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Mundtlig beretning 2021 

Kære generalforsamling. Min mundtlige beretning vil i år stå i Coronaens tegn, det kan ikke overraske, det 

kan måske dæmpe forventningerne hos nogen, men det er min ambition at trække perspektiver og holdnin-

ger ud af Coronaens konsekvenser, handlinger og manglende handlinger – I vurderer som altid om det lykke-

des, mislykkedes eller lige går an. I en krisesituation vil modsætninger blive tydeligere og vil måske vokse til 

store problematikker. Jeg tænker, at dette kan ses i politik på lands- og kommunalt plan, det kan ses i alle 

samarbejdsrelationer, når presset bliver stort, måske for stort. I den slags situationer kan tolerancen, samar-

bejdsevnen og lysten til at finde løsninger blive udfordret. I en pandemi, hvor vi og vores kæres sikkerhed og 

tryghed kan være truet, er det netop essentielt, at vi bevarer vores evne til at se tingene fra flere perspekti-

ver. Dette gælder også i vores arbejdsrelationer, giv plads, luft og accept af kollegaernes – måske forskellige 

– opfattelser af vores muligheder for at levere et godt stykke arbejde. Vi er alle forskellige og har ikke de 

samme styrker og svagheder, men det er netop dette, der giver den mangfoldighed, som en arbejdsplads 

profiterer af. 

Corona 

DLF og Fredericia Lærerkreds har i forbindelse med pandemien valgt en tilgang, hvor vi går ind i beslutnings-

rummet omkring alle udmeldinger og forsøger at påvirke beslutningerne til gavn for vore medlemmers ar-

bejdsvilkår og dermed muligheden for at kunne lykkes med opgaven - at drive skole på helt nye og anderle-

des måder. Dette har givet gode resultater i forhold til mange beslutninger, men vi må også sige, at det ikke 

altid lykkedes at overbevise politikere og ledelse, hverken på landsplan eller lokalt. Det er derimod lykkedes 

for jer – kære medlemmer – via den store, fleksible og dedikerede indsats under omskiftelige, vanskelige ja 

næsten umulige forhold at vise, at medlemmerne i DLF ganske enkelt løser opgaverne, de bliver stillet over-

for. Lærerne, speciallærerne, børnehaveklasselederne, vejlederne, konsulenterne og underviserne i Frederi-

cia Lærerkreds har, hvad enten de er ansat på en skole, specialskole, UU, PPR, STU, CPU, regionalt eller på 

SOSU-skolerne, kastet sig ud i opgaver, der umiddelbart har virket uoverskuelige f.eks. udeundervisning, 

nødundervisning, virtuel undervisning, konsulentbistand eller vejledning på afstand. I har min fulde respekt. 

Tusind, tusind tak for indsatsen. 

I vores dialog med arbejdsgiverne har det været meget vigtigt at sikre lærernes mulighed for et trygt og sik-

kert arbejdsmiljø på trods af, at det at undervise børn og voksne ofte er en modsætning i forhold til smitteri-

sikoen. Der har været og er enkelte grupper af medlemmer, der ikke har/får mulighed for at arbejde under 

trygge arbejdsforhold. Det tydeligste eksempel er, at man ikke underviser på mindre hold, selvom nødunder-

visningsbekendtgørelsen giver mulighed for det. Det er til stadighed ubegribeligt og ikke acceptabelt. Det vil 

vi til stadighed fremføre overfor ledelsen på alle niveauer. Der er dog grund til at anderkende at ledelsen 

giver plads for at særlige grupper af ansatte har haft særlige arbejdsforhold med baggrund i deres særlige 

forhold.  I en proces har værnemidler, test og mindre hold kunnet mindske risikoen, dette vil vi fortsætte 

med at arbejde for i den kommende tid. Det må for alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds være muligt at 

kunne arbejde på en så sikker og tryg måde som muligt, dette bør prioriteres højere. Fremadrettet må vi 

også i forhold til udrulningen af vacciner forvente en prioritering af frontpersonalet. Der er ikke tvivl om at 

forårets genåbning i forhold til folkeskolen viste at viser man tillid til lærerne og børnehaveklasselederne, 

giver man den frihed til at arbejde med små hold og med en forkortet skoledag så er succesen hjemme, me-

re om dette i kredsstyrelsens resolutionsforslag senere. 

