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Skriftlig beretning 

Generalforsamling den 15. marts 2019  

 

INDLEDNING 

Herningegnens Lærerforening indbyder til 

ordinær generalforsamling fredag d. 15. marts 

2019 kl. 17.00 i MCH Herning 

Kongrescenter. Efter afslutningen af 

generalforsamlingen indbydes medlemmerne 

til middag med tre retters menu og ½ flaske 

vin pr. person. Vi opkræver et symbolsk beløb 

for deltagelsen heri. Dette skal bl.a. sikre, at 

man kun melder til, hvis man deltager. I år 

opkræver TR et beløb på kr. 150 pr medlem, 

som ønsker at deltage i middagen.  

 

1. PÆDAGOGIK 

Justering af folkeskolelov januar 2019 

Skolereformen har virket siden august 2014 – 

eller rettere: Måske har den netop ikke virket? 

I hvert fald har der lige siden været kraftig 

kritik af bl.a. elevernes lange skoledage og 

den understøttende undervisning. Den 

følgeforskning, som blev koblet på reformen 

har i langt de fleste tilfælde heller ikke kunnet 

dokumentere nogen særlig effekt af reformen. 

Ovennævnte er formentlig den væsentligste 

baggrund for, at forligspartierne blev enige 

om at kigge på en justering.  Forhandlingerne 

gik trægt og blev af samme årsag højst 

usædvanligt flyttet fra 

Undervisningsministeriet til 

Finansministeriet.  Om det var det, der bragte 

skub i forhandlinger står hen idet uvisse, men 

i slutningen af januar kom man i mål med 

”Aftale mellem regeringen, 

Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF 

om Folkets skole: Faglighed, dannelse og 

frihed – justeringer af folkeskoleloven til en 

mere åben og fleksibel folkeskole”. 

 

En kortere skoledag 

Et væsentligt element i aftalen består i, at 

skoleugens længde fra august 2019 forkortes 

med to timer i indskolingen. I forligsteksten 

hedder det: ”Afkortningen i skoleugen skal 

konverteres til andre aktiviteter, der direkte 
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fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. 

Aftalepartierne forventer, at de frigivne 

ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i 

skolen og ikke som en mulighed for at 

gennemføre besparelser på folkeskoleområdet 

i den enkelte kommune.” 

 

§16B 

På mellemtrin og i overbygning sker der en 

ændret fortolkning af §16 B. Det betyder, at 

det fremover vil være muligt for skoler at 

nedsætte skoleugens længde med to 

klokketimer inkl. pauser. 

Kommunalbestyrelsen skal stadig godkende 

nedsættelsen, men den enkelte skole behøver 

ikke – i modsætning til nu - at angive særlige 

begrundelser for at anvende muligheden. Det 

er dog stadig et krav, at nedsættelsen 

anvendes til andre aktiviteter ”der udløser et 

tilsvarende personaleforbrug i 

undervisningen i overensstemmelse med de 

lokale ønsker og behov på den enkelte skole”. 

Her tænkes bl.a. på flere fagfaglige timer med 

to lærere/to voksne.  

 

 
Tillidsrepræsentanter besøgte Christiansborg 

 

Fraset ovennævnte markante ændring 

fastholdes den eksisterende §16B, men nu 

med en mere stram fortolkning, således at 

yderligere nedsættelse af skoledagen kun kan 

praktiseres i indskolingen og i specialklasser 

eller på specialskoler - og kun med 

kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der 

er tale om klasser med særlige behov. Denne 

godkendelse kan kun gives for op til et år ad 

gangen. 

 

 
Nina Palesa Bonde og Helen Sørensen ved Forligsinstitutionen 

 

Prioritering af udvalgte fag. 

Fra august 2020 øges antallet af fagfaglige 

timer. Hermed nedsættes den understøttende 

undervisning tilsvarende. For at styrke 

sprogstarten øges det ugentlige lektionstal i 

tysk i 5. klasse med en. Primært begrundet i at 

forberede overgangen til et praktisk-musisk 

valgfag i udskolingen tildeles billedkunst en 

lektion i 6. klasse. I 9. klasse tildeles historie 

en ekstra ugentlig lektion for at sikre en større 

tyngde i faget.  

