
Formandens mundtlige beretning 2018

Min mundtlige beretning kunne blive udfyldt helt og aldeles ved hjælp af et enkelt emne, nemlig
Overenskomst 2018. Jeg har dog valgt at medtage andre væsentlige perspektiver i min beretning, for
selvom OK 18, og hermed vores løn og arbejdsvilkår, fylder voldsomt i os alle, så vil der være andre vigtige
emner, vi som fællesskab og fagforening også skal have en klar holdning og prioritering til.

FGU og UU

Politiske forlig både lokalt og i folketinget kan hurtigt ændre arbejdsvilkårene for større eller mindre
grupper af vores medlemmer. Et sådant forlig blev af Folketinget vedtaget i efteråret. Et forlig, der forsøger
at løse problematikkerne omkring de unge, der ikke umiddelbart passer ind i de “almindelige”
ungdomsuddannelser. Et område præget af mange aktører og mange muligheder. Et område, hvor unge
ofte med knap så mange ressourcer havde store problemer med at navigere, og det kunne ende med unge
uden ret mange muligheder i forhold til uddannelse, job og i det hele taget i livet som sådan. Folketinget
vedtog, at den Forberedende Grund Uddannelse (FGU) var løsningen på dette. Et ganske godt lovforslag,
som har mulighed for at tilgodese de unge, der er i tvivl. Så langt så godt. Med dette lovforslag nedlagde
man også UU som en selvstændig institution, og dermed ophører UU Lillebælt. Men hvad så med
vejledningen af de unge? Den skal fortsætte i kommunalt regi. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
forsikre medlemmerne på UU Lillebælt, at både Fredericia Lærerkreds og Vends Herreds Lærerkreds
arbejder og vil fortsætte med at arbejde for, at et fælles UU bliver bevaret. Et UU, der fortsat er præget af
stor faglighed, vejledningsfaglighed. Et UU, hvor medarbejdernes kompetencer og erfaringer fortsat kan
bruges aktivt i de unges interesse. Et UU med mange specialiserede kompetencer og opgaver, og et UU, der
fortsat suverænt arbejder for, at de unge træffer de bedst mulige valg, for de unges egen skyld. Så hermed
en opfordring til politikere og embedsmænd i både Fredericia og Middelfart kommuner: Bevar fokus, for de
unges skyld, ikke kun i forhold til etableringen af FGU, men så sandelig også i forhold til UU Lillebælts
opgaver og fremtid.

Ny arbejdstidsaftale

På generalforsamlingen i 2017 vedtog vi en resolution, der opfordrede Fredericia Kommune og Fredericia
Lærerkreds til at igangsætte en proces for at nå frem til en ny arbejdstidsaftale, eller en arbejdstidsaftale
version 2.0. Fredericia Lærerkreds har selvfølgelig drøftet dette med både forvaltning og politikere, og i
valgkampen var der tydelige signaler/løfter fra politikerne om, at en arbejdstidsaftale så de som en
styrkelse af samarbejdet til gavn for folkeskolens udvikling i Fredericia. En aftale vil betyde fælles ejerskab
til arbejdsforholdene i Fredericia til gavn for både fastholdelse og rekruttering af uddannede lærere. Det
tidligere forståelsespapir og den nuværende forståelsesaftale har bidraget til begge dele. Den opfattelse
har både lærerkredsen, forvaltningen og politikerne. I vores dokumentationstider er det vigtigt at kunne
øge validiteten fra opfattelse til konkrete data. DLF har i 2013 og 2017 spurgt medlemmerne i Fredericia om
flere emner, bl.a. om de har overvejet at forlade lærerjobbet, I Fredericia er procentdelen af dem, der har
overvejet at forlade lærerjobbet faldet fra 2013 til 2017 med 29%. Ligeledes er procentdelen af dem, der
har overvejet at søge job i en anden kommune pga. arbejdsforholdene faldet med 55% i Fredericia. Kan
man være i tvivl om, hvad en lokal arbejdstidsaftale betyder for fastholdelse og rekruttering?



