
 

 

Medlemsbrev 6 – Maj 2017 

Arbejdsglæde  

Igennem de senere år oplever flere og flere lærere, at arbejdsglæden er 

blevet mindre. Derfor var det også særdeles relevant, at arbejdsglæde 

blev taget op på Generalforsamlingen i marts måned. Lærerne blev bedt 

om, at svare på, hvad der giver arbejdsglæde, og hvad der skal til? 

Ikke overraskende peger mange på, at kollegaerne har en stor betydning 

for den arbejdsglæde, lærerne oplever i deres daglige arbejde. Det be-

tyder meget, at man kan samarbejde og sparre både fagligt og socialt, 

men det har også stor betydning, at man kan være sammen om andet 

end skolen. Derfor er det særdeles vigtigt, at man fortsat holder fælles 

pauser, og at mange deltager i de sociale arrangementer, der er på ar-

bejdspladsen.  

Eleverne har en stor plads i forhold til lærerens arbejdsglæde. Det er vigtigt at lykkes med sin undervis-

ningsopgave såvel som sit relationsarbejde, og mange lærere trives med positiv feed back fra eleverne. Som 

en enkelt gruppe udtrykte sig, så er relationer til eleverne vigtigere en relationen til PC-en og MinUddan-

nelse. Det er nu engang arbejdet med børnene, der giver glæde, arbejdet med digitale midler giver isolati-

on. 

Ledelsens anerkendelse af lærerens arbejde har også en vis betydning, og især værdsættes en synlig og 

tydelig ledelse, der lytter til lærerne og giver medindflydelse. Mange efterlyser tid til at løse sine opgaver, 

og især tid til at lave god forberedelse efterlyses. 

Når det drejer sig om opgaverne, er det vigtigt, at de giver mening, og at man har indflydelse på egne ar-

bejdsopgaver og tidsforbruget hertil. Medindflydelse, metodefrihed og fleksibilitet er de tre ord, der går 

igen flest gange, og lærerne efterlyser mere selvstændighed, mere indflydelse og ser gerne et system, der 

udviser lærerne mere tillid. Der efterlyses i høj grad mindre topstyring, og på lærernes ønskeliste står en 

afskaffelse af dokumentationshelvedet.  

Arbejdsglæden er vigtig for at få lærere til at blive på deres arbejdsplads, og med ovenstående in mente er 

det vigtigt, at vi alle, såvel i kredsstyrelsen som ude på skolerne, arbejder for, at få så mange af ovenståen-

de ønsker opfyldt, hver gang vi har mulighed for at få indflydelse på vores eget arbejdsliv.  

Opsamling på OK 18 

Selvom det var i lidt god tid blev der også drøftet OK 18 på Generalforsamlingen. Disse drøftelser dannede 

baggrund for det, jeg som formand kunne bringe videre til DLF’s hovedstyrelse, inden de har opstillet et 

forslag til, hvordan kravene kunne se ud. Disse forslag har I som medlemmer efterfølgende haft mulighed 

for at prioritere imellem. En meget lang men demokratisk proces. 



 

 

Sædvanen tro vil medlemmerne stadig have lønstigninger, der sikrer reallønnen, og at vi reguleres i forhold 

til lønstigninger på det private arbejdsmarked. Desuden er der nogle små LC-medlemsgrupper, der skal 

have nogle lønforbedringer, blandt andet vores børnehaveklasselærere, PPR og UU.  

Alt peger på, at der denne gang bør ske noget på arbejdstiden i form af en central arbejdstidsaftale, så alle 

får mulighed for at leve op til folkeskoleloven. Det vigtigste for medlemmerne er et maksimalt undervis-

ningstimetal, som ikke overstiger 25 lektioner. I høj kurs er også ønsket om, at der kommer tid på opgaver-

ne, så en lærer véd hvor lang tid, der tænkes brugt på en opgave.  

Desuden nævnes en højere pension til alle, seniorordninger, omsorgsdage til alle og mulighed for flere an-

dre goder. Tryghed i ansættelsen er noget af det nye, der får mere og mere betydning i takt med, at der 

skæres i antallet af lærerstillinger og laves større distrikter, der kan betyde, at en lærer skal arbejde på flere 

matrikler. 