 

Flytninger 

I idræt flyttes en ugentlig lektion fra 4., 5. og 

6. klassetrin til 7., 8. og 9. klassetrin. Det 

betyder, at idræt fremover er tildelt to 

lektioner på 1.-6. klasse og 3 lektioner på 7.-

9. klassetrin. Hensigten er her, at flere timer i 

udskolingen vil understøtte bevægelse i 

undervisningen og klæde eleverne bedre på i 
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forhold til den mulige prøve efter 9. klasse. 

Herudover flyttes en ugentlig lektion i dansk 

fra 3. klasse til 2. klasse. Disse flytninger 

effektueres også fra august 2020. 

 

Kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning 

Forligspartierne har haft særligt fokus på den 

understøttende undervisning, som der ikke er 

en fælles forståelse af, og som mange steder 

ikke fungerer efter hensigten. Aftalepartierne 

er derfor enige om, at skoler skal have 

mulighed for at lave et kvalitetsløft af den 

understøttende undervisning gennem tilførsel 

af flere personaleressourcer.  Fra 2020 og 

frem finansieres dette løft af frigivne midler 

fra den kortere (indskolings)skoledag og af 

ekstra bevillinger på ca. kr. 200 mio. årligt. 

De tilførte midler forventes brugt på fx færre 

elever pr underviser, to-voksenordninger, 

holddannelse, øget tid til planlægning af den 

understøttende undervisning mm. 

 

En aftale med mange perspektiver 

Udover ovennævnte konkrete ændringer 

sætter aftalen også fokus andre væsentlige 

problemstillinger i folkeskolen. Der lægges 

således op til, at der skal ses på en forenkling 

af elevplanerne, en evaluering af de nationale 

test med henblik på justeringer, afdækning af 

vikarforbruget og igangsætning af et 

læseprojekt. 

 

 
Gordon Ørskov, Dorte Lange og Anders Bondo Christensen 

 

DLF’s vurdering: 

DLF forholder sig positivt til langt de fleste af 

ændringerne og noterer sig, at de peger i 

retning af en folkeskole, hvor der nu i højere 

grad kommer en vægtning af didaktisk frihed, 

pædagogisk ekspertise og professionel 

dømmekraft. En svale gør ingen sommer, men 

aftalen er et skridt i den rigtige retning. I 

forhold til ændringen af §16B havde DLF dog 

gerne set, at frihedsgraden ikke var begrænset 

til to klokketimer om ugen. Det ville have 

givet større råderum til lokal frihed. 

 

Færre Fælles Mål 

Tilbage i december 2017 indgik 

forligspartierne en aftale om ændring af 

folkeskoleloven, som bevirkede, at 3170 

færdigheds- og vidensmål ikke længere var 

obligatoriske. Intentionen var klar: Efter flere 

års stram og rigid styring med ensidigt fokus 

på målstyring, så skulle der skabes øget frihed 

til skoler og lærere og lægges vægt på, at god 

undervisning kan antage forskellige former, 

og at mål kun er et blandt flere didaktiske 

parametre.  

Eller som Undervisningsministeren udtrykte 

det til Folkeskolen: ”Det er fantastisk, at vi 

faktisk kan blive enige om at løsne 

bindingerne på Fælles Mål, så skoler og 

lærere får et større professionelt råderum til 

at tilrettelægge undervisningen. Der gives 

mere plads til den levende undervisning og de 

faglige ambitioner. Det er resultatet af den 

her aftale”.  

 

Rådgivningsgruppen for Fælles Mål 

Så vidt – så godt, men belært af erfaringer fra 

tidligere havde forligspartierne et ønske om, 

at de omtalte ændringer skulle hjælpes på vej 

ud over rampen, så man var sikker på, at 

intentionerne også blev til virkelighed. 

Derfor nedsatte undervisningsministeren en 

rådgivningsgruppe, som skulle komme med 

anbefalinger til, hvordan aftalen bedst blev 

implementeret og nåede helt ud i 

klasseværelset.  

