
 

 

Mundtlig beretning 2020 

 

Kære medlemmer. 

På denne virtuelle generalforsamling vil den mundtlige beretning 

være reduceret væsentligt. Jeg håber, at i vil savne ikke kun den 

fysiske generalforsamling, fællesskabet og samværet, men også 

en beretning i fuld længde. En mundtlig beretning har tradition 

for at pege fremad modsat den skriftlige, der ser tilbage, også 

den mundtlige beretning vil i denne tid være forandret. Den 

skriftlige beretning var færdigskrevet og offentliggjort inden be-

slutningen om at aflyse generalforsamlingen, derfor vil jeg i den-

ne mundtlige beretning starte med at kigge tilbage på de seneste 

3 måneder. I forbindelse med Corona nedlukningen af det danske 

samfund og den efterfølgende genåbningsproces, som i parentes 

fortsætter, har vi i Fredericia Lærerkreds arbejdet for alle med-

lemmers arbejdsvilkår, det uanset om vores medlemmer har væ-

ret ansat i folkeskolen, på specialskoler, i UU, på STU, på PPR, i 

CPU, på regionale børne- eller vokseninstitutioner eller på SOSU 

skolen. Fokus på krav og forventninger til arbejdets kvalitet, fokus 

på arbejdstid og undervisningstid under ny lovgivning, og i særde-

leshed fokus på arbejdsmiljøet i en pandemi situation.  Vi har haft 

tæt kontakt med TR og AMR og ledelsen for at sikre vores med-

lemmer både trygge og sikre arbejdsforhold i forhold til risikoen 

ved genåbningen, særligt for de af vores medlemmer der er/var i 

den såkaldte risikogruppe.  Ligeledes har vi været i dialog om-



 

 

kring de arbejdstidsmæssige forhold, som vores medlemmer har 

arbejdet under, både derhjemme og på arbejdspladsen, for at 

sikre en rimelighed i arbejdsvilkårene. Min vurdering er, at ikke 

alt er lykkedes optimalt, med den forhastede genåbning af 0. til 5. 

klasserne som eksemplet. Jeg vil dog sige, at vi har mødt en ar-

bejdsgiver, der har haft vilje til at finde løsninger. Vi har også bi-

draget med en fleksibilitet, der var/er passende i forhold til det, 

den særlige situation krævede/kræver. Hvis vi sammenligner os 

med andre dele af landet, må jeg sige at den samarbejdende til-

gang fra begge parter har vist sit værd, for elever, for lærere, ja 

for folkeskolen. Jeg har gentagne gange påpeget det faktum, at i 

krisesituationer viser god ledelse sig fra sin bedste side, mens 

mindre god ledelse også bliver meget tydelig. Jeg er blevet be-

kræftiget i dette her i foråret. 

Vi skal på arbejdspladserne og i kredsen fremadrettet huske at 

reflekterer over denne periode, der er vinkler i forhold til de 

rammer vi som ansvarlige parter har eller aftaler i forhold til vo-

res arbejdsforhold som har konsekvenser for den mulige kvalitet 

af vores arbejde. Jeg vil her i beretningen bidrage med udvalgte 

vinkler i forhold til dette. Det er vigtigt at huske på at de rammer, 

vi beslutter at sætte op(f.eks for folkeskolen) de har konsekven-

ser for de ansatte og for eleverne i folkeskolen. Fleksibilitet, her-

under hjemmearbejde, kan både være utrolig givende og tilfreds-

stillende med gode resultater, det kan dog også være frustreren-

de og utilfredsstillende med knap så gode resultater. Vi må gå ind 

i debatten omkring dette med den vinkel, at vi skal være bevidste 



 

 

omkring dobbeltheden i dette forhold. Hvis vi skal videre af den-

ne vej, så må vi minimere de dårlige sider og forberede os bedre, 

end det var muligt i denne situation. Nødundervisning som fjern-

undervisning stiller helt andre krav til didaktik, undervisningsfor-

mer og IT viden end den almindelige undervisning, hvis vi skal 

bruge, det for nogle elever gode udbytte (og det for andre elever 

mindre gode udbytte) af denne undervisningsform, kræver det 

naturligvis efteruddannelse og bedre forberedelsesmuligheder.  

