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Vi starter med foreningssangen ”I tidens strøm” – Kolleger fra Vestervang 

 

 

Mundtlig beretning på generalforsamling 

den 9. marts 2018 

 

I er succeser 

Uanset om du er børnehaveklasseleder eller 

lærer ansat i den kommunale folkeskole, på 

SOSU-skolen, på Center for Kommunikation, 

på Knudmoseskolen, på PPR, på UU eller på 

en arbejdsplads, hvor du måske er den eneste 

med læreruddannelsen som baggrund, har du 

gjort en forskel for børn, elever og borgere 

hver dag. Du har gjort det i samarbejde med 

dine kolleger og sammen med ledelse og 

bestyrelser.  

 

I har klaret mange skær også det fatale fra 

2013, hvor KL sammen med 

Moderniseringsstyrelsen(MOS) skulle bruge 

økonomi til en ny folkeskolelov med en 

udvidelse af timetallet til eleverne. Som I ved, 

skulle en væsentlig del af den nye lov betales 

via en forøgelse af antallet af 

undervisningstimer, som den enkelte lærer nu 

læser.  

 

I som dengang arbejdede på skolerne ved, at I 

og vi befandt os i et univers, hvor egen 

arbejdsgiver i årene op til OK forliset i 2013 

havde fortalt den danske befolkning igen og 

igen, at lærerne arbejdede for lidt og 

underviste alt for lidt.  

Forestil jer at direktørerne og bestyrelserne i 

Siemens, Vestas, Unimerco, Slagterierne og 

mange andre startede deres 

overenskomstforhandlinger med år forinden 

at lave annoncer og smædekampagner, der 

fortalte, hvor lidt deres ansatte ydede.  

En så idiotisk og nedladende personalepolitik 

vil ingen fra den private sektor formentlig 

nogen sinde stille til skue.  

   

Overgreb hænger ved  

I som ikke var med dengang fornemmer uden 

tvivl, at den slags overgreb på en profession 

hænger ved. I al fald er der i disse dage og 

uger en oplevelse af deja-vu hos mange i lyset 

af KL og MOS’ ageren.  

 

Men både du, som var ansat inden 2013 og 

du, som er kommet til efter, har formået at 

holde sammen på skolerne og de andre 

arbejdspladser, der har været udsat for uhørte 

besparelser over tid og efter 2013 også uhørt 

indblanding fra ”slipsebureaukraterne” ansat i 

ministerier, KL og kommunale forvaltninger i 

det undervisningsarbejde i bred forstand, som 

du som lærer er uddannet til at levere.  
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Apropos udtrykket ”slipsebureaukrater”, så 

anvender jeg dette udtryk, fordi udtrykket 

”djøfisering” ikke er dækkende. Det sidste 

også for ikke at gentage stigmatisering af 

professionelle på samme måde som ”lærere” 

er blevet nedgjort.  

 

”Slipsebureaukrater” går ikke nødvendigvis 

med slips, men de er rundet af en 

styringstradition med New Public 

Management(NPM) med fokus på bundlinjer 

uden skelnen til, hvor mange ”børn”, der 

smides ud med badevandet på vejen frem mod 

billigere og billigere drift på sygehuse, skoler, 

uddannelsesinstitutioner, ældrepleje, sundhed, 

ja i al den velfærd vi som borgere betaler til 

via skatten. 

  

Ukuelighed 
Uanset de mange tåbeligheder har I bevaret 

lysten til at levere den bedst mulige 

undervisning, der skaber værdi i elevernes 

læring og værdi for borgerne, der hvor I hver 

dag møder op for at arbejde. For de fleste 

lærere er arbejdet nemlig ikke blot et 

”arbejde”, men en livsform, hvor driveren er, 

at skabe værdi og merværdi for mennesker.  