Fredericia Lærerkreds har sammen med tillidsrepræsentanterne evalueret den gældende forståelsesaftale
og dens udmøntning. Dette arbejde har ført til et forhandlingsgrundlag, hvor vores udgangspunkt er den
bedst mulige opgaveløsning til gavn for elevernes udbytte af undervisningen. Heri ser vi den professionelle
lærers råderum som essentielt for at kunne indgå i de professionelle læringsfællesskaber, som tilsammen
kan udvikle og løfte den opgaveløsning, som skal danne og uddanne eleverne i folkeskolen. En
arbejdstidsaftale er en klar forudsætning for, at vi i Fredericia fortsat kan fastholde og tiltrække de lærere
og børnehaveklasseledere, som folkeskolen i Fredericia har brug for på både kort og langt sigt. Løn og i
særdeleshed arbejdsvilkår er for alle læreruddannede, i en tid med øget mobilitet, blevet et parameter for,
hvor vi vælger at arbejde. Vi forventer, helt naturligt, at alle rammebetingelserne skal være de bedst mulige
for, at vi sammen kan danne og uddanne vores børn og unge i Fredericia. En folkeskole med flere og flere
ikke uddannede lærere er ikke den udvikling vi, og jeg tror heller ikke Fredericia Kommune, ser som den vej,
vi skal gå i Fredericia. I forhold til arbejdstidsaftalen så skal den kunne skabe den ramme, som gør, at
lærerne og børnehaveklasselederne i tryghed kan koncentrere sig om den store opgave, det er at kunne
forberede, gennemføre og evaluere undervisningen til gavn for elevernes personlige, faglige og sociale
udvikling. Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune har indledt forhandlinger/drøftelser med
udgangspunkt i den gældende forståelsesaftale. Vi har en forventning om et positivt og dialogbaseret
forløb, og indtil dags dato er dette også tilfældet. I vil selvfølgelig høre mere forhåbentlig med et positivt
resultat.

Trainee og Mod på ledelse

Aftaler kan medvirke til at skabe nogle af de rammer, der gør, at vi kan fokusere på selve kvaliteten af vores
arbejde. Ikke alt kan aftales i en arbejdstidsaftale, og der er andre rammer sat af folketing, ministerier,
byråd, forvaltning og af ledere, som både kan bidrage til en bedre opgaveløsning og det modsatte. Hvordan
får vi mange af de andre rammer til at bidrage til skolens virke, måske ovenikøbet bidrage til bedre
arbejdsvilkår og en bedre opgaveløsning for lærerne. Ja, et eksempel er Trainee læreruddannelsen, som
skal starte den 1.8.2018 med op til 40 studerende på skolerne i Fredericia. De skal have en ansættelse på
skolerne (finansieret af en ekstra budgetbevillig), hvor de skal være støttelærer i fem lektioner, og de skal
selv stå for to vikarlektioner. Et meget relevant studiejob for den studerende, en lærer og en klasse med en
ekstra støttelærer (med stigende kvalitet gennem studiet), vikarlektioner varetaget med øget kvalitet
fremfor 4. g’ere. De øvrige politiske mål om at løfte Fredericia som uddannelsesby, øge bosætningen og
sikre rekrutteringen af uddannede lærere til folkeskolen i Fredericia er også positive. Hvordan er dette
kommet i stand. Ja det er et tæt forpligtigende samarbejde mellem politikere, forvaltning og Fredericia
Lærerkreds.

