
 

Helen Sørensen 

kredsformand i Herningegnens Lærerforening 

 

 

Kære medlemmer i HLF – stem JA: 

Vi vil ikke køre i ”dødsdrom” for os selv 

 

Jeg ville hellere have haft 1 fugl i hånden end 10 på taget, 

som løsningen omkring lærernes arbejdstidsaftale mest ligner. I 2013 mistede KL og LC den 

centrale aftaleret om arbejdstid via lovindgreb.  Forligskredsen bag LOV409 har en masse prestige 

bundet heri. Der er derimod lokal aftaleadgang via LOV 409’s §2. Den har mere end 70 kommuner 

benyttet siden 2013 og flere vil komme til. Det synliggøres pt. i Esbjerg, Varde, Nyborg, Holstebro 

m.fl.  

MEN i Herning og Ikast-Brande tør jeg slet ikke love jer, at man politisk vil ændre signaler.  Man 

har ikke ønsket at aftale ordentlige regler for lærerne i folkeskolen.  I stedet har begge kommuner, 

udover denne mangel, også skåret hvert år i budgetterne siden 2013. I sig selv bemærkelsesværdigt, 

når man betænker, at kvaliteten i undervisningen lider under det og sygefraværet blandt personalet 

stiger.  

MEN MEN MEN i helikopterperspektiv er denne arbejdsgivertilgang også en grund til, at jeg 

anbefaler JA. I skal ikke vælge en udsigtsløs strejke, selvom I synes, at kommunerne lokalt fører 

beklagelig personale- og folkeskolepolitik.  

De fire ugers lockout, som KL var ansvarlig for i 2013, har haft så alvorlige konsekvenser for 

mange af vore medlemmer, at jeg vurderer at flere omgange i dødsdrom uden udsigt til en bedre OK 

løsning kan være ødelæggende for jeres engagement og virkelyst. En strejke vil formentlig heller 

ikke være god for folkeskolens omdømme. Det er nemlig primært jer, der sørger for, at folkeskolen 

stadigvæk er populær her i området!  

Jeg anbefaler også JA på grund af sammenholdet i forhandlingsfællesskabet, som sikrede en pæn 

lønramme, forhindrede udmøntning af løn udenom aftaleretten, løste spisepauseknuden og i det hele 

taget viste, hvad der kan udrettes, når vi står sammen.  

 

 

 

Niels Lynnerup 

næstformand  

hovedstyrelsesmedlem og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Ja - fordi det peger fremad. 

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at jeg til det sidste havde 

håbet på, at vi kunne komme ud med et bedre resultat på arbejdstid end 

tilfældet er. 

Vi gik efter en arbejdstidsaftale, men måtte på ”målstregen” konstatere, 

at det kunne vi ikke nå i mål med. Det vi kunne opnå ville simpelthen være for ringe til at acceptere 

som en arbejdstidsaftale, og det ville ikke have bragt vores medlemmer bedre arbejdsvilkår. 

Nærmest tværtimod. Vi risikerede at sige ja til noget, som vi fremover skulle betale dyrt for at 

forbedre. 

”Periodeforhandling” er ikke et fantastisk resultat og en undersøgelseskommission kan lyde som en 

”langgaber”, men nøgternt set noterer jeg mig, at KL i forhold til de to foregående 



overenskomstforhandlinger udsender nogle helt andre signaler om samarbejde både centralt og 

lokalt.  Nogle vil forståeligt nok kalde det ”røgslør” og ”sweettalk”, men hvis vi skal ”vække 

tilliden” skal vi også turde tro på, at vores modpart rent faktisk mener det. Især fordi vi har en fælles 

interesse i at redde folkeskolen og skabe forhold der gør, at lærere og børnehaveklasseledere kan 

lykkes med opgaven 

Det noget mere defensive argument er, at jeg ikke ser perspektiver i en konflikt. Jeg tog den gerne, 

hvis jeg mente, at vi kunne få noget ud af den. Men vi ville med statsgaranti (ha-ha) få et indgreb, 

som bekræftede lov 409 – måske med nogle ubetydelige indrømmelser - men aldrig med de 

elementer af arbejdstidsregler, som vi ønsker os. 

Med andre ord: Der er ingen ”snuptagsløsninger”  Lad os – trods skuffelsen -  stå sammen om at 

fortsætte det lange seje træk. Vi har fat i den lange ende – det er bl.a. 72 lokale arbejdstidsaftaler en 

indikator på.  