Med Christianias internationale 

sigøjnerkompagni in mente kan vi synge, ”I 

kan ikke slå os ihjel” 

 

 
Verner Baltzer, kredsstyrelsesmedlem og TR på Timring Skole 

 

 

MEN flest børn går stadig i folkeskolen 

Uagtet de urigtige påstande om 

lærerprofessionen og folkeskolen er det 

heldigvis ikke lykkedes at skræmme alle  

 
Kredsformand Helen Sørensen aflægger beretning 

 

 

forældre og elever væk fra den kommunale 

folkeskole endnu. I HLF må vi indrømme, at 

vi nogle gange drøfter, om vi i vore to 

kommuner mon har flertal i byrådene, som, 

uden at sige det direkte, helst ser en stigning i 

friskolefrekvensen. Vi får tankerne, når vi i 

Herning synes vi konstaterer, en indirekte 

opbakning til friskolerne.  Midtjyllands 

Kristne Friskole (MKF) fik således 

ret favorable vilkår til udvidelser af skolen. 

Kommunen solgte simpelthen det gamle 

bibliotek med grund og det hele, så 

konkurrencevilkårene for MKF blev 

væsentlig forbedret. Brændgårdsskolen ligger 

lige overfor, ligesom der ligger kommunale 

skoler i bykernen i Herning. Der blev bevilget 

25 mio. til bygningsløft til folkeskolerne i 

december 2016. At der på det tidspunkt 

samtidigt var behov for at nedbringe 

kommunens store kassebeholdning gjorde at 

det blev en ”win-win” både for skolerne og 

for den så knapt så bugnende kommunekasse. 

En kendsgerning er det under alle 

omstændigheder, at langt den overvejende del 

af eleverne på MKF går på denne skole med 

kommunal finansiering fra skatteyderne 

i Herning.  

 

I Ikast-Brande må vi også konstatere, at 

Vestre Skole er nedlagt. Samtidigt er et stort 

byggeri igangsat kaldet ”Hjertet”. Det ligger 

ved den Internationale Skole, som lige 

akkurat mangler idrætsfaciliteter mv. Måske 

en slags indirekte tilskud, udover det 

kommunen i forvejen betaler for eleverne fra 

Ikast-Brande, som ikke nødvendigvis er børn 

af internationale medarbejdere, men alligevel 
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indskrevet på den internationale Skole.  Vi er 

i øvrigt stadigvæk forundrede over, at der er 

hjemmel til, at denne skole kan oppebære 

tilskud efter friskolelovgivningen, når man 

kigger på såvel indhold i skolen som det 

faktum, at undervisningssproget er engelsk. 

 

Er vi ude efter de frie skoler? Nej, men vi 

ønsker at problematisere de skæve 

konkurrencevilkår som kommer af de uens 

finansieringsvilkår der findes for henholdsvis 

de frie skoler og folkeskolen!  

 

Finansiering af folke- og friskoler. 

Nogen tror, at friskolerne er fuldt ud privat 

finansierede.  Det er forkert.  

I Danmark har vi nemlig to skattefinansierede 

skolesystemer.  De ser sådan ud: 

 

Folkeskolen betales over skatten. Styringen 

er lagt i hænderne på kommunerne, der får 

bloktilskud til at sørge for en god folkeskole 

til sine borgere. Desværre er pengene ikke 

øremærkede, hvilket betyder, at kommunen 

kan vælge, at bruge disse midler til alt andet 

end sine skoler. I HLF er vi af den opfattelse, 

at bloktilskuddet for ofte anvendes til andre 

formål end folkeskolerne.  

 

 
Kolleger fra Ikast Nordre Skole 

 

Friskolerne betales også over skatten. 

Styringen ligger i staten, som hvert år 

beregner hvilket tilskud kommunen skal 

betale ved kasse 1, når et barn flyttes fra 

folkeskole til friskole. Kommunekassen skal i  

 
Susanne Glintborg, Engesvang Skole 

 

 

år betale 38.017 kr. pr. barn, der flytter til en 

friskole + ca. 8.000 til skolens SFO. Disse 

beløb er ens, uanset hvor i landet friskolen 

ligger. Friskolens driftsøkonomi skal altså 

ikke tilkæmpes hvert år via det kommunale 

budget.  Der er derudover en række andre 

tilskud til friskoledriften. Også forældrene 

betaler en mindre del af driften af skolen. Den 

forskelligartede styring af de to offentlige 

skolesystemer betyder, at især de store 

friskoler ofte har en bedre drifts økonomi end 

kommunens egne skoler.  