Rådgivningsgruppen bestod af vigtige 

interessenter omkring skolen herunder også 

DLF. Samarbejdet resulterede i juni 2018 i en 

række fælles anbefalinger, som blev udmøntet 

i ”Formål og Frihed - Fem pejlemærker for 

folkeskolens fremtid”.  
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Pejlemærkerne er: 

1. Færre bindinger skal give øget lokal og 

didaktisk frihed til skoler 

2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens 

formål 

3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra 

folkeskoleloven 

4. Faglige mål som central didaktisk kategori 

5. Styrkelse af den professionelle 

dømmekraft 

 

En uddybning af pejlemærkerne kan findes 

her 

 

Læringsplatforme     

Har man sagt A, må man også sige B – og har 

man sagt Fælles Mål, må man også sige 

læringsplatforme. I erkendelse af, at det i 

meget høj grad er læringsplatformene, der har 

fremmet den instrumentelle brug af Fælles 

Mål, valgte undervisningsministeren at 

nedsætte en arbejdsgruppe, som sideløbende 

med rådgivningsgruppen skulle arbejde med 

hvilke konsekvenser, de reviderede Fælles 

Mål skulle få for arbejdet i 

læringsplatformene. Også her udmøntede 

arbejdet sig i fem anbefalinger: 

 

 

1. Behov for styrket lokal dialog om den 

meningsfulde anvendelse af 

læringsplatforme 

2. Mere rum til den professionelle 

dømmekraft og til eksperimenterende 

tilgange til læringsplatforme 

3. Læringsplatformenes design skal 

understøtte en fleksibel anvendelse  

4. Gentænkning af elevplansfunktionen på 

læringsplatformene 

5. Udviklingen af teknologier til at 

understøtte fagprofessionelles arbejde 

 

En uddybning af anbefalingerne kan findes 

her 

 

Enighed i toppen skal fremme og styrke 

den lokale implementering 

Såvel de fem pejlemærker samt de fem 

anbefalinger om arbejdet med 

læringsplatformene har været gennem 

grundige diskussioner i de to nedsatte 

grupper. Netop derfor bør – og skal - det også 

fremme det lokale arbejde, at de 5 

hovedinteressenter Børne- og 

Kulturchefforeningen, KL, 

Skolelederforeningen, 

Undervisningsministeriet og DLF står fuldt og 

helt bag ved anbefalingerne. 

 

 
Alexander Von Oettingen holder oplæg på Åbent Medlemskursus 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/juni/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/juni/180620-fm-laeringsplatforme-anbefalinger.pdf?la=da
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I efteråret 2018 pågik der et stort fælles 

informationsarbejde for at sikre kendskab til 

ændringerne. Bl.a. afholdt de 5 

hovedinteressenter fælles regionale møder, 

hvor skolechefer, ledere og 

kredsstyrelsesmedlemmer blev bekendte med 

ændringerne.  

I vores to kommuner er arbejdet også i gang. I 

HLF arbejder vi for og forventer, at arbejdet i 

læringsplatformene fremover er båret af 

respekt for, at der skal være et 

fagprofessionelt råderum for at lave god 

undervisning. Arbejdet i læringsplatforme kan 

være hensigtsmæssig på nogle områder, men 

såvel ledelse som lærere må altid stille 

spørgsmål som: Giver det mening? Forbedrer 

det undervisningen? Er det den rigtige måde 

at bruge forberedelsestiden på? Styrker det 

forældresamarbejdet? m.m. 

 

Undervisningsmiljø  

I 2018 mente mere end to tredjedele af 

eleverne på mellemtrinnet (68 procent), at 

skoledagen var ”lidt for lang” eller ”alt for 

lang”. Det er markant flere end i 2014, hvor 

andelen var 41 procent, og der er ingen tvivl 

om, at det er et emne, der optager mange 

elever. På det nyligt afholdte skolevalg var 

den lange skoledag således en af de 

mærkesager, som over hele landet var sat på 

dagsorden til debat. 