Eksemplet med trainee læreruddannelsen viser, at i et samarbejde kan meget lykkes, selvom det
umiddelbart ser svært ud. Et andet samarbejde er efter- og videreuddannelsesprojektet om Mod på
ledelse. Et projekt, som skal give lærere og pædagoger i Børn og Unge en mulighed for, mens man stadig er
lærer eller pædagog, at prøve kræfter med ledelse, at opnå viden om ledelse og ikke mindst blive bekræftet
i eller det modsatte at ledelse er noget for dem. Projektet er sat i gang her lige efter jul med en indledende
udvælgelsesfase og følges af en uddannelsesfase i næste skoleår. Tag godt imod de kollegaer, der har valgt
at prøve kræfter med ledelse, det er ikke en let opgave. Fredericia Lærerkreds arbejder for god ledelse på
alle niveauer, og det kan dette projekt helt sikkert bidrage til. I en sidebemærkning må jeg konstatere, at
der er allerede ansat ledelse, der i forhold til udvælgelsesfasen helt tydeligt demonstrerer, at de har, som



det hedder i ledelsessproget, et tydeligt udviklingspotentiale. Fredericia Lærerkreds følger projektet, så alle
deltagernes og alle I andres viden er betydningsfulde input, i særdeleshed når det ser ud til, at projektet
gentages.

Så min opfordring til politikere, forvaltning og ledere er selvfølgelig at bruge de positive erfaringer, lad os
fortsat sammen indlede, udvikle og gennemføre fælles projekter til gavn for folkeskolen i Fredericia.

Lærerens professionelle råderum

Hvert andet år er der trivselsmåling for alle elever i folkeskolen. I år er det den tredje måling, men den er
mere omstridt end nogensinde før. Anonymiteten er blevet udfordret af en række forældreklager, og
undervisningsministeren har besluttet, at hvis eleven vil være anonym, skal eleven udfylde undersøgelsen
på papir. Anonym!? Dette er et eksempel på at flere og flere stiller spørgsmålstegn ved store
dataindsamlinger og tolkningerne af disse, helt generelt, men også i skolesammenhæng. Kan vi via data
(eller big data) få mere at vide om eleverne og deres udbytte af undervisningen? Kan vi ved at samkøre
mange typer af data og lave såkaldte korrelationer mellem data få mere af vide og ikke kun om elevens
skolegang, men elevens hele velbefindende? Og elevens familie? Og skal vi så handle på disse data? Skal
disse data gemmes for altid? Kan de misbruges? Spørgsmålene er utallige. I Fredericia laver vi jo også en
dataindsamling af de store, nemlig Program for Læringsledelse. Giver dataindsamlingen
opmærksomhedspunkter til os som fagpersoner, som vi ikke havde i forvejen. Giver det mening at
fortsætte dette dataarbejde? Jeg undrer mig over, at den fagprofessionelles vurdering af sine elever og
deres udvikling, både fagligt, personligt og socialt på denne måde ikke bliver værdsat. Den enkelte
elevs/forældres svar i en undersøgelse er vel kun et øjebliksbillede og skal vel kun tages til indtægt for
dette? Vi som fagprofessionelle, vores vurdering bliver mere og mere nedvurderet.

Et andet eksempel er en gentagelse fra min beretning sidste år. Fredericia Byråd har besluttet, at den
understøttende undervisning kan veksles til to-lærertimer. Børn og Unge forvaltningen har sammen med
skolelederne iværksat en bureaukratisk procedure, der betyder at ordningen i Fredericia nærmest ikke
bruges. Dette på trods af at mange lærere og lærerteam vurderer, at deres klasse ville have stor gavn af
timer med to lærere, også i forhold til at kunne afkorte skoledagen tilsvarende. Kære forvaltning, kære
skoleledere: Giv nu noget tillid tilbage til den professionelle lærers vurdering af, hvad der er godt og
givende for hans/hendes klasse/elev. Det er jo dem, der har fingeren på pulsen. Fjern bureaukratiet.