 

Burde styringen i friskolemodellen 

udstrækkes til at være den generelle i 

Danmark? Placeret under staten konstitueret i 

en slags selvstyre?  Tjah– konturerne af et 

fælleskommunalt skolevæsen er alligevel 

mange steder nedprioriteret, så det kunne 

umiddelbart lyde som en god ide’?  Men hov, 

hvad så med de børn friskolerne fravælger? 

Altså dem, der kommer fra hjem uden klaver, 

dem med særlige behov, indvandrer børnene 

med andre hudfarver og anderledes 

hovedbeklædning?  Dem, hvor forældrene 

ikke kan skrabe sammen til betaling for 

pladsen i friskolen?  

 

Vi har brug for en offentlig debat om 

folkeskolens fremtid.  Per Christensen 

formanden fra 3F lod høre fra sig i et markant 

indlæg i Jyllands Posten i 2016.   Jeg vil gøre 

hans ord til mine:  
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Dirigent Karen Andersen og panel 

 

 

”-----ikke nok med, at folkeskolen rammes af 

besparelser. Vi ser også, at de ressourcer, der 

er tilbage, bruges på en række 

udviklingsprojekter og konsulenter, der 

trækkes ned over både lærere og elever, uden 

at der kan ses en positiv effekt. Det der er 

evidens for, er, at der skal være tilstrækkeligt 

med personale – lærere og pædagoger – i 

klasselokalet. Der, hvor kampen så at sige 

kæmpes – dér, hvor man gør en forskel for 

den enkelte elev.” 

 

”---Det er i folkeskolen, vi skaber fremtiden – 

det er vores smeltedigel. Det er her vi danner 

vores unge til et liv sammen med og i respekt 

for andre. Hvis folkeskolen kun bliver for 

dem, der ikke har andre valg, har vi svigtet. 

Vi har svigtet vores mål om, at alle skal have 

den bedst mulige uddannelse, og vi har svigtet 

drømmen om et samfund, der hænger 

sammen.” 

 

Folkeskoleloven 

I forbindelse med vedtagelsen af 

folkeskoleloven besluttede man, at staten 

skulle holde tjek på om kommunerne nu også 

udmønter reformen, som de forventedes at 

kunne. Dette påses bl.a. via såkaldt 

følgeforskning. I november 2017 har vi 

kendskab til følgeforskningens 5 seneste 

rapporter, som bygger på ”oplevede 

erfaringer” fra skoleledere, lærere, 

pædagoger, elever og forældre.   

Skolelederne 

38 % af Skolelederne oplever, at 

kommunerne i meget høj grad eller i høj 

grad opstiller mål og krav til elevernes 

faglige niveau og trivsel, som ligger ud 

over de statslige mål og krav. 

60 % vurderer, at kommunerne fastlægger 

indikatorer for opfølgning på målene, 

samt følger op på indfrielsen  
 

 
Annette Rydder Henriksen, kredsstyrelsen og TR på Højgårdskolen 
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Lærerne vurderer, at der er sket et fald i 

fokus på faglighed. Denne konklusion bygger 

primært på udsagn fra lærere i indskolingen. 

Det skal dog hertil siges, at de bl.a. blev 

spurgt om, hvordan de forbereder eleverne i 

indskoling til ungdomsuddannelse! Denne 

oplysning bør med i vurderingen af svarene. I 

HLF drøftede vi resultatet, idet vi 

sammenstillede dette med, at der nogenlunde 

samtidigt er sket et fald i elevernes 

læseniveau i 4. klasserne. Vi ved, at der siden 

2013 er sket følgende:    

- tiden til forberedelse er faldet drastisk 

- flere og flere elever med særlige behov 

skal rummes i undervisningsmiljøet 

i indskolingen ofte i klasser med op til 28 

elever eller flere, - 

- mindre eller ingen efteruddannelse i 

læseprocessens didaktik og kendskab til 

ordblindhed 

- vikarer uden læreruddannelse læser 

mange time både som månedslønnede og 

timelønnede.  

