
Åbent brev til lærerne I Fredericia. 

Lockouten er slut og dagligdagen står for døren. 

 Mandag var 1. dag i fremtiden.  

Børnene vil gerne i skole igen. De savner kammeraterne. De er trætte af at blive passet af bedsteforældre. 

Forældrene glæder sig til børnene skal i skole. Det gik helt fint med underholdningen de første dage. Men 

det er blevet mere og mere anstrengt, at skulle passe børn. For hver uge der gik, jo mere kedeligt blev det 

for børnene med slik og sodavand.   Nyheden og underholdningsnivauet faldt. 

Christiansborg politikerne mente, at nu var det for svært for forældrene, at få børnene passet. Lærerne 

skulle tilbage til de børn, som de holder så meget af. 

Lærerne vil også gerne se børnene og bruge tiden på det de er bedst til, nemlig at undervise. 

Hvem har så vundet og hvem har tabt? 

Efter min menig ingen. 

 Jamen sådan kan man da ikke svare. Jo, for det centrale er jo om det indgreb, der er foretaget, er til 

børnenes gavn, eller bare er en tilfredsstillelse af forældrenes pasningsbehov og KL rigide krav. 

KL løb med gevinsten. Jeg er ikke overbevist om, at det er til gavn for børnene og den fremtidige skole. 

Ja, jeg er uendelig træt af mit parti, og dybt skuffet.  Ja, og af de øvrige partier. 

Når jeg hører alle de floskler og flotte ord, så kan jeg ikke få hjerte og forstand til at passe.  

Ok, jeg har fra starten taget lærernes parti. Det har jeg, fordi jeg ved, hvad tid til forberedelse betyder. Jeg 

er gammel underviser, og altså gammel erfaren.  Så er jeg gift med en lærer.  Jeg forstår simpelthen ikke 

KLs forslag og langt mindre deres ultimative arbejdsfacon. Det er ikke fordi, det er kommet som en tyv om 

natten. Det var lige for, da forhandler Ziegler og formand for Børn og kultur Findahl, i et langt indlæg i 

Politikken forklarede, hvorfor en rigid - det nye ord i forhandlingerne – læreraftale, skulle ændres så den 

passede til den fremtidige skole. Den fremtidsverden, som alle skoler arbejder efter i dag. Hvilket mange 

skoleledere har bekræftet og altså heller ikke forstår KLs ultimatum. 

Det er altså ikke kønt, når KLpolitikere siger at lærerne lever i det forrige århundrede, og de nok skal 

komme kravlende på deres blødende knæ. Undskyld mig. Er det sådan vi ser på hinanden og respekterer 

dem, der skal levere den stærkeste vare Danmark ejer – unge, der er vores fremtid.  

Lige nu mener jeg, at KL er en overflødig organisation. Den har vist, at den ikke er noget værd. Den kan kun 

lave en aftale gennem regeringen. Hvad skal vi så med den? Jeg kan ikke se, at der er behov for 2 

arbejdsgiverorganisationer.  Når regeringen klarer det så vel, så lad os nøjes med den. Selvfølgelig har der 

været en aftale. Jeg har været med længe nok i politik til at vide at der var en aftale.  Sådan arbejder man jo 

alle steder i det politiske liv.  Også i Fredericia byråd. KL vidste, at de stod stærkest. 



Til gengæld synes jeg ikke det var kønt, at DLF har kørt parløb med DF. Jeg kunne ønske, at Bondo har 

fortrudt det indlæg og også hans optræden i frit fald. Dumt sagt – Gu skal de ej… 

Jeg har fået mange mails, og er blevet klandret for ikke at tage initiativ til et samlet opråb til KL. Man skal 

kæmpe sine kampe med omhu, og den var tabt på forhånd.  Det var ikke muligt, det kunne I også se, af de 

svar mine kollegaer i byrådet svarede på Kredsens spørgsmål. F. eks. Har der været fuldstændig tavs og 

lukket linje fra formanden for udvalget.  

Flere er allerede i gang med fremtiden, ikke så meget den fremtid, der ligger lige om hjørnet, nej mere den, 

der er om et år. Måske fordi man har brug for at flytte fokus fra det ubehagelige. Men lad os nu tage det i 

den rækkefølge, problemerne skal løses uden at tabe fremtiden. 

Hvis vi skal tale penge, så mener jeg, at pengene skal blive i skolevæsenet, selvfølgelig. De skal bruges til 

tabt undervisning, både til de store børn, der har prøver foran sig, og til de børn, der skal have opfyldt 

kravet i forhold til timetallet, og til eventuelt mistede lejerskoleophold.  De ekstratimer, der her skal læses, 

vi betyde nye lærerstillinger, til gavn for ledige lærere. Og endelig er der også brug for mange flere 

værktøjer i kassen, når stort set alle børn, skal inkluderes 

I har godt nok været flittige også i de 4 uger konflikten varede. Vi har som politikere fået jeres nyhedsbrev.  

Jeg har deltaget og fulgt det tæt fra sidelinjen.  Jeg har næsten været helt misundelig på det fællesskab I 

har haft.  

Jeg håber, at I er ved friskt mod og alle er kommet godt i gang.    

Venlig hilsen 

Bente Ankersen 

 

 

 

 