Undervisningsministeren vil gerne styrke lærernes fagprofessionelle vurderingsevne, og blandt andet derfor
sker der nu en ændring i forhold til de fælles mål, som betyder, at alle underliggende færdigheds- og
vidensmål kommer til at blive vejledende og ikke bindende. Konsekvent større selvbestemmelse til lærerne
og deres faglige vurdering i forhold til deres undervisning og deres klasse. I den forbindelse må vores
læringsportal Meebook også gennemgå en ændring, da den jo er bygget op omkring hele komplekset med
bindende fælles mål og underliggende færdigheds- og vidensmål. Det er for øvrigt ganske interessant, at
Aarhus Kommune har søgt om dispensation fra brugen af en læringsportal, og undervisningsministeren har
svaret, at de allerede har mulighed for ikke at bruge portalen. Lidt grotesk følger også af svaret, at de skal
købe portalen, selvom de vælger ikke at bruge den. Skulle vi i Fredericia ikke også gøre det frivilligt med
brugen af MeeBook? De lærere, der professionelt vurderer, at brugen vil gavne deres elevers udbytte af
undervisningen skal selvfølgelig fortsætte med brugen af MeeBook, mens de lærere, der professionelt
vurderer, at brugen skal minimeres eller sløjfes af hensyn til elevernes udbytte af undervisningen, de skal



have mulighed for dette. Man kunne spørge om al undervisning skal tilpasses en læringsportal? Det kan jo
ikke være meningen med undervisningen, med folkeskolen?

MTU

I Hoved-MED-udvalget, HMU, er vi i øjeblikket optaget af Fredericia Kommunes næste Medarbejder-
Trivsels-Undersøgelse. Den skal efter planen sættes i værk i efteråret 2018. MTU’en må af både ledere og
medarbejdere være den store undersøgelse, som sætter en ramme for, hvor og hvilke indsatser vi skal gøre
indtil næste MTU. Svagheden ved undersøgelsen er den generelle form, den er nødt til at have for at kunne
rumme alle kommunale ansatte. I HMU drøfter vi lige nu netop dette. Vi justerer og retter til i forhold til
sidste undersøgelse, men samtidig er vi nok nødt til at finde nye måder at arbejde med resultaterne på i
perioden mellem de tre årige MTU’er. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle til at besvare denne
undersøgelse. Undersøgelsen er et værdifuldt, validt og brugbart redskab for alle MED-udvalg i arbejdet for
at øge vores allesammens trivsel på vore arbejdspladser. Resultaterne kan og vil blive brugt både som
temperaturmålinger af vores trivsel, men samtidig også som en form for kontrol af, hvordan hver enkelt
arbejdsplads har det. En anonym trivselsmåling giver viden og indblik for os alle og giver os konkrete
udfordringer i alle forhold, den undersøger. Den skulle gerne medføre handlinger og aktiviteter på alle
arbejdspladser. Videndeling er jo et efterhånden slidt buzzword, men netop her er der jo en helt naturlig
mulighed for at videndele fra arbejdspladser/områder med gode resultater til områder med mindre gode
resultater. Deltag, brug resultaterne, giv ikke op, selvom alt ikke kan flyttes på en måned eller to. Fredericia
Lærerkreds, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne vil aktivt bruge resultaterne
sammen med jer, og forhåbentlig med en bedre trivsel som resultat.

OK 18

Endnu en gang er vi samlet til generalforsamling med konflikt i horisonten. De fleste af os i skyggen af et
lockoutvarsel fra vores arbejdsgiver, men denne gang er ikke som i 2013. Denne gang er det sammen med
139 andre organisationer på det offentlige område, og denne gang er det med en solidaritet udtrykt via den
fælles musketered. En muskertered, der er så stærk, at selv ikke en halv milliard fra KL til FOA har kunnet
bryde den. Alle organisationer står sammen om en reallønsfremgang, en betalt frokostpause og om en
arbejdstidsaftale til underviserne. Man kan vel roligt med et slogan sige: ”en løsning for alle”.

Baggrunden for den nuværende situation består af mange elementer. Tidligere langvarige konflikter på det
offentlige område, sundhedskartellet, BUPL og lærerne alle hver for sig. En statslig arbejdsgiver uden
respekt for hverken fagforeningerne eller ansatte, kutymefridage inddrages, udflytninger uden dialog. En
krise fra 2008 og efterfølgende opsving i samfundet, sågar tæt på “historiske store skattelettelser”. En
dansk model i krise på det offentlige arbejdsmarked, undervisere arbejdende under en lov og ikke en
overenskomst. En moderniseringsstyrelse med opgaven at finansiere ny velfærd ved hjælp af forringelser i
offentlige ansattes overenskomster. Med denne baggrund står alle 140 organisationer denne gang sammen
i deres krav til OK 18, med sloganet: en løsning for alle!