 

Pædagogerne tilkendegiver, at de mere og 

mere: 

- Planlægger undervisning 

- Forestår undervisning 

- Udøver klasseledelse 

Der er stigning i, at pædagoger underviser og 

udfører lærerarbejde, udover den 

understøttende undervisning, som pædagoger, 

ifølge folkeskoleloven, kan stå for.  

 

 

Christian Moesgaard, TR Skolen på Sønderager 

 

 

Michael Thomsen, arbejdsmiljørepræsentant på Lind Skole  

 

Mange adspurgte elever og forældre 

tilkendegiver, at de finder skoledagene for 

lange, idet det bl.a. kan være svært at se 

fornuften i mange timer med vikarer og ofte 

mange pauser, fordi der ikke er resurser til 

undervisning. Ligesom det tilkendegives, at 

mange elever bliver for trætte.  

  

I forhold til bevægelsestemaet synes dette at 

være modtaget godt og ser ud til at være 

indarbejdet rimeligt tilfredsstillende mange 

steder. 

  

Åben skole er på vej, men der peges på en 

resursemangel, der gør at mulighederne i 

Åben Skole ikke kan realiseres i særlig stor 

målestok.   

Efter analyse af rapporterne er det den 

centrale forenings hovedkonklusion, at der 

med ny folkeskolelov, i realiteten er sket 

meget lidt udvikling. I lyset af HLF’s lokale 

erfaringer må vi sige, at det kan vi godt forstå, 

selvom vi ved, at der kæmpes glorværdigt på 

alle folkeskoler for at komme så langt som 

overhovedet muligt på de forskellige områder.  

 

Alt for mange vikarer uden 

læreruddannelse  

Et andet område som just er blevet stærkt 

kritiseret af Rigsrevisionen er brugen af 

vikarer samt mangel på dokumentation af, at 

eleverne reelt får de timer i fagene som loven 

foreskriver.  Rigsrevisionen konkluderer 

ultimo februar 2018 følgende:  

Hver 10. lærer i skolen har højst en 

studentereksamen 
Rigsrevisionen trækker i den nye rapport 

tæppet væk under påstanden om stigende 

fagfagligt niveau i undervisningen i  
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folkeskolen. Undervisningsministeriet tæller 

nemlig kun de planlagte timer og glemmer, at 

flere og flere timer aflyses eller varetages af 

en ikke-læreruddannet vikar.  

Undervisningsministeriet overvurderer 

kompetencedækningen i den danske 

folkeskole, siger Rigsrevisionen også.   

 

Konklusionen i Rigsrevisionens rapport siger:  

'Kompetencedækning' er det ord, 

Undervisningsministeriet bruger for, hvor stor 

en andel af folkeskoleelevernes timer, der 

varetages af en lærer, der er linjefagsuddannet 

i det pågældende fag eller har 'tilsvarende 

kompetencer'. Et af målene i 

folkeskolereformen er fuld 

kompetencedækning i 2020, og ifølge 

ministeriet nåede man sidste år delmålet om 

85 procent af timerne i 2016.  

Men det tror Rigsrevisionen altså ikke på. 

Fordi: 

 

1) Antallet af løst ansatte, timelønnede 

lærere, er steget for hvert år, siden 

folkeskolereformen trådte i kraft. Antallet er 

steget med 47 procent siden 2014, mens det 

samlede antal lærere er faldet. Fire ud af fem 

timelønnede lærere har højst en 

studentereksamen bag sig. 