Lige til højrebenet viser erfaringerne med nødundervisning(med 

reducerede faglige krav) på mindre/halve klasser sig umiddelbart. 

Undervisningen kan blive mere varieret, planlægges mere ude, 

konflikterne bliver færre, inklusionen lykkedes bedre og elever-

nes trivsel og udbytte af undervisningen øges. Overraskende? nej 

det er det ikke, jeg/vi har sagt det i mange år. Klassekvotienten er 

i Fredericia øget så meget, at det virker kontraproduktivt på hele 

skolens hverdag. Vi må tale ind i den virkelighed, som lige nu er til 

stede blandt både forældre og politikere. Med en politikerfrase 

må det betyde, at vi investerer mere i folkeskolen i forhold til 

klassekvotienten: 3 klasser kunne blive til 4 klasser, to-

lærerordninger må genindføres, co-teaching i sin oprindelige 

form skal afprøves, alt sammen gerne hurtigst muligt. En evalue-

ring af hele Corona perioden er italesat i forhold til både HMU og 

FMU både i forhold til arbejdsforhold og undervisningens ram-

mer. Jeg tænker, at det også ville være naturligt og nødvendigt på 

alle skoler/arbejdspladser/matrikler og afdelinger. Der er mulig-

hed for at forbedre rammerne fremadrettet, en mulighed vi ikke 



 

 

skal lade os gå af hænde. Til slut i forhold til denne Corona perio-

de så tænker jeg at den indsats i, kære medlemmer, har ydet, den 

må og vil betyde at det omgivende samfund har en øget respekt 

omkring lærerjobbet. Ligeledes må begreber som omstillingspa-

rathed og udviklingsorienterethed naturligt hører sammen med 

lærerprofessionen fremadrettet. Jeres fleksible og professionelle 

indsats til gavn for eleverne og skolen har sat sig positive spor hos 

ledelse, forældre, folkeskolen og i samfundet generelt, også der-

for er jeg fortsat meget stolt af at være formand for netop jer. 

Super indsats, tak for det. 

Fredericia Kommunes organisering er en løbende og evig proces, 

også på vores medlemmers område. Processerne kan blive meget 

langstrakte og med ledelse i konstituering over længere tid. For 

medarbejderne er det ikke altid den bedste baggrund for at kun-

ne levere resultater på kort og langt sigt. Sammenlægningen af 

Børn og Unge med Familie- BørneSundhed under en koncerndi-

rektør er dog ved at komme tættere på, det samme er ansættel-

sen af en direktør for området. Ligeså vigtigt den strategiske le-

delse er af det nye Børn og Unge, er ledelsen i mellemlagene og 

helt ude ved medlemmerne i dagligdagen. Fredericia Lærerkreds 

anderkender og prioriterer den nødvendige strategiske ledelse, 

den nødvendige ledelse i et mellemlag og den nødvendige nær-

værende pædagogiske ledelse på alle arbejdspladser, men vi ser 

en problematik i unødvendig  ledelse på alle niveauer. Her vil vi 

hellere sikre flere medarbejdere på matrikler og afdelinger for at 

kunne levere den bedste opgaveløsning og sikre det gode ar-



 

 

bejdsmiljø. Vi går ind i samarbejdet omkring organiseringen af 

det nye Børn og Unge med dette for øjet. 

Ved OK 18 besluttede parterne (DLF og KL) at nedsætte en lærer-

kommission, som havde til opgave at fremskaffe et fælles grund-

lag for, at parterne kunne forhandle en arbejdstidsaftale på plads. 

Kommissionen har afleveret deres rapport, og forhandlinger er i 

skrivende stund sat på en tænkepause, og de ser problematiske 

ud. Folkeskolen og andre underviserområder har brug for, at også 

lærerne/underviserne har en overenskomst til at regulere vores 

arbejdstid med, både på det kommunale/regionale område og 

indirekte også på statens område. Det er ganske enkelt nødven-

digt at komme videre og væk fra lov 409. Uden at sige for meget 

så er parterne tæt på hinanden, og i DLF fortsætter vi arbejdet for 

den helt nødvendige arbejdstidsaftale. 