Det generelle billede er dog (heldigvis), at 

eleverne i den danske folkeskole har en høj 

grad af trivsel. Siden 2014 har 

følgeforskningen kunnet dokumentere, at 

trivslen er høj og stabil.  Den kritiske 

holdning til skoledagens længde er i øvrigt 

spredt ud til en bredere gruppe af elever – og 

således også til dem, som har en ganske høj 

generel skoletrivsel. 

Inklusion status 
Inklusionskravet udfordrer til stadighed 

lærere og børnehaveklasseledere i begge 

kommuner. Vore medlemmer skal først og 

fremmest levere så god en undervisning som 

muligt, så alle lærer så meget, som han/hun 

kan. Det virker ofte som om, man politisk 

ikke har denne helt overordnede målsætning 

med i betragtning, når der aftales budgetter til 

folkeskolen. For at tilgodese både 

fællesskabet og den enkelte elev skal der være 

stort fokus på undervisningsmiljø, så alle 

rummes og der samtidigt differentieres, så der 

er udfordringer for alle. HLF vil invitere 

respektive kommuner til fælles undersøgelse 

af inklusion set fra den professionelle 

lærer/børnehaveklasseleders perspektiv.  

Takker kommunerne nej, gennemfører vi 

undersøgelsen uden kommunal medvirken. 

Til dette anvender foreningen Survey Xact i 

samarbejde med DLF’s analyseafdeling.  

 

Herningmodel skole                                  
Herning kommune prioriterer fortsat adfærd 

som parameter i forhold til skolen. Dette 

udrulles pt. i den såkaldte Herning model 

skole, som HLF finder, også kunne benævnes 

PALS/LP vol. 2. Der findes ingen 

snuptagsløsninger, som kan kompensere for 

for ringe prioritering af økonomi til 

folkeskolen. Konceptuelle strategier duer kun 

i begrænset omfang og kan ikke erstatte 

ordentlige arbejdsvilkår i forhold til 

undervisning.  

 

 
 

 

Øget praksisfaglighed i folkeskolen          

Danmark kommer til at mangle dygtige 

håndværkere i fremtiden, er påstanden, og 

igennem flere år har der fra politisk side været 

et klart sigte på, at få flere til at vælge 

erhvervsuddannelser. Det har medført en 

kritik af, at folkeskolen er blevet for boglig og  
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TR stormøde i Fredericia marts 2018 

 

 

kun sigter mod de mere boglige 

ungdomsuddannelser. I DLF er man i nogen 

grad enig i kritikken, men ”man ligger som 

bekendt, som man har redt” og hvis de samme 

politikere havde lagt lidt mindre vægt på 

resultater af nationale test og gennemsnit til 

afgangsprøver, ja så havde praksisfagligheden 

formentlig haft bedre kår. 

 

Ny obligatorisk prøve fra 2021   

DLF udgav allerede sidste år ”Udsyn og 

Fællesskab i udskolingen”, som et bud på 

hvordan der kunne skabes en mere 

helhedsorienteret undervisning, hvor der var 

mere balance mellem de anvendelses- og 

praksisorienterede kundskaber og færdigheder 

i alle fag. Det blev der taget godt imod af de 

politiske partier, men trods det endte det 

alligevel med en noget anden løsning, hvor 

 

det mest afgørende initiativ bliver, at der 

fremover indføres et obligatorisk valgfag på 

7. og 8. klassetrin i de praktisk-musiske fag - 

afsluttende med en prøve.  

I praksis betyder det, at man fra sommeren 

2021 skal føre elever i 8. klasse til prøve i et 

af fagene: musik, billedkunst, håndværk & 

design eller madkundskab. Hvorledes 

lærernes kompetencer i fagene matcher 

kravene, har HLF ikke pt overblik over.  