 

2) De timelønnede lærere vil kun i begrænset 

omfang indgå i ministeriets 

kompetencedækningsopgørelse, fordi den kun 

tæller planlagte timer, ikke gennemførte 

timer. Og netop fagtimerne må det efter 

Rigsrevisionens vurdering være svært med 

kort varsel at finde vikarer til, som har de 

rette fagkvalifikationer. 

 

3) Undervisningsministeriet har slet ikke 

opgjort kompetencedækningen for de tre 

procent af eleverne, der undervises i 

specialklasser. 

 

 
Henrik Kølbæk, kredsstyrelsen og TR på Vestervangskolen 
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Erik Thykjær, Kredsstyrelsen og TR på Engesvang Skole 

 

Uden at have nærlæst den samlede rapport fra 

Rigsrevisionen må vi sige, at der også her i 

kredsen er for mange uden en 

læreruddannelse på arbejde i skolerne. Vi har 

i den skriftlige beretning redegjort for 

stigningen i brugen af ikke læreruddannede på 

timeløn. Herning er topscorer. HLF har i 

2015, 2016 og i 2017 orienteret borgmester, 

kommunaldirektør, forvaltning med flere om, 

at det går den gale vej. Naturligvis er der 

behov for økonomi til ”dag til dag” 

vikartimer. I en kommune hvor to af fire 

værdier hedder ”Økonomisk sans” og ”God 

dømmekraft” kan det undre, at man ikke 

stopper op og vurderer, om man kunne bruge 

pengene bedre. HLF har tilkendegivet, at det 

på dette felt er muligt, at få mere kvalitet for 

pengene. Hvordan det?  

 

Som også oplyst i den skriftlige beretning 

brugte Herning i november 2017, det der 

svarer til 27,4 fuldtidsstillinger til timelønnet 

vikararbejde. Heraf blev, det der svarer til 

22,7 fuldtidsstillinger læst af ikke 

læreruddannede personer. I Herning bør der 

normeres stillinger på skolerne på mindst 

halvdelen af det forbrug, der pt. anvendes til 

timeløn til ikke uddannede vikarer. Udover at 

højne undervisningens kvalitet, vil det også 

være bedre for både undervisningsmiljø og 

arbejdsmiljø at normere regulære 

lærerstillinger på skolerne.  

Også i Ikast-Brande er det vigtigt, at få flere 

normerede stillinger i stedet for at øge 

forbruget af timeløn til ikke læreruddannede.  

Men hunden ligger måske begravet et helt 

andet sted. Timelønnen til ikke 

læreruddannede er 51 kroner lavere end 

timelønnen til en læreruddannet vikar. I en 

meget anstrengt driftsøkonomi spiller det 

måske den største rolle? 

 

Det nye Herning byråd har bedt 

forvaltningen om en redegørelse for forbruget 

af vikarer. Dette skal forelægges for byrådet 

på 1. budgetseminar i april 2018. Dette skulle 

gerne resultere i en erkendelse af, at 

nuværende praksis er uhensigtsmæssig, 

ligesom vi håber på, at byrådet anerkender og 

beslutter, at skolerne skal have tilført 

økonomi for ikke at tvinges til en fortsættelse 

af den negative kvalitetsspiral i vikardækning. 

 

Indskoling 

I 2016 kom der for alvor fokus på tiltagende 

problemstillinger, der præger de første år i 

skolen. Børnehaveklasselederne tilkendegav i 

en landsdækkende undersøgelse, at de skulle 

bruge mere og mere til på børnenes 

socialisering end tidligere. I forlængelse af 

offentliggørelsen af undersøgelserne blev 

temaet behandlet i Radio MidtVest.  