 

 

 

Erik Thykjær 

2. næstformand 

TR på Engesvang Skole og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Anbefaling af JA med fornuften 

Vi er som faggruppe endnu engang havnet i en dybt utilfredsstillende 

situation. Vi havde håbet så inderligt og trængt så hårdt til en 

arbejdstidsaftale efter katastrofen i 2013 og det misforvaltede 

hensigtspapir fra OK15. Det fik vi ikke - og jeg er som de fleste 

voldsomt frustreret og bekymret helt ind i hjertet. Alle mine følelser 

råber på NEJ Og måske særligt NEJ - ikke nu!! Vi havde alle de 

øvrige offentlige ansatte og befolkningsflertallet på vores side, her hvor et snarligt folketingsvalg 

med muligt regeringsskifte havde lagt massivt pres på de politiske partier i forhold til revurdering af 

lov 409. I et NEJ kunne den sidste rest af værdighed komme til udtryk; hvor hårdt det end måtte 

blive…  

Alligevel anbefaler jeg, at der stemmes JA. Dette er mest et fornuftsanliggende. Årsagerne er 

følgende: 

 ”Alene på gaden” igen indfrier mange kollegers værste mareridt. Jeg tror reelt i udgangspunktet, 

vi ville blive bakket op af de andre fagforbund; men hvor længe og hvor meget er jeg usikker på. 

 Timingen med evt. strejke fra 11. juni midt i FSA og ind i sommerferien er rædselsfuld og 

risikerer at trække kraft og sammenhold ud af feriehungrende lærere og af fagforening  

 Kommissionsarbejdet kan reelt blive et springbræt til en ny start med mere fælles kraft end det 

lovindgreb, der jo alternativt ville komme efter en konflikt. 

 Jakob Bundsgaard har som formand for KL min tillid som en reel, handlekraftig politikker, med 

vilje og mod til at vælge nye veje. Bundsgaard har direkte sagt til Anders Bondo at: … ”der er 

ingen vej tilbage. Vi skal have landet en arbejdstidsaftale med lærerne”. 

 Følgegruppen, for implementering af lov 409 og folkeskolereformen, nedlægges nu af KL. Den 

erstattes med temaet ”Ny start” 

 Jeg tror måske naivt på at moderniseringsstyrelsens dage, er talte. Dette vil gavne 

samarbejdsprocessen videre frem mod OK21 anseeligt. 

 Så anbefalingen bliver at stemme JA og så kæmpe for, at hensigterne i forliget denne gang bliver 

forløst. Hverken arbejdsgiverne, folkeskolen eller vi kan tåle andet… 

 



Annette Rydder Henriksen,  

TR på Højgårdskolen og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Jeg anbefaler, at I stemmer ja ud fra følgende betragtninger. 

Med Lov 409 i rygsækken havde vi en masse at håbe på - men ikke 

meget at tabe. 

Der var forskellige scenarier, der kunne have udspillet sig under 

forhandlingerne. 
 

1. Et forlis med storkonflikt til følge og efterfølgende lovindgreb. (Lov 409 endnu 3 år) 

 

2. Et forlig med pæne lønstigninger og sikring af reallønnen, håndtering af spisepausesituationen 

og små ændringer i Lov 409 teksten. (Læs Lov 409 light godkendt som en forhandlet 

arbejdstidsaftale) 

 

3. Et forlig med pæne lønstigninger og sikring af reallønnen, håndtering af spisepausesituationen 

og et forpligtende samarbejde, med den hensigt at skabe et fælles grundlag for senere at kunne 

lave en forhandlet arbejdstidsaftale. (En forlængelse af en ikke godkendt Lov 409) 

 

Mit højeste ønske har været og er at få en forhandlet arbejdstidsaftale, men ikke hvis det betyder 

en godkendelse af en småjusteret udgave af Lov 409. Vi fik ikke en forhandlet arbejdstidsaftale, 

men vi fik muligheden for, at vi gennem Kommissionsarbejdets anbefalinger - NY start - og 

forhandlingsperiode kan nå derhen, inden der er gået endnu 3 år. 

Jeg vil altid vælge samarbejdets vej frem for lovindgrebsvejen, hvis der er et ønske om og en åbning 

til et forpligtende samarbejde, for det tror jeg tjener os bedst - ikke mindst på den lange bane.  

Min optimisme omkring KL´s samarbejdsvillighed understøttes blandt andet af, at den nye formand 

for KL, Jacob Bundsgaard meddeler, at gruppen, der har fulgt implementeringen af Lov 409 og 

Folkeskolereformen nu nedlægges som følge af den nye overenskomst. Mulighederne for lokal 

aftaler er specifikt fremhævet i teksten. KL opfordrer nu borgmestrene til lokalt samarbejde mellem 

kredse og kommuner. I en periodeforhandling er KL frigjort fra finansministeriet og 

moderniseringsstyrelsen.  

Formanden for kommissionen er uafhængig af KL og DLF, men anbefalet af begge.  