 

10. klasse 

10. klasse er i disse år genstand for en stor 

debat. I DLF ser vi – i tråd med det eleverne 

efterspørger – 10. klasse som et overgangsår, 

der skal styrkes og hvor de unge skal løftes 

fagligt, personligt og socialt og gøres i stand 

til at vælge ungdomsuddannelse. Desværre er 

den dominerende politiske anskuelse, at 10. 

klasse nærmere skal være løsningen på den 

manglende søgning til erhvervsskolerne. En 

smule besynderligt, fordi den kommunale 10. 

klasse på landsplan allerede nu afleverer 36% 

af eleverne til erhvervsuddannelserne. Dette 

er betydelig flere end fx 10. klasser på 

efterskolerne leverer, og højere end det 

politiske mål om, at 25 % af samtlige unge 

skal søge en erhvervsuddannelse. 

 

I flere kommuner – herunder desværre også 

Herning - har man besluttet at udlicitere 10. 

klasse til erhvervsskolerne. Der er i langt de 

fleste tilfælde stadig et ønske om, at den skal 

være alment dannende og åben for forskellige 

muligheder for valg af ungdomsuddannelse, 

men man må konstatere, at ”toningen” er 

umisforståelig. 

 

I Ikast-Brande kommune fastholder man 10. 

klasse i kommunalt regi – og herfra skal der 

kvitteres for den linje. Fra pålidelige kilder får 

vi underretninger om, at det er lykkedes at 

skabe et rigtigt godt tilbud, som eleverne 

vælger og er glade for. 

 

 
Orientering om DLF’s internationale arbejde 
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Læreruddannelsen 

Læreruddannelsen blev sidst ændret i 2013. I 

løbet af 2018 udkom 3 delevalueringer fra en 

ekspertgruppe, som har vurderet uddannelsen. 

En styrkelse af praktikken og fokus på at 

klæde de studerende bedre på til at undervise i 

deres fag fremhæves som forbedringer. Der er 

dog overvejende de negative sider, som fylder 

i evalueringen. Hovedkritikpunkterne er at 

uddannelsen er blevet for moduliseret og uden 

sammenhæng, og at der (stadig) ikke 

inddrages forskningsviden systematisk i 

undervisningen. Nok så væsentligt er det 

også, at evalueringen helt konkret viser, at 

mange studerende kommer igennem 

læreruddannelsen med en for lav 

studieintensitet. Her er de studerende i nogen 

grad undskyldt, da antallet af reelle 

undervisningstimer tilsyneladende bliver 

lavere og lavere. I gennemsnit modtager hver 

studerende ca. 8 undervisningstimer om ugen. 

Resten er selvstudie, gruppearbejde og 

opgaveskrivning. 

 

 
 

 

En ny læreruddannelse? 

I de øvrige nordiske lande har man for længst 

indset, at lærerarbejdet er blevet så 

komplekst, at det i fremtiden vil kræve en 5-

årig forskningsbaseret uddannelse på 

kandidatniveau. Sådan har det været i Finland 

i mange år, men også de øvrige nordiske 

lande har fulgt trop. 

 

I DLF arbejder vi også på at fremme den 5 

årige læreruddannelse. Meget gerne som et 

samarbejde mellem de eksisterende 

professionshøjskoler og universiteterne. I 

december 2018 afholdt foreningen i 

samarbejde med Radikale Venstre en høring 

om læreruddannelsen på Christiansborg. 

Høringen understøttede behovet for en 5 årig 

læreruddannelse, og i det hele taget tyder 

meget på, at der netop nu er en form for 

momentum i forhold til at fremme 

synspunktet, som vækker genklang hos flere 

parter – også dem der tidligere var skeptiske.  

Det er dog ikke ensbetydende med, at det 

ligger lige på den flade at få indført den 5 

årige læreruddannelse. Især spørgsmålet om 

finansieringen udestår stadig. 

Trods perspektivet om en 5 årig 

læreruddannelse arbejder DLF også her og nu 

på at få tilført flere midler til den eksisterende 

læreruddannelse – især med henblik på at få 

hævet antallet af undervisningstimer. 

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)   

PPR har i de fleste kommuner igennem de 

sidste år været under voldsom forandring, 

ikke bare i organisering og vilkår men også i 

arbejdsopgaver. Der er i foreningen en øget 

opmærksomhed herpå.  I løbet af 2019 vil der 

blive foretaget en central undersøgelse af 

organisering og bemanding på de kommunale 

PPR-centre. 