Fagforeningerne har varslet strejke for ca. 10 % af deres medlemmer. En nødvendighed for at frigøre sig fra
den nuværende overenskomst. Dette er af arbejdsgiverne blevet mødt med et massivt modsvar, med et
lockoutvarsel af næsten alle på statens og regionerne område og over halvdelen af alle ansatte på



kommunernes område. En konflikt nærmer sig, mens der forhandles bag lukkede døre i forligsinstitutionen,
og der samtidig i medierne drøftes, om og hvornår et regeringsindgreb kommer.

Vi bliver alle voldsomt påvirkede af denne situation. Nogle reagerer med vrede med baggrund i følelserne
fra lockouten i 2013. Nogle reagerer med ondt i maven over igen at skulle få sin store arbejdsindsats
nedgjort i offentligheden. Nogle bliver lidt apatiske: “så kan det også være lige meget”, og nogle står ved
siden af og tænker: “ hvad sker der?”, fordi de ikke var i konflikt i 2013. Alle reaktioner og følelser er rigtige
og naturlige. Det kan godt være, at vi er ramt. Det kan godt være, at vores vilkår er blevet ringere, men
vores fællesskab, vores kamp i perioden efter lockouten, vores fortsatte indsats for hver dag at yde et godt
stykke arbejde til gavn for vore elever, det kan de ikke tage fra os, heller ikke denne gang.

Det er helt essentielt at være opmærksom på at denne gang er vi ikke alene, vi er i et endnu større
fælleskab. Vi er 140 organisationer, der kæmper sammen. Vi er ikke 1500 underviser-TR’er, der samles til
stormøde, vi er over 10.000 TR’er, der samles til stormøde på torsdag. Det er ikke kun skolerne, der lukker
ned. Det er børnehaver, plejehjem, sygehuse, videreuddannelsesinstitutioner, togtrafikken,
levnedsmiddelkontrollen -jeg kunne blive ved. Det er altså et langt større fællesskab, og derfor også en
langt større sammenhæng vi indgår i. Vi skal altså ikke sammenligne med lockouten i 2013, vi er ikke alene.
Vi skal sammen som medlemmer af DLF indgå i arrangementer og aktiviteter med mange andre offentlige
ansatte på statens, regionens og kommunernes område, og lad os gøre det med maner fra start af. Denne
konflikt bliver et stort koordineringspuslespil, men jeg personligt var meget rørt, stolt og ydmyg over jeres
fantastiske engagement i 2013. Lad os tage det med til vore offentlige kollegaer, lad os skabe engagement
og gejst, så vi allesammen kommer ud af denne konflikt med højt hævet hoved, sammen!

I konflikten er vores bedste venner den offentlige mening, og den skabes jo i offentligheden. Vi skal ikke
lade de sædvanlige meningsdannere og eksperter styre den offentlige debat og opinion. Gå ind i debatten
med indlæg overalt i det offentlige rum. En særlig opfordring til at deltage på de sociale medier. Det er min
opfattelse, at på dette medie har arbejdsgiverne ikke en chance. Følg, skriv og del. Debatter, og gør det
gerne med hjælp fra en kollega. Den offentlige opinion dannes ikke mere kun i de sædvanlige medier. De
sociale mediers betydning kan ikke undervurderes.