Jeg oplever, at der er nye toner på vej. 

Derfor er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil anbefale et ja til OK 18 resultatet. 

 

 

 

Henrik Kølbæk 

TR på Vestervangskolen og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Hjertet siger nej, men forstanden siger ja! 

Som I allerede har erfaret er der indgået forlig om OK-18. 

Det er dog dybt frustrerende, at det heller ikke denne gang 

er lykkedes os at opnå en arbejdstidsaftale med KL. Det 

lykkedes os nemlig ikke at få erstattet lov 409 og finde 

”en løsning for alle”. I stedet er der aftalt en "syltekrukke" med periodeforhandlinger og et 

samarbejde om en ”Ny Start” frem til OK-2021.  

 



Forliget har skabt skuffelse hos mange lærere og børnehaveklasseledere, især i vores to kommuner, 

hvor vi er reguleret ved lov og er uden en lokal arbejdstidsaftale. Skal vi være tilfreds med en 

løsning for alle? Eller skal vi have en løsning, som alle kan være tilfredse med? Jeg må konkludere, 

at solidaritet og fællesskab er en svær størrelse, når interesserne er forskellige blandt musketererne. 

Vi kan snart se frem til en urafstemning om OK-18. Jeg anerkender foreningens bud på resultatet af 

en isoleret lærerkonflikt, som sandsynligvis er et regeringsindgreb, samt en stort set uforandret 

forlængelse af den nuværende overenskomst. Men jeg er heller ikke bleg for en konflikt, hvis den 

altså værdisættes på indholdet i aftalen, selvrespekten, medlemmernes opbakning til en konflikt og 

deres privatøkonomi, tilliden eller mistilliden til vores arbejdsgiver, samt de reelle muligheder for 

en løsning for alle! 

Hjertet siger nej, men forstanden siger ja! Der er ikke noget perspektiv i en konflikt og de fleste af 

vores kollegaer orker heller ikke en gentagelse af lockouten i 2013, der endte med et ubalanceret 

regeringsindgreb, hvilket jo er meningsløst. Jeg har omvendt den dybeste sympati for de kollegaer, 

der ikke har tillid til endnu et luftigt papir fyldt med hensigtserklæringer, eller en langtrukken 

kommission, som ingen behøver at lytte til. 

Jeg ønsker at stemme blankt. Jeg tror hverken på et ja eller et nej. (Det er bare ikke muligt at 

stemme blankt, hvilket jeg gerne vil beklage! Alternativet er desværre at undlade at stemme). 

 

 

 

Jeanne Sunesen 

TR på Ilskov Skole og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Min kringlede vej til et JA. 

Da jeg hørte, at lærerne og børnehaveklasselederne ikke havde fået en 

overenskomst, var jeg enorm skuffet. Jeg var helt sikker på at, det blev et 

klart NEJ fra mig.  

Min næste reaktion var faktisk, at jeg syntes valget mellem JA eller NEJ  

var et valg mellem amputation af højre eller venstre ben. 

Efter lidt research og mange overvejelser er jeg kommet til den overbevisning, at der måske er et 

”OK- Perspektiv”. 

Jeg anbefaler et JA fordi: 

Jeg tror ikke, vi kommer af med lov 409 her og nu ved at stemme NEJ - i bedste fald et par 

kosmetiske ændringer uden betydning. 

Der er kommet en rimelig procentvis lønstigning.  

Nyansatte kan holde ferie i 1 ansættelses år og retten til seniordage er fastholdt. 

Der er endelig overenskomstmidler til højere løn til børnehaveklasselederne. 

Jeg tror på, at der blæser nye vinde fra KL. Jeg håber og tror, at de indser, det vil være fordelagtigt 

for alle med EN NY START- ellers har vi snart ingen folkeskole. Jeg drømmer om, at vi i perioden 

også i fællesskab finder ud af, at der simpelthen er for få midler til at drive skole for - især ikke efter 

den nyeste reform. 

Det er ikke længere ”forbudt” for kommunerne at lave en aftale med Kredsene - det er det heller 

ikke for Herning og Ikast Brande kan jeg regne ud………… 

 

 

 

 

 



 

 

Liv Hasselbalch Kristensen 

TR på IUC og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Et ja til samarbejde på et kvalificeret grundlag 

Jeg anbefaler at man stemmer ja, fordi det er et ja til fortsatte 

forhandlinger med henblik på at afskaffe L409, men samtidig bliver det 

for mit eget vedkommende et afmålt JA - af den simple grund, at vi jo 

ikke fik det vi drømte om: en central arbejdstidsaftale på lærerområdet. 