Også lokalt har vi mærket forandringerne. 

Således er PPR hverken i Ikast-Brande eller 

Herning Kommune længere placeret under 

skoleafdelingerne. Mærkeligt, idet hjemlen til 

PPR faktisk findes i folkeskoleloven.  

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)     

I begge vores kommuner har vi et godt 

samarbejde med tillidsrepræsentanterne på de 

to UU-centre, der akkurat som PPR er 

placeret uden for folkeskolen. Som nævnt i 

sidste års beretning er der i den forestående 

FGU-reform (Forberedende 

Grunduddannelse) indeholdt en etablering af 

en ny kommunal ungeindsats (KUI). UU-

vejledningsopgaverne skal reelt videreføres 

heri men vil blive berørt af omstruktureringer. 

I hvilket omfang er på nuværende tidspunkt 

ikke tydeligt, men HLF holder sig parat til at 

indgå i og påvirke processen. 

 

2. ANSÆTTELSE                          

Ansættelsesstatus skoleåret 2018/19 

Herning og Ikast-Brande kommuner ansætter 

færre og færre lærere. Der spares nemlig 

årligt mere eller mindre på folkeskolernes 
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drift. Meget mærkeligt i områder med 

temmelig lave uddannelses niveauer. 

Rekrutteringssituationen i begge kommuner 

er endvidere udfordret. Måske får man besat 

de efterhånden færre og færre lærerstillinger 

pr. august, men så snart skoleåret er i gang og 

stillinger bliver ledige, ansættes rask væk 

mennesker uden læreruddannelser i 

stillingerne eller man sætter pædagoger, som 

alligevel er på skolerne/SFO’erne til at 

undervise i fagene på egen hånd. Det får ikke 

kvaliteten til at stige. Ifølge 

Undervisningsministeriets (UVM) 

uddannelsesstatistik ligger 

eksamensresultaterne efter 9. Klasse i 

Herning stadigvæk over middel. Her spiller 

det uden tvivl ind, at eleverne inden august 

2014 fik lagt en solid grund 

undervisningsmæssigt, idet Herning tildelte 

pæne timetal til eleverne. I Ikast-Brande 

ligger eksamensresultaterne under middel. 

Her skal vi erindre, at man indtil 2014 tildelte 

skolerne minimumstimetal.  

 

Budget 2019 i Herning  

Forligspartierne skriver følgende i 

indledningen til budgetforliget:  

Fremtidsudsigterne for Herning Kommune er 

grundlæggende lyse. Befolkningstallet vokser, 

infrastrukturen er god, erhvervslivet og 

oplevelsesøkonomien er i fremdrift. 

Styrkepositionerne er klare og kendte, også 

uden for kommunens grænser.  

Det kommende supersygehus i Gødstrup 

rejser sig og med det et meget stort 

udviklingspotentiale, vi foreløbig kun aner 

konturerne af. Samtidig muliggør 

udflytningen til supersygehuset Herning 

Kommunes hidtil største satsning på 

byomdannelse i det centrale Herning.  

Mange års økonomisk ansvarlighed betyder, 

at det hvert år er muligt at vedtage et 

kommunalt budget, der på samme tid sætter 

ambitiøse pejlemærker for fremtiden og sikrer 

den daglige drift. Sådan er det også med 

budgettet for 2019.  

Det fornuftige, økonomiske afsæt midt i et 

landspolitisk opsving giver mulighed for at 

føje endnu et markant folkeskole-projekt til 

rækken af nybyggerier, som er skudt op siden 

årtusindeskiftet. Den folkeskole-indsats, som 

iværksættes i dette budgetforlig, sætter 

samtidig en ny og spændende retning for 

blandt andet eleverne i Herning Kommunes 

talentklasser og 10. klasser.  

