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Kongres 2017 

Dette års kongres bliver meget vigtig, især indadtil, men også udadtil, da der 

kommer rigtig mange gæster. Kongressens bagtæppe er den nyligt udkomne 

bog ”Søren og Mette i benlås”, der på glimrende vis fortæller om, hvordan læ-

rerne i 2013 blev kørt over på grund af et nøje tilrettelagt komplot mellem den 

daværende regering og KL. Et komplot, som, hvis det kan bevises, er et brud på 

den danske model, der giver parterne ret til frit at forhandle overenskomster. 

 

Desuden indeholder bagtæppet et større sammenhold mellem organisationerne end nogensinde tidligere. 

Ingen vil risikere at stå i samme situation som lærerne i 2013, og derfor har 745.000 offentligt ansatte sendt 

et brev til Sophie Løhde og Michael Ziegler, hvor de udtrykker deres forventninger til, at KL og Modernise-

ringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med DLF om Lov 409. 

 

På kongressen er der lagt op til diskussioner om tre væsentlige områder, profession, demokrati og folkesko-

le – der er hinandens forudsætninger. Herunder bliver det foreløbige arbejde med at udfærdige et folkesko-

leideal sat til debat, med henblik på en egentlig vedtagelse til kongressen i 2018.  

 

Medlemmernes arbejdsliv bliver et andet vigtig emne, og her er der to spor – rammerne og professionen. 

Bliver det vores syn, eller bliver det Finansministeriets syn, hvor koncept efter koncept trækkes ned over 

folkeskolen og indsnævrer lærernes mulighed.  

 

Folkeskolen er den institution, der fremmer demokratiet bedst, og hvis ikke vi passer på det, hvem gør så? 

Vi skal arbejde sammen med de andre organisationer for at få power nok. Vi skal stå sammen i arbejdet for 

at bevare Danmark som en velfærdsstat, der holder hånden under folk, der bliver syge eller mister deres 

arbejde. 

 

Endelig skal der opstilles krav til overenskomstforhandlingerne i 2018, og der er lagt op til meget vigtige 

drøftelser. Vil KL heller ingenting denne gang? Er de stadig fuldstændig i lommen på Moderniseringsstyrel-

sen? Eller vil det massive pres fra alle organisationerne betyde et lille håb om, at der bliver tale om reelle 

forhandlinger? Vi vil fra lærerforeningens side gå konstruktivt til værks og være resultatsøgende. 
 



 

 

 

Budget 2018 i Brønderslev – Kejserens nye klæder 

Forud for byrådets budgetseminar blev folkeskolen lovet, som omtalt i Nordjyske 

Stiftstidende: ”Kronede dage”, men det viste sig hurtigt at være det rene bluf. H. C. 

Andersen har ikke levet forgæves. For folkeskolen blev det ”Kejserens nye klæder”. 

Ikke en eneste krone blev der tildelt folkeskolen, tværtimod blev der sparet 1,3 mio. 

kr. på grund af faldende elevtal.  

Der er ingen tvivl om, at mange politikere havde positive hensigter med folkeskolen forud for budgetlæg-

ningen, men for at få enderne til at nå sammen blev folkeskolen igen ”glemt”.  Alle partier blev enige og 

stemte for budgettet.  

Fremtidens borgere – eleverne i vores folkeskole – er taberne! Det er politikernes ansvar! 

Ud over tal i budgettet er der en tekst, som også kan få indflydelse på skolernes økonomi. Fra skoleåret 

2018-19 må der ikke oprettes 0. klasser med mere end 26 elever. Langt hen ad vejen en rigtig god idé, ud-

fordringen er bare, at det skal ske inden for den givne ramme – altså ikke flere penge, hvis der skal oprettes 

en ekstra klasse.  

Den lange skoledag har været drøftet i mange sammenhænge. Fremover skal skolebestyrelserne vurdere, 

hvor givtig tolærerordningen vil være for de enkelte skoler. Lad os håbe, at der rundt omkring i kommunen 

findes fornuftige løsninger.  

 

Budget 2018 i Jammerbugt 

I Jammerbugt Kommune er der indgået budgetforlig for 2018. 

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag dette års 

budget. 

På skoleområdet er der afsat samme midler som i indeværende 

år. Der vil dog ske en lille reduktion, idet det kun er lønninger, 

der bliver prisfremskrevet, hvorimod øvrige udgifter ikke regule-

res i forhold til prisudviklingen. Det er samme model, som har 

været anvendt i hele Jammerbugt Kommunes levetid. 



 

 

Nu bliver det spændende at se, om skolerne også ved næste års budgetlægning kan friholdes, (Det er jo 

ikke valgår næste år), eller måske ligefrem tilføres ekstra midler. Der er ellers områder nok, som kunne 

bruge ekstra ressourcer; bl.a. hører vi her på kredsen, at inklusionsopgaven er svær at løfte. Samtidig er 

mange lærere og børnehaveklasseledere pressede på forberedelsestiden og tiden i det hele taget til at løse 

de mange opgaver på en tilfredsstillende måde.  

 

 