 



 

 

 

DLF og Fredericia Lærerkreds 

Fredericia Lærerkreds har på forskellige niveauer haft den fysiske drift lukket ned, delvist op og kørt normalt 

i det forgangne år. Vi har måttet aflyse uddannelser og arrangementer, og det er fremadrettet stadigvæk 

meget usikkert, hvad vi kan afvikle også i dette år. Vi vil forsøge at udvikle/opfinde arrangementer både med 

faglige og sociale indholdselementer, så længe Corona bestemmer over forsamlingsforholdene i landet. DLF 

har sat gang i og er i en udviklingsproces, der kaldes ”gearet til fremtiden”. I dette arbejde fokuseres der på 

kvaliteten og udviklingen af opgaveløsningen i hele DLF. Processen tager sit afsæt i princippet om nærhed i 

forhold til medlemmerne sammen med en højt kvalificeret sagsbehandling til alle medlemmer. Dette er 

principper, som Fredericia Lærerkreds står helt bag, og vi indgår aktivt i udviklingsprojektet.  

Vi er nu nået til den anden udgave af en virtuel generalforsamling. Jeg tænker, det er en fattig udgave af en 

rigtig generalforsamling. Det er min oplevelse, at den sociale del af en generalforsamling betyder rigtig me-

get for deltagerne, og jeg glæder mig til igen at kunne byde velkommen til en fysisk generalforsamling. Un-

der Coronaen er vi alle sammen blevet meget bevidste om, hvad manglende socialt samvær med familie, 

venner og ikke mindst arbejdskollegaer betyder. Vi skal tage erfaringen med os og i en post Corona tid være 

bedre til at påskønne og glædes over vores arbejdsfællesskab. Det vil jeg i hvert fald tage med mig. 

Politik 

I november 2021 er der kommunal- og regionsvalg. Det betyder selvfølgelig øget politisk debat og dermed 

større muligheder for at rejse vigtige debatter omkring alle vore medlemmers muligheder for at kunne udfø-

re deres arbejdsopgaver på en for deres borgere og for dem tilfredsstillende måde. DLF og Fredericia Lærer-

kreds vil selvfølgelig igen benytte lejligheden til denne debat. Vi håber og opfordrer ligeledes til at vores 

medlemmer vil gå ind i debatten og forsøge at påvirke vores politikere. Den demokratiske debat må gerne 

styrkes også i en valgkamp. I den kommunalpolitiske verden har Fredericia desværre trukket overskrifter 

igen. Tidligere borgmester Jacob Bjerregaards afgang og de efterfølgende advokat- og kommunale undersø-

gelser er ikke fremmende for tilliden til det kommunale system. Fredericia Lærerkreds har haft et godt sam-

arbejde med byrådet og den tidligere borgmester. Dette samarbejde kan vi med glæde konstaterer fortsæt-

ter under den nye borgmester Steen Wrist. Vi deler til fulde hans ambitioner om åbenhed og transparens 

generelt og i særdeleshed omkring budgetterne i kommunen. Jeg tænker ikke, at der er grund til at kom-

menterer på de mange udmeldinger, politikerne udenfor og indenfor byrådet kommer med i denne tid, de 

taler for sig selv. Jeg forventer, at det samlede byråds politiske vision og beslutning om at ”folkeskolen skal 

være det naturlige førstevalg” fortsat er målet, også for budget 2022. Budget 2021 er meget påvirket af den 

politiske uro i kommunen, implementeringen af budgettet var simpelthen gået i stå, men er dog nu, med 

forårets komme, kommet i gang igen. Budgettet tilfører 13,8 millioner kr. til skoleområdet i driftsmidler 

bundet op på flere forskellige indsatser – den absolut vigtigste er flere lærere. Men i øjeblikket er en ny øko-

nomitildelingsmodel i høring. Denne model er afhængig af de 13,8 millioner, af halvdelen af den socioøko-

nomiske tildeling og af centrale midler for at kunne vise, at alle skoler kommer ud med plus i modellen. Men 

og der er et stort men, det gælder ikke Frederiksoddeskolen. De skal spare 5 % for at finansiere en udvikling 

af vores mellemtilbud. Dette er helt utilstedeligt. I Fredericia inkluderer vi mere end landsgennemsnittet på 

grund af den inklusionsfremmende økonomistyringsmodel og på trods af vores socioøkonomiske forhold, og 

eleverne på Frederiksodde vil derfor være ”dyrere” sammenlignet med gennemsnitseleverne fra hele landet. 