Men hvis valget står mellem at gå i en frugtesløs konflikt eller prøve at 

gå en anden vej, og vælge samarbejdet, så foretrækker jeg det sidste, 

fordi der er perspektiver, der peger frem mod overenskomsten i 2021. Den nyoprettede kommission 

vil forhåbentlig kunne fremlægge anbefalinger og forslag med henblik på en forhandlet 

arbejdstidsaftale på et kvalificeret grundlag ved OK21. 

I forliget om arbejdstid fremhæves endvidere muligheden for at indgå lokalaftaler om arbejdstid, 

TR´s rolle er fremhævet, samt en bedre lejrskoleafregning. Resultatet på løn er tilfredsstillende. 

Reallønnen er sikret og privatlønsværnet er væk, og dermed en ulige regulering af løn mellem det 

offentlige og det private arbejdsmarked. Desuden har man fra KL’s side fjernet sine anbefalinger 

omkring IKKE at indgå lokalaftaler. Og dette ser vi allerede resultatat af, da flere kommuner har 

meldt sig på banen i forhold til at indgå aftaler med de lokale kredse. 

I min optik er sammenholdet i fagbevægelsen  helt afgørende for fremtidige forhandlinger og 

resultater og da aftalen er underskrevet af forhandlingsfællesskabet, forventer jeg, at vi fortsat står 

skulder ved skulder i fremtiden. 

Og så kan man jo håbe, at også Ikast/Brande og Herning kommuner på et tidspunkt melder sig på 

banen  i forhold til at få lavet gode lokalaftaler.. 

 

 

 

Morten Godske 

Lærer på Isenvad Skole og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Mest perspektiv i at sige ja 

Jeg mener, der er mest perspektiv i at sige ja og anbefaler derfor et ja til 

OK 18 resultatet. 

Ved et ja bliver det klart for omverdenen, at vi i DLF vil 

samarbejdsvejen, hvilket jeg mener, er vigtigt for at få forståelse for, at 

vi ikke bare, skal have en arbejdstidsaftale, som alle andre har det, men 

opnår en arbejdstidsaftale, der er målrettet lærerarbejdet.  

Det lange forhandlingsforløb og sammenholdet organisationerne imellem har været med til at skabe 

en forventning om, at vi kunne nå i mål med en arbejdstidsaftale denne gang. Hvilket ikke gør det 

let, bare at sige ja.  Når jeg lytter til medlemmer, så var de klar på en faglig kamp, især i situationen, 

hvor vi som faggruppe ikke stod alene.  Jeg har en bekymring om, at vi netop vil komme til at stå 

mere eller mindre alene ved et nej, og at vi dermed skubbes længere væk fra det samarbejde, der 

skal til for at få en arbejdstidsaftale målrette lærearbejdet. Folkeskolen har brug for en ny start. 

 

 



 

 

 

Verner Baltzer 

TR på Timring Skole og kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Ja - til et skuffende men trods alt positivt forlig 

Skuffelsen har stadig ikke lagt sig. Skuffelsen over at det på trods af 

Michael Zieglers gentagne forsikringer om, at man gerne ville have en 

forhandlet overenskomst med lærerne, og med ”en løsning for alle” i 

ryggen, alligevel ikke lykkedes.  

Skuffelsen over at vores arbejdstid fortsat skal reguleres af en lov, som 

stort alle er enige i ikke er optimal for nogen parter - måske med 

undtagelse af en regering som for længst er gået af, en gammel bestyrelse i KL, et par embedsmænd 

i MOS og nogle få ”uden-for-rækkevidde” individer, som af og til ytrer sig i medierne. 

Jo skuffelsen er der stadig. Men jeg gider ikke gå og bære nag.  

Et nej vil medføre en konflikt, hvor vi kommer til at stå alene. Vi vil få sympati tilkendegivelser fra 

de andre organisationer, men de vil ikke være med i selve konflikten. Konflikten vil sandsynligvis 

resultere i et indgreb, der sikkert ikke vil give os nævneværdige forbedringer i forhold til det, vi 

stemte nej til. Og efterfølgende skal vi igen rejse os og forsøge at forhandle overenskomst med 

dårlig stemning og mistillid i bagagen. 

Jeg tror på, at vi har mere gavn af de andre organisationer som vagthunde, der følger med i om 

intentionerne med kommissionens arbejde føres ud i livet, end vi har af deres sympati under en 

konflikt. 

Jeg tror på, at den gode stemning og de gode intentioner med kommissionens arbejde vil give en 

bedre start på de kommende overenskomst forhandlinger end et nej. 

Jeg tror på, at projekt ”ny start” kan være det, der kan bringe overenskomstforhandlingerne tilbage 

på rette spor. 

Derfor stemmer jeg ja. 

 