 

 
Jeanne Sunesen, kredsstyrelsesmedlem og TR på Ilskov Skole 

 

Børnehaveklasseleder og 

kredsstyrelsesmedlem Jeanne Sunesen 

medvirkede i udsendelsen og kunne bekræfte, 

at der i børnehaveklassen nu skal anvendes 

megen tid på sociale regler og rutiner. Der er 

behov for at fokusere på, hvordan  
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Indskrivningen til generalforsamlingen i Herning Kongrescenter 

 

 

fællesskabet skal være godt for alle. Jeanne 

Sunesen fortalte, at hun nu skal indøve 

spilleregler, som er nødvendige i 

fællesskabet:   

- Vi spiser ikke her og nu lige når vi har lyst 

- Vi venter på det bliver vores tur  

- Vi går ikke blot ud, men venter til der er 

frikvarter 

- Vi kan godt arbejde selvom, der ikke er en 

voksen der kigger på 

 

Journalisten spurgte, om der var noget Jeanne 

Sunesen gjorde for 10 år siden med sin klasse, 

men ikke gør nu. Svaret var: ”Jeg tager aldrig 

ud af huset alene med klassen”, som jeg godt 

kunne finde på for 10 år siden.  

 

Folkeskolelovens betoning af, at det 

omkringliggende samfund inddrages i 

læringen kan ikke finde sted i stor stil i 

børnehaveklassen. Også fordi det nærmest er 

ikke eksisterende, at der er råd til to til at 

varetage undervisningen i børnehaveklassen.   

Der er med andre ord store udfordringer i 

indskolingen. Dagtilbud skal ikke klandres for 

de er også ofte for dårligt normeret, ligesom 

de skal fokusere på læring af bogstaver og tal 

på bekostning af leg og socialisering.  

 

Videre efter børnehaveklassen præges også 

lærernes tilrettelæggelse af 

undervisningsforløb af behov for indøvning af 

sociale spilleregler ofte i klasser med alt for 

mange børn. Tidligere kunne undervisningen 

og børnenes læring bygge på, at børnene var 

nogenlunde vænnet til at begå sig i fællesskab 

med andre. Det er klar, at når de didaktiske 

overvejelser skal rumme en høj grad af social 

træning som en væsentlig ingrediens i 

læringen vil det uvægerligt betyde en vis 

nedtoning af fagmålene.  
 

 
Niels Lynnerup, hovedstyrelsen og kredsstyrelsen 



  10 

 
Kolleger fra Ejstrupholm Skole 

 

Samtidigt er der stort set i alle klasser mellem 

2 og 5 elever med særlige behov. Herning og 

Ikast-Brande kommuner bør nedsætte antallet 

af elever i klasserne i indskolingen. Vi ved 

nemlig også, at store klasser i indskolingen 

kan bevirke, at der vælges en friskole, der 

typisk reklamerer med 20 – 22 elever i 

klasserne. 

 

OK 15  

For tre år siden accepterede Danmarks 

Lærerforening, at der ikke blev indgået en 

arbejdstidsaftale. I stedet blev man enige med 

KL om et bilag 4, et såkaldt politisk papir, 

som skulle forbedre medarbejdere og lederes 

arbejdsmiljø, som med LOV 409 var blevet 

stærkt forringet. Der var i bilaget aftalt 

evalueringsplan, som skulle ske i KL/DLF, i 

kommune/kreds og på skolen mellem 

skoleledelse/TR. Dertil kom 15 punkter, som 

gav anvisninger på områder, der skulle 

fokuseres på i OK – perioden.  

 

 
Kasserer Else Bach præsenterer årsrapporten 

 
 

Ja- anbefaling 

Et flertal i kredsstyrelsen anbefalede et ”JA” 

ved afstemningen om OK15 bl.a. i tillid til, at 

de to byråd i Herning og Ikast-Brande ville 

kvittere ved et samarbejde på basis af bilaget 

så forholdene reelt ville vende tilbage til det 

partssamarbejde, som vi havde praktiseret 

siden kommunaliseringen i 1992 og indtil 

2013.  

Stor var vores overraskelse, da vi 

konstaterede, at Herning fra starten slet ikke 

så bilaget, som noget der skulle udmøntes i 

Herning. Ledelseslaget tilkendegav med 

henvisning til borgmester Lars Krarup og 

byrådsflertallet, at det blot var hensigts 

erklæringer man kunne undlade at tage ad 

notam. Et tragikomisk højdepunkt var det, da 

en ledelsesperson stillede tvivl ved hvem 

”parterne” var. Da forstod vi, at vi var et sted, 

hvor end ikke den helt almindelige retorik i 

den danske model skulle respekteres i 

Herning.  