Dette er et af flere elementer i den nye økonomimodel, som vi er kritiske overfor, herunder også bereg-

ningsgrundlaget. Se evt. vores kommende høringssvar. Vi vil dog meget gerne anderkende behovet for en ny 

økonomistyringsmodel, den gamle med det sigende navn ”den inklusionsfremmende økonomistyringsmo-

del” har overlevet sig selv. Vi inkluderer 95,7 % af eleverne i Fredericia – landsgennemsnittet er 94 % - det 

svarer til en besparelse på 19,5 millioner kr. om året. For ikke at tale om konsekvenserne for de elever der 

ikke får det rette skoletilbud og for deres kammerater. Det kan vi godt gøre bedre. Vi foreslår en model der 



 

 

 

helt grundlæggende baserer sig på elev og klassetal sammen med centrale puljer bl.a. til specialområdet. 

Fredericia Lærerkreds indgår gerne i drøftelser om dette konkret både politisk og administrativt. I budgettet 

er der også over de næste 5 år afsat 340 millioner kr. til anlæg på folkeskoleområdet. Jeg vil benytte lejlighe-

den til en opfordring til politikerne, skal I/vi ikke se at komme videre og konkretisere disse millioner i konkre-

te anlæg til gavn for Fredericias elever i folkeskolen. Skal vi ikke afslutte undersøgelser mv. – dem har vi 

mange af – og få taget de beslutninger omkring vores skolers bygningsmasse, der er helt nødvendige for 

både elever og læreres undervisningsmiljø. Vi i Fredericia Lærerkreds er klar til at bidrage til både debatten 

og beslutningerne. 

OK 21 

Overenskomsterne er i skrivende stund næsten færdige for DLF, både på det regionale, statslige og kommu-

nale område. Når de er afsluttet, vil der blive mulighed for både at nærstuderer forligene, få orientering på 

møder med DLF og debattere det på samme møder. Derefter vil vi alle skulle tage stilling i april måned, og vi 

kan derefter finde ud af om resultatet er stemt hjem, eller om vi skal i konflikt. Afstemningen afvikles fra den 

6. april til den 19. april. Som Hovedstyrelsesmedlem har jeg fulgt forhandlingerne på tætteste hold, og når 

man vurderer et resultat, så skal man huske at se på hele resultatet. Det vil sige: hvad var vores krav, hvad 

var modpartens krav og endelig hvilket resultat endte vi så med. Da vi forhandler sammen med andre faglige 

organisationer, har vi også et ønske om at kunne stå sammen i fagbevægelsen gennem hele forhandlingsfor-

løbet, dette er også en del af en overenskomstforhandling. Hvad er så vurderingen kan I jo spørge? Vi har 

forhandlet tre 3-årige forlig hjem i fællesskab med de andre faglige organisationer, med en tydelig realløns-

fremgang og en fortsat reguleringsordning i forhold til det private arbejdsmarked. Vi har i overenskomstpe-

rioden og på statens område ved forhandlingerne, forhandlet en arbejdstidsaftale på plads. Derfor er Lov 

409 endelig fuldstændig død og begravet – hvilken dejlig sætning. De overordnede krav er altså opfyldt på 

fornuftig vis. Der er også en række mindre resultater, der er vigtige: seniordage på statens område, forbere-

delse via et projekt på det regionale og kommunale område omkring kompetenceudvikling og ekstra lønfor-

bedringer for nogle af vores lavestlønnede medlemmer. Hvad mangler så? Først og fremmest er lønteknik-

ken på statens område, således at SOSU-underviserne igen må se en lavere lønudvikling i øjnene i forhold til 

deres kollegaer på det regionale og kommunale område. Det må vi gøre bedre. En forbedring af TRs vilkår 

stod højt på vores liste med baggrund i TRs opgave med A20, men arbejdsgiver ville ikke allerede nu, de ville 

først se A20 i funktion. Disse to områder var skuffende ved OK 21. Her er to områder som udestår til OK 24. I 

vil få meget mere information, og jeg håber, I alle vil deltage i afstemningen, for at resultatet bliver så validt 

som muligt. 

