
        

______________________________________________________________________________________________ 

 

Afskedigelser i Guldborgsund næste skoleår. Uberettigede mener LFL! 

Det årlige Nørre Vedbymøde er overstået for i år. Det er det møde, hvor 

normeringen - antal lærere, der er brug for næste skoleår opgøres. Det af-

hænger bl.a. af klassedannelsen (antal klasser/elever) og ressourcetildelin-

gen i øvrigt til skolerne (besparelser/flere ressourcer). 

Det er også det møde, som mange lærere hvert år ser frem til med ængstelse 

og en knude i maven. Skal der afskediges – skal der forflyttes – bliver det 

mig - hvorfor???? 
 

Hvordan gik det så denne gang? Desværre må vi (igen) sige farvel til tre læ-

rere, der påtænkes opsagt. Den officielle begrundelse er ”arbejdsmangel”. 

Altså, at der er flere lærere ansat nu, end der er brug for/arbejde til næste 

skoleår. Det er en reel og fair begrundelse, som LFL (og man) må acceptere 

– i almindelighed. Men ikke denne gang! 
 

Sagen er nemlig, at LFL ikke mener, at der er arbejdsmangel næste skoleår. Derfor er der ikke en saglig 

begrundelse for de påtænkte opsigelser. De er uberettigede. Hvorfor nu det? 

Det hænger sammen med overdragelsen af driften af kommunens 10. klassetilbud til SOSU/CELF næste 

skoleår pr. 1. august 2021. Som omtalt i Kredsnyt nr. 3 (24. marts 2021) mener LFL klokkeklart, at over-

dragelsen af 10. klassetilbuddet skal ske iht. ”virksomhedsoverdragelsesloven” (VOL). Det betyder, at 

ikke bare opgaven overdrages til anden side, men også de medarbejdere (9 lærere og én pædagog), der 

udfører opgaven i dag skal ”overdrages” til SOSU/CELF. Altså en beskyttelse af medarbejderne, hvilket 

kun er rimeligt. 

Et simpelt regnestykke resulterer derfor i, at der ikke er arbejdsmangel næste skoleår. Tvært imod er der 

”lærermangel”. Hvis Guldborgsund Kommune og SOSU/CELF havde anerkendt og anvendt VOL, mang-

ler der 6 lærere næste skoleår. Altså nyansættelse af 6 lærere fremfor afskedigelse af 3 lærere næste sko-

leår. 
 

Som også nævnt tidligere er det en sag, som LFL har forsøgt at finde en lokal 

løsning på uden held. Det er fuldstændig urimeligt, at en kommunal arbejdsgiver 

kan udbyde og udlicitere kommunale arbejdsopgaver uden hensyntagen til de 

ansatte, der udfører opgaven. Det er netop, hvad VOL skal forhindre. LFL har li-

geledes sagt, at det er en sag, vi vil følge helt til dørs. Det er vi stadig i fuld gang 

med. Nu på to ”fronter”. Forudsat at LFL har ret mht., at VOL er gældende, skal 

Guldborgsund Kommune og SOSU/CELF naturligvis overholde lovgivningen. 

Det er det LFL, og DLF, forfølger. 
 

Udover de tre lærere, der påtænkes opsagt, for-/overflyttes i alt 12 lærere, inkl. 5 

praksisvejledere ansat i CBL, til en anden skole i kommunen (heraf er 6 forflyt-

telser aftalt på Nørre Vedby-mødet). 

 
 

Forflyttelser i Lolland Kommune næste skoleår 

I Lolland er der ingen påtænkte opsigelser af lærere til næste skoleår. Glædeligt; men der forflyttes tre læ-

rere fra Specialskolen med begrundelse i faldende elevtal (og dermed færre penge). Heraf forflyttes to læ-

rere til den almene folkeskole, hvor der er kommet flere elever fra Specialskolen, der skal inkluderes – 

bl.a. gennem positive læringsfællesskaber. Én lærer forflyttes til en anden afdeling i Specialskolen. 
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Specialskolen Lolland 

Selvom det i sig selv er positivt, at der ikke påtænkes afskedi-

gelser i Lolland, er LFL stærkt bekymret mht. til driften af 

Specialskolen. Godt nok kunne man i ”Folketidende” d. 7. 

april også læse, at Specialskolen er en succes mht. tilbagevisi-

tering af elever til den almene folkeskole. Altså en kvantitativ 

succes, hvilket absolut er positivt – og intentionen.    

Men, hvad med den kvalitative del? Hvad med kvaliteten af 

undervisningen? Det er her LFL’s bekymring ligger. Alle ”un-

dervisere” (og ledere) gør naturligvis, alt hvad de kan for at 

løse opgaven og levere god undervisning på de givne vilkår. 

Ingen tvivl om det. Bekymringen går netop på betegnelsen 

”undervisere”. Det er LFL’s opfattelse og erfaring fra Special-

skolens første år, at der ganske enkelt er for få uddannede lærere ansat i Specialskolen til at varetage ele-

vernes retskrav på fagfaglig undervisning. Og nu bliver der to færre lærere til at forestå undervisningen 

næste skoleår. Godt nok bliver der ca. 30 elever færre i Specialskolen, men bliver der også færre 

hold/klasser at undervise? 
 

Oprettelsen af Specialskolen har LFL’s fulde støtte. Meningen er jo god nok, men forberedelser og opstart 

var ikke optimale, økonomien er (alt) for lille, der er for få uddannede lærere til at varetage undervisnin-

gen og planlægning og papirarbejdet (formalia) er nogle steder meget mangelfuld. 
   

LFL har gennem det første år brugt meget (nødvendig) tid, og vi har haft et godt samarbejde med ledelse 

og tillidsvalgte i Specialskolen vedr. drift og div. formalia. Det tilbyder LFL fortsat, men vi er bekymrede 

– stærkt bekymrede.  
 

 

OK21 

Urafstemningen sluttede 19. april og resulterede i et klart 

”ja” til OK-forliget. Knapt 59 % af de stemmeberettigede 

benyttede sig af muligheden, og af dem stemte 86 % ”ja” 

og 14 % ”nej”. En klar opbakning til LC’s og DLF’s for-

handlingsforlig med KL, regioner og staten. Det er et 

vigtigt signal til såvel arbejdsgivere og omverdenen og 

en vigtig understøttelse af ”den danske model” – selv om 

stemmeprocenten gerne måtte have været noget højere 

(vi gi’r corona skylden denne gang). 

Lokalt var stemmeprocenten lidt højere end landsresultatet, nemlig knapt 60 %. Ja/nej-fordelingen er ikke 

oplyst. Som ved tidligere afstemninger var det et kapløb mellem to skoler – Sydfalster Skole og .. og Bor-

gerskolen – om højeste stemmeprocent. Begge plejer at opnå 100 %, men denne gang opnåede kun Bor-

gerskolen 100 % stemmedeltagelse. Godt gået! 
 

I 2021 udmøntes der en generel lønstigning 1. april på 1 % (efterreguleres ult. maj) og igen 1. oktober på 

0,8 %. 

OK-resultatet er nærmere uddybet i kredsnyt nr. 3 og ”Folkeskolen” nr. 6 marts 2021. Du kan også spørge 

din TR. 
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