 
Morten Godske Jensen, kredsstyrelsen 

 

Dog må der ved slutningen af perioden være 

nogen eller noget, der har pirket til 

ledelseslaget for i det sene forår 2016 skulle 

vi dog i gang med møder om udmøntning af 

bilaget.  Denne proces tog sin tid og var først 

klar til realisering efteråret 2017.  

  

I Ikast-Brande var der heldigvis ikke en så 

fodslæbende tilgang. Forvaltning, 

skolelederforening og HLF begyndte ret 

hurtigt drøftelser med udgangspunkt i bilag 4. 

Når processen alligevel blev temmelig lang 

skyldtes det især skift på skolechefposten og 

byrådets beslutning bl.a. om nedlæggelse af 

Vestre Skole som en del af den såkaldte 

skolestrategi.  
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Annette Sand, Hammerum Skole 

 

Vi har omtalt mere udførligt i den skriftlige 

beretning, hvorledes der er arbejdet med 

bilaget i begge kommuner.  

  

Dansk model og offentlig sektor 
Som ansat i den offentlige sektor - afdeling 

kommune - bør vi måske starte med at sige 

”UNDSKYLD” vi eksisterer. Selvom 

kommunerne først og fremmest har 

velfærdsopgaver i forhold til borgerne, virker 

det tit som om kommunerne ikke ser 

medarbejderne som nødvendige spydspidser, 

der skal skabe succeser i alle sektorer i 

kommunen til borgernes tilfredshed.  

KL signalerer heller ikke speciel glæde ved 

medarbejderne undtagen hvis muligheden for 

at spille faggrupperne ud mod hinanden bliver 

et issue. Så kan en faggruppe skam godt 

risikere at få ros! Dette er dog nok på niveau 

med det, I ved sker, hvis man for at holde 

varmen, tisser i bukserne!  

 

Nå spøg til side.  

Den offentlige sektor er også de ansatte i 

sygehus - og sundhedssektoren i regionen 

samt de statsansatte. De statsansatte er: 

Underviserne på SOSU skolerne, på frie 

grundskoler og på ungdomsuddannelser, i 

politiet, forsvaret, ansatte i ministerier, 

styrelser osv.  

Her huserer moderniseringsstyrelsen, som var 

bagland for Corydon og nu for 

innovationsminister Sophie Løhde, der på 

vegne af finansminister Kristian Jensen, skal 

lave en overenskomst så billigt som muligt og 

helst uden bindinger.  

 

Faktisk synes jeg slet ikke, 

at Moderniseringsstyrelsen er et retvisende 

navn, så jeg foreslår et navneskifte til 

”Makuleringsstyrelsen”. Begrundelsen er at, 

historik, dannelse, fællesskab, nordiske 

værdier og sammenhængskraft makuleres 

løbende i denne styrelse. 

Makuleringsstyrelsen kan operere under en 

offentlighedslov, som forhindrer aktindsigt 

ligesom den ansigtsløse styrelse ikke er 

politisk valgt. Den kontrolleres af en snæver 

kreds i regeringens top, som for en dels 

vedkommende aldrig har været andre steder 

end på Christiansborg.  Den brede 

demokratiske kontrol findes ikke. En helt 

surrealistisk udvikling i vort lille land. 

MAKULERINGSSTYRELSEN (Magt) er 

derfor et mere retvisende navn og hermed 

foreslået.  