Lokalt er en opdateret arbejdstidsaftale påtrængende, efter or-

ganisatoriske skift, politisk langsommelighed og afventende en 

central aftale, er det essentielt for Fredericia Lærerkreds og for 

Fredericia Kommune med en arbejdstidsaftale således at vi fort-

sat kan få nye uddannede og velkvalificerede kollega-

er/medarbejdere til Fredericia Kommunes Børn og Unge afdeling. 

Vores fælles forståelsespapir og forståelsesaftale har efterhånden 

nogle år på bagen, og den trænger til en genforhandling, spørgs-

målet er jo egentlig simpelt. Vil Fredericia Kommune fortsat 

sammen med Fredericia Lærerkreds sende et samarbejdende sig-

nal til gavn for Folkeskolen i Fredericia.  Vi i Fredericia Lærerkreds 



 

 

er klar til at indlede forhandlingerne med det samme. Fredericia 

Lærerkreds vil ligeledes arbejde for at forbedre vores arbejds-

tidsaftaler på alle vores medlemmers områder, det være sig på 

regionens område, på det kommunale område og ikke mindst på 

det statslige område hvor der mærkes en ny, inddragende og po-

sitiv tilgang fra ledelsens side. Vi er klar, sammen med TR og med 

medlemmerne. 

I Fredericia Lærerkreds har vi også i en periode arbejdet hjemme-

fra og i en løbende genåbningsproces er vi nu tilbage på kontoret 

på fuld tid, men selvfølgelig med Corona forholdsregler af hensyn 

til de ansatte, vores samarbejdspartnere og de politisk valgte. 

Medlemmer og samarbejdspartnere skulle gerne have oplevet en 

velfungerende kreds i denne periode. Vi tager selvfølgelig også 

læring af denne situation, i forhold til måden hvorpå vi arbejder 

og samarbejder med andre internt og eksternt på.  Vi vil fortsæt-

te arbejdet til gavn for vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår 

og vi håber, at i alle vil henvende jer, hvis der er udfordringer el-

ler problematikker hvor vi kan være til hjælp, i skal være vel-

kommen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores to ansatte, 

Mette og Inger for en fleksibel, stabil og professionel indsats i he-

le den forløbne periode. En tak skal selvfølgelig også lyde til TR og 

AMR for jeres store indsats til gavn for medlemmerne, man kan 

jo betragte jer som det fremskudte kredskontor, tak for indsatsen 

og  samarbejdet. Tak til kredsstyrelsen for gode debatter, hold-

ninger og engagement i vores opgave. I er altid klar med sparring, 

debat og argumenter i det fortsatte arbejde. En særlig tak til Lone 



 

 

og Carsten, der har valgt at stoppe, men som selvfølgelig lige tog 

nogle ekstra måneder med, da en generalforsamling ikke kunne 

lade sig gøre, mere til jer senere på generalforsamlingen. Til poli-

tikere og ledelse på alle medlemmernes arbejdspladser skal også 

lyde en tak for samarbejdet i den forløbne periode, det har været 

til fælles bedste. 

DLF har i det forløbne år undersøgt medlemmernes holdning til 

deres arbejde og deres fagforening til brug i det videre arbejde 

for at forbedre arbejdsvilkårene og ikke mindst DLFs opgaveløs-

ning. Jeres besvarelser er i forhold til fagforeningens arbejde me-

get positive, også sammenlignet med andre kredse, jeg siger 

mange tak. Og samtidig er det på sin plads endnu en gang at tak-

ke alle ansatte, kredsstyrelsen, TR og AMR for jeres indsats, det 

er Jer der skaber de gode resultater, mange tak. Men vi hviler ik-

ke, vi vil fortsat udvikle vores kreds og vores opgaveløsning, jeg 

håber, i alle vil bidrage til dette med konstruktiv kritik og iderig-

dom fremover. 

Med disse ord overlader jeg denne Coronaberetning til general-

forsamlingens behandling. 