Og til slut i forhold til dette afsnit omkring OK 18 skal jeg komme med de vigtigste opfordringer: Bak op
omkring jeres TR. Fortæl dem, at du er glad for, at de påtager sig en kæmpe opgave på alles vegne. De gør
en til hverdag og også i konflikt en uundværlig indsats for os allesammen i DLF. I Fredericia Lærerkreds har
vi medlemmer, der skal strejke den 4. April. Det er vore medlemmer på SOSU skolen Fredericia, Vejle,
Horsens. De arbejder jo på en statslig overenskomst, og de vil være starten på konflikten. Jeg håber, faktisk
forventer jeg, I alle støtter aktivt op om deres kamp også. Så hvis vi ikke ses før, så ses vi til både strejke og
efterfølgende lockout. Vi står sammen, sammen med alle offentlige ansatte. En løsning for alle er vores
fælles mål.



Hvis jeg skulle blive lidt poetisk midt i en arbejdskamp, så oplever jeg at dette digt ganske godt
rammesætter vores nuværende situation:

Vi – de pligtopfyldende –

der regeres af de uduelige

og ledes af de uvidende,

har længe gjort det umulige

for de taknemmelige.

Vi har gjort så meget

med så lidt i så lang tid,

at man nu forventer,

at vi kan gøre alt

med ingenting

DLF og Fredericia Lærerkreds

Som medlem af Danmarks Lærerforening har man via DLF’s hjemmeside adgang til ”Min Side”, hvor ens
medlemsoplysninger kan opdateres. Oplysningerne har fortrinsvis været til brug for DLF’s arbejde, men
efterhånden har der internt i DLF, men også i forhold til forskellige kommunikations og vidensdelings
sammenhænge, vist sig et behov for en platform, hvor medlemmer af DLF i mange forskellige
sammenhænge kan kommunikere og videndele i et fortroligt forum. Skolekom’s dage er talte og i en
konfliktsituation, så er det jo arbejdsgivers redskab! Derfor er DLF Insite nu sat i gang, og jeg vil opfordre
alle til at undersøge det nysgerrigt, bruge det, og lad os få kommunikation, vidensdeling og debat på denne
platform.

Fredericia Lærerkreds har i en årrække skåret alle udgifter til og haft fokus på at øge indtægterne. Vi er
efter Kredsstyrelsens holdning ved at nå vejs ende med disse muligheder. Vi kan ikke undgå at budgettere
med et underskud og efterhånden bliver dette også udmøntet i underskud på driften. Kredsens formue og
likviditet kan ikke i længden holde til denne udvikling. Derfor vil vi gerne ved denne generalforsamling øge
vores handlemuligheder i forhold til kontingentets størrelse i fremtiden. Kredsstyrelsen vil i den kommende



periode analysere på kredsens opgaveløsning, arrangementer, udgifter og indtægter for at finde en mere
bæredygtig model for kredsens fremtidige drift. Kredsen vil i denne sammenhæng selvfølgelig også lade sig
inspirere af andre kredses modeller og løsninger. Vi har ikke løsningen på nuværende tidspunkt, men dette
er baggrunden for, at kredsens kasserer, Carsten Kjær Jørgensen, i forbindelse med budgettet vil foreslå, at
vi i Kredsstyrelsen fremover, det vil sige fra 2019 af, kan øge kontingentet og at det pristalsreguleres på
samme måde, som kommunens budget gøres. Det vil være en handlemulighed, som Kredsstyrelsen KAN
vælge at gøre brug af. Det håber jeg, at I vil bakke op om, så vi i kredsen fortsat kan levere en
opgaveløsning, som I finder tilfredsstillende.

Samarbejde

Min mundtlige beretning vil jeg slutte af med en tak til alle samarbejdspartnere, der på forskellig måde er
medvirkende til, at Fredericia Lærerkreds fortsat løser sin opgave til medlemmernes bedste. Tak til
politikere i byrådet, tak til forvaltning og ledere, stor tak til alle TR’er for jeres aldrig svigtende engagement
og debatlyst, stor tak til Kredsstyrelsen for et godt og givende samarbejde med medlemmernes bedste for
øje, og mange tak til Mette og Inger, der altid leverer en stor og uvurderlig indsats på kontoret. Tak til jer
kære medlemmer for jeres opbakning. 1/3 af medlemmerne vil bruge en fredag aften på en
generalforsamling, det siger alt, tak.