 
Lasse Egelund, Engesvang Skole 

 

OK 18 
Nu står vi overfor en storkonflikt, som kan 

bryde ud 10. april, medmindre der kan findes 

en aftaleløsning med hjælp fra 

forligsinstitutionen. Ser der ud til at være 

skred i tingene kan forligsmanden, som for 

nuværende er en kvinde, udskyde ikrafttræden 

af strejke og lockout med 14 dage.  Det kan 

ske i to omgange. Forligsmandsinstitutionen 

er indbygget i den danske aftalemodel og sat i 

verden med én opgave, nemlig at finde 

løsning for at forhindre strejker og lockouter, 

så man kan undgå at lamme samfundet helt 

eller delvist. Organisationerne som varslede 

konflikt i en række kommuner, regioner og i 

staten udtog 10 – 15 % af medlemmerne, for 

at opnå frigørelse af overenskomsterne. 

Onsdag d. 7. marts varslede de tre offentlige 

arbejdsgivere stat, regioner og kommuner en 

omfattende lockout af 440.000 medarbejdere.  

Og som vi kan forstå på Michael Ziegler i en  
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samtale med Lippert på News samme dag, så 

var det helt og aldeles tilfældigt, at de tre 

arbejdsgivere sendte lockoutvarsler samme 

dag. Det havde de da slet ikke koordineret, og 

det skulle være ganske vidst!  

  

I øvrigt har kommunernes topforhandler 

brilleret ved at anvende krigsretorik om 

strejkevarslet fra arbejdstagerne. Hvis vi 

bliver angrebet, sagde den KL’s 

hovedforhandler.  ”Angrebet”, sikke dog et 

krigerisk udtryk at anvende om et 

strejkevarsel, som er en del af den danske 

model. Vi siger i al stilfærdighed til Michael 

Ziegler og KL’s bestyrelse: Find en anden 

spin-doktor!  

  

Nu står vi der altså igen – ikke 55.000 lærere 

og Danmarks Lærerforening, som i 2013, men 

knapt 800.000 offentligt ansatte. ”En løsning 

for alle”, er det vi arbejder ihærdigt for at 

opnå. Det vil vore anstrengelser fra nu af være 

præget af. Lokalt vil vi samarbejde tæt. Alle 

organisationer vil mødes, koordinere og 

samtale om tiltag vi kan gøre for at medvirke 

til en løsning af situationen. For vi vil meget 

gerne opnå et aftalt overenskomstresultat. Vi 

er allerede i gang, kan jeg hilse og sige. Vi 

kan så meget mere, når vi står sammen. Jeg 

vil derfor sende en hilsen fra denne 

generalforsamling til alle de offentligt ansatte, 

vi står sammen med i forhandlings-

fællesskabet. TAK VENNER.  

De tre områder: løn, spisepause og lærernes 

arbejdstid skal løses. Hvis der ikke kommer 

en tålelig forhandlet overenskomst på 

arbejdstid til lærerne, frygter vi, at endnu flere 

lærere vil forlade folkeskolen. Mange har 

allerede valgt andre karriereveje. Et faktum 

som KL tilsyneladende har valgt at negligere. 

Vi negligerer det ikke, hvilket I allerede har 

hørt begrundelser for i denne beretning. Vi 

undrer os faktisk også en smule over, at kun 

Enhedslisten og SF i Herning i den aktuelle 

situation offentligt har peget på, at der skal 

findes aftaler og også være 

overenskomstmæssig aftale om lærernes 

arbejdstid. 

 

Fra denne generalforsamling vil HLF sende et 

åbent brev til byrådene ved respektive 

borgmestre i Herning og Ikast-Brande. Disse 

breve vil blive fremlagt til vedtagelse i 

forbindelse med behandlingen af denne 

beretning. 

  

Uanset hvordan OK18 kommer til at forløbe, 

vil jeg gerne her fra denne talerstol opfordre 

til, at vi ikke anvender ”krigsretorik” i 

debatten. Det kan sagtens lade sig gøre at 

udtrykke sine holdninger klart og tydeligt 

uden. Det omgivende samfund kan være 

forvisset om, at vi på enhver måde vil sørge 

for en værdig afvikling, uanset hvordan OK18 

kommer til at forløbe.  

 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til 

generalforsamlingens behandling. 