Det bliver helt sikkert vanskelige forhandlinger, der venter forude, og kommunikationen internt i forenin-

gen bliver vigtigere end nogensinde tidligere.   

 

Medlemsmøde med Anders Bondo 9. maj   

Tirsdag d. 9. maj var 110 lærere fra kredsen sam-

let til medlemsmøde på Åbybro Skole. Kredssty-

relsen havde inviteret DLF´s formand Anders 

Bondo Christensen til at komme med et indlæg 

om arbejdet forud for OK18 efterfulgt af en drøf-

telse af forskellige ønsker og krav til den kom-

mende overenskomst. 

Kirsten Tranekær bød velkommen til de mange fremmødte og overlod derefter ordet til Anders Bondo. Som 

altid var Anders Bondo meget engageret, og han var særdeles god til at fortælle om den situation, vi står i 

forud for og under overenskomstforhandlingerne i 2018.  

Anders Bondo gav os et kort indblik i historikken forud for de manglende forhandlinger i 2013 og pointere-

de, at DLF som bekendt ikke har forhandlet sig til de grundvilkår, vi står med i dag. Der blev ikke skrevet 

under i forligsinstitutionen i 2013, for Lærernes Centralorganisation, LC kunne naturligvis ikke acceptere 

KL´s udspil, og KL var ikke på nogen måde villig til at ændre så meget som et komma i deres krav. Det endte 

som bekendt med, at Regeringen greb ind og vedtog Lov 409. Vores arbejdstidslov er helt uden sidestykke. 

Den danske model blev sat totalt ud af spil, og desværre ser det ud til, at vi fortsat er udsat for en ekstrem 

politisk styring af vores overenskomst. Eks. blev hovedforhandleren fra KL, Sine Sunesen ved OK15 fyret 

umiddelbart efter overenskomstforhandlingerne. De ”hegnspæle”, der blev banket ned i 2013, ser ud til 

fortsat at skulle stå.  



 

 

I 2013 blev Lov 409 omtalt som en normalisering af lærernes arbejdstid, hvilket det langt fra er. Det begyn-

der de andre organisationer lidt efter lidt at indse. Vi har f. eks. ikke en månedsnorm, og vi har ingen vars-

lingsregler.  

Der er fortsat et enormt stort sammenhold i foreningen. Det lykkedes ikke modparten at splitte os, selvom 

det var et af deres mål. DLF er fortsat medlemmerne, og vi har en organisationsgrad på 97 %, hvilket er helt 

uden sidestykke. Det lægger naturligvis et kæmpe stort pres på modparten.  

Lærerens dagligdag viser desværre, at det er vanskeligt at lykkes med opgaven. Med for mange opgaver i 

forhold til den tildelte tid, kan folkeskolelovens intentioner ikke føres ud i livet. Kvaliteten bliver ikke opti-

mal, og det giver eleverne en dårligere skolegang. Vi trænger til en samfundsdebat om elevernes krav på 

god undervisning, om hvorfor vi holder skole og specielt hvilken skole vi ønsker. Er det fortsat den konkur-

renceorienterede skole med læringsmålstyret undervisning og test efter test, vi ønsker, eller vil vi have en 

værdibaseret debat, hvor dannelsesperspektivet kommer i centrum, altså hvor mennesket er i centrum? 

Forhandlingssituationen i 2018 ser umiddelbart meget vanskelig ud, men lærerne vil have, at der skal ske 

noget.  

Anders Bondo ridsede nogle af de mulige ønsker og krav op, som medlemmerne efterfølgende skolevis blev 

bedt om at prioritere. Det foregik under hyggelige forhold med en sandwich og vand, og selvom det var ret 

alvorlige emner, der blev drøftet, var der en god stemning. Prioriteringerne har efterfølgende dannet bag-

grund for den endelige prioritering, vi som kreds har sendt til Hovedstyrelsen. 

 

 

 

 


