lever op til ”krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde”. 
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Når projektet endeligt vedtages vil det få mere eller mindre vidtrækkende betydning i kredsene.  

Ikke bare for de valgte styrelsesmedlemmer, men også for ansatte medarbejdere.  

Vi har derfor naturligvis inddraget kredsens to medarbejdere – Karina og Heidi, i projektets indhold 

relevant for dem.  

Deres kommentarer og input tages med i kredsens videre arbejde med GTF. 

 

 

Men, lad mig slå fast med syvtommersøm, at GTF er en proces, som LFL har været i gang med læn-

ge.  

Faktisk siden 2004, hvor LFL ikke engang eksisterede.  

Det skete først i 2006. I øvrigt også et led i GTF.  

I 2012 var det så kredsens økonomiske fremtid der skulle håndteres.  

Resten er historie, som man siger, men vi er stadig i gang. 

 

Hvis jeg selv skal sige det – ”så gør vi det sgu meget godt”.  

 

Man kan altid gøre det bedre. Det har vi øje for – på det politiske arbejde og ikke mindst økonomien, 

hvor målsætningen er et lavere kredskontingent. 

  

En af de første opgaver for den nye kredsstyrelse bliver kongressen d. 22-23. september.  

- Her får GTF en behandling igen. Skinnerne skal lægges til kongressen i 2021 

- Kravene til OK21 skal også vedtages.  

Her er forventningerne dog Corona-økonomisk smalhals, så en bevarelse af realløn og regule-

ringsordning er det vi går efter sammen med ”arbejdslivsforbedringer” 

- Ja, så skal vi også vælge en ny formand for DLF. Tre personer har foreløbig meddelt sit kandida-

tur 

 

Den nye kredsstyrelse får ligeledes hænderne fulde med – implementering af den nye centrale ar-

bejdstidsaftale, folkeskoleidealet, GTF, kommunevalg 2021, de mindre medlemsgrupper, politisk ar-

bejde i kommunerne, FH, den daglige drift – og alt det andet der kommer i årets løb. 

 

Rigtig god arbejdslyst. 

 

Med hensyn til at takke for et godt arbejde og et godt samarbejde vil henvise til min udsendte ordinæ-

re beretning.  

Men en særlig tak vil jeg her sige til Karina Pedersen, der gennem 10 år i kredsstyrelsen, har ydet en 

utrættelig og uvurderlig indsats i kredsstyrelsen og for medlemmerne i almindelighed -  

og for arbejdsmiljøet og AMR’erne i særdeleshed.  

 

Karina vil du komme herop! 

 

Jeg overlader hermed den samlede beretning til generalforsamlingens behandling. 

 

Tak for ordet. 

 

Birger Petersen 