 

 
Ilskov Skole 

 

Det er korrekt, at der bygges nye skoler.  Det 

er umiddelbart glimrende, især hvis det 

primære hensyn reelt er til folkeskolen og 

ikke primært til hal- og idrætsanlæg, som kan 

betyde, at der ved nedskæringer af økonomien 

undervejs i byggeprocessen bliver for få 

kvadratmeter til undervisningslokalerne. 

Bygninger og anlæg er vigtige, men kvaliteten 

i det indhold, der puttes i, er mindst ligeså 

vigtigt. Det er halsløs gerning at fortsætte 

nedskæringerne i forhold til lærerstillinger 

helt generelt. Skandaløst er det også, at man 

helt lukker ”Skolen på Sønderager” uden, som 

HLF opfatter det, at følge den normale 

procedure for skolenedlæggelser, åbner en 

såkaldt bydelsskole på Holtbjerg, ingen har 

ønsket sig, flytter Centret fra Skolen på 

Sønderager til Åmoseskolen samtidigt med, at 

man beskærer begge afdelingers budget med 

20%, beskærer almendelen med besparelserne 

fra Mulighedskataloget og 

grønthøsterbesparelserne i budget 2019.  
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Ikast Østre Skole 

 

 

Herning ligger som en af de kommuner i 

Danmark der bevilger mindst pr. elev til den 

enkelte elev i folkeskolen. Udgangsbønnen i 

budgetforliget i indledningen ovenfor er 

følgende:  

De nye initiativer realiseres ikke på 

bekostning af den fortsatte økonomiske 

agtpågivenhed og rettidige omhu, der i de 

seneste mange år har præget 

budgetlægningen i Herning Kommune. En vis 

grad af forsigtighed er fortsat nødvendig, for 

den kommunale økonomi er under pres. 

Rammerne for servicedrift og anlæg styres 

stramt, og staten stiller stadig stigende krav 

til innovation, afbureaukratisering, 

modernisering og effektivisering. 

 

Vi kan således konkludere, at besværgelserne 

om hvor godt det går i Herning, betyder 

uhørte nedskæringer bl.a. på folkeskolens 

almendel og specialundervisning via de 

ovenfor beskrevne konsekvenser af forliget.  

 

Budget 2019 i Ikast-Brande 

Her ser det heller ikke for kønt ud og vi 

forventer da også lærerafskedigelser i 

forlængelse af besparelserne på folkeskolen i 

Ikast-Brande. Lærerne må betale med 

yderligere forringelser af arbejdsvilkårene, 

idet man frejdigt sætter 

gennemsnitstimetallet op til 770, som en 

lærer skal undervise i Ikast-Brande kommune. 

 

Det fik et af vore medlemmer og TR’er til at 

sige sin stilling op og skrive et åbent brev til 

byrådet. Heri hedder det (citat i uddrag): 

Nørre- Snede Skole er en rigtig dejlig skole at 

være på, både som elev og som ansat. 

Alligevel siger jeg mit job op, som både lærer 

og TR. 

 

Igennem de sidste 3 år, har vi på Nørre- 

Snede skole været gennem store besparelser, 

flere forflyttelser og afskedigelser er iværksat 

og dermed er arbejdsbyrden sat op. Alle har 

gjort deres absolut bedste, for at skolen skal 

fungere og være et godt sted for børnene at 

være. 

 

Besparelserne gennem de sidste 3 år, har 

resulteret i 8 forflyttelser, hvoraf 2 var 

afskedigelser, da der ikke kunne findes et job 

til dem. Elevantallet er forblevet det samme, 

dog ser vi en stadig stigning i antallet af 

elever, der skal inkluderes i den almindelige 

undervisning, samt et temmelig stort antal 

elever, der skal have et andet skoletilbud. 

Opgaverne er altså ikke faldet i takt med de 

nedskæringer der er sket på 

personaleområdet.  

 

Med de sidste udspil fra byrådets side, må jeg 

sige stop. Undervisningstimetallet sættes 

endnu engang op for lærerne, og disse timer 

tages fra forberedelsestiden. Der skæres 

endnu engang i økonomien og det ser ud til, 

at der skal ske en reducering af personalet. 