Kommunal udvikling og styring 

I en Corona tid - kombineret med en turbulent administrativ og politisk periode - forsøger vi at finde løsnin-

ger på mange nye problematikker i forhold til ledelsen og styringen af vores medlemmers arbejdsområder. 

Det er ikke altid en enkel og stringent proces. Beslutninger skal af ledelsen nogle gange tages hurtigt og altid 

gerne med en tydelig medarbejderinddragelse, det giver løsninger som kan fungere for alle ansatte. Vi vil til 

stadighed kæmpe for den medarbejderindflydelse, der er helt essentiel – ikke kun for vore medlemmer – 

men også for den samlede opgaveløsning. Hyppige ledelsesskift, konstitueringer og uklare politiske signaler 

og vejledninger fra myndighederne giver mange frustrationer. Dette sammenholdt med et nogle gange tungt 

ledelseshierarki giver anledning til overvejelser omkring styringskæden. Vi kunne ønske os, at der flere gange 

var en tydelig bevidsthed, om at mange løsninger kan kvalificeres og lykkedes, hvis de kommer fra de ansatte 

på området.  Ligeledes kunne en endnu mere tillidsbaseret tilgang til arbejdspladsernes opgaveløsning være 

et udviklingsområde. Vi står i en situation, hvor meget er ændret, er nyt og/eller vendt på hovedet, det kun-

ne være tid til at se på om styringskæderne fungerer eller skal ændres/justeres til noget bedre.  Disse gode 

råd gives gerne til politikere og administration, selvfølgelig også med baggrund i den store omstillingspara-



 

 

 

theds evne og vilje til fleksibilitet i stor stil fra alle vore medlemmer i det seneste års tid. Den er vist uden 

sidestykke i den kommunale verden.  

A20 

Med baggrund i at der i periodeforhandlingerne mellem KL og DLF er indgået en A20 arbejdstidsaftale, har vi 

fra kredsstyrelsen taget initiativ til drøftelser omkring implementeringen af denne på alle arbejdsgiverområ-

der: det regionale, kommunale og statslige område. På statens område skal der findes en løsning lokalt på 

SOSU-skolerne.  På det kommunale og regionale område skal vi implementere A20 sammen med de allerede 

gældende lokale aftaler. Det, tænker vi, forholdsvist enkelt kan lade sig gøre på det regionale område. På det 

kommunale område er vi i en længere proces med inddragelse af TR og skolelederne, og vi har en fælles 

ambition om at lande en aftale inden påske, men der udestår stadigvæk nogle udfordringer i forhold til det-

te. Vi tænker at kunne lave en aftale, der indeholder de gode elementer i forståelsesaftalen på basis af A20. 

Formålet er selvfølgelig at skabe de bedste rammer for lærernes muligheder for at kunne skabe den bedst 

mulige undervisning til gavn for folkeskolen i Fredericia. Vi vil selvfølgelig informere meget mere om dette, 

når vi er nået til vejs ende i disse forhandlinger, men af respekt for forhandlingerne, er det svært at konkreti-

sere indholdet på nuværende tidspunkt. Vi har haft seneste forhandlingsmøde i går.  

Samarbejde 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke kredsstyrelsen, tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne 

for et seriøst og godt arbejde også i en tid med forandringer. Dilemmaerne har været mange og store, men I 

er gået til opgaven med stort mod og lyst til at finde løsninger til gavn for medlemmerne. Mange tak for det. 

Det er det, der kendetegner Fredericia Lærerkreds. Vores ambition er altid at være der, hvor beslutningerne 

tages til gavn for medlemmernes mulighed for at lykkedes med opgaven - også i en Corona tid. 

En stor tak for indsatsen til kontoret, også her arbejdes der seriøst og godt på trods af de mange forhindrin-

ger, som Corona sætter i vejen. Ligeledes vil jeg benytte lejligheden til at takke alle Fredericia Lærerkreds 

samarbejdspartnere for diskussioner, debatter, samtaler og mange aftaler, beslutninger og handlinger i fæl-

lesskab, også en tak for den gensidige respekt, der er fremmende for de bedst mulige beslutninger. Frederi-

cia Lærerkreds vil fortsat bidrage til et godt og udviklende samarbejde til gavn for alle i og omkring vores 

medlemmers arbejdsopgaver. 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.  

 