Skruen strammes yderligere og derfor siger 

jeg stop. Jeg siger stop for at gøre 

opmærksom på, at de vilkår lærerne i Ikast 

Brande arbejder under, er under al kritik. At 

beslutningen om, at lærernes 

undervisningstimetal endnu engang skal 

sættes op. Med disse fremtidsudsigter vil det 
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være svært, bare at udføre kerneopgaven på 

skolerne i Ikast Brande kommune. 

Ikast Brande kommune stiller lærere og 

ledere i en yderst sårbar situation, der 

absolut ikke er fremmende for elevernes 

trivsel og læring, og som slet ikke giver 

lærerne den nødvendige tid til at forberede en 

god og spændende undervisning. 
 

Dette er efterfølgende fulgt op af 

skolebestyrelsen på Nørre Snede Skole, der 

også skriver et åbent brev til byrådet d. 11/2 

2019 (citat i uddrag): Det er svært at opnå 

reelle handlemuligheder decentralt, når 

vilkåret hedder besparelser. Skolerne i Ikast-

Brande kommune rammes forskelligt af 

besparelserne afhængig af 

elevsammensætning.  

 

Børne- og undervisningsudvalget har 

udarbejdet nye fordelingsmodeller, men har 

igen overset de udfordringer, der er for de 

enkelte skoler. De mangeårige sparekrav har 

udhulet muligheden for at finde ressourcer i 

driften. Nørre Snede skole kan kun opnå 

sparekravet på én måde - ved at spare på 

lærertimer - dermed skal lærerene igen 

opleve forringelser i deres arbejdsvilkår og 

eleverne forringelser i 

undervisningsmulighederne. 

 

En klasse på 18 elever skal have lige så 

mange undervisningstimer, som en klasse på 

28. På Nørre Snede skole har vi 289 elever 

fordelt på 14 klasser - 5 klasser har under 18 

elever. Der er i forbindelse med udarbejdelse 

af tildelingsmodellerne lavet udregninger der 

viser, at en klasse skal have 21 elever for at 

økonomien hænger sammen. Vi har altså et 

økonomisk underskud alene på baggrund af 

elevantallet på årgangene. 

 

Børne- og undervisningsudvalget har 

indregnet socioøkonomiske faktorer i 

tildelingsmodellen, men de er ikke fuldt 

dækkende for vores skoledistrikt. Nørre Snede 

skole har en stor andel af børn, der er 

visiterede til specialtilbud (på andre skoler) - 

dette skal dækkes af inklusionssummen, men 

hvad stiller vi op, når den tildelte 

inklusionssum langt fra er tilstrækkelig? 

Hvordan skal vi give de børn med særlige 

udfordringer, der bliver på Nørre Snede 

skole, lige så gode muligheder for skolegang, 

som alle andre børn, når inklusionssummen 

er brugt? 

 

 
Nørre Snede Skole 

 

Arbejdsmangel i Herning 

d. 18. december 2018 var en sort dag for 

folkeskolerne i Herning. Byrådet vedtog 

endeligt budget 2019. Samtidigt havde 

forvaltningen fremskyndet behandlingen af 

besparelser på specialområdet til vedtagelse 

samme dag. Oveni et budgetforlig for 2019, 

der flyttede centret fra Skolen på Sønderager 

til Åmoseskolen, besluttede byrådet, at disse 

to skoler skulle spare 20% på driften. 

Fuldstændig uhørt. Konsekvenserne heraf har 

byrådet tilsyneladende slet ikke beskæftiget 

sig med. Der er afskediget 18 

lærere/børnehaveklasseledere i alt fra de to 

skoler. I tallet indgår ligeledes et medlem fra 

Herningsholmskolen. 

 

Et af medlemmerne blev omplaceret. Aldrig 

så snart vedkommende var ude af døren, 

ansatte man en pædagogmedhjælper i et 

såkaldt begivenhedsbestemt vikariat. Ellers 

kan børnene ikke blive passet. Undervisning 

og læring vil blive nedtonet ganske 

betragteligt for disse børn. Men passes skal de 

selvfølgelig! Lærerne/børnehaveklasselederne 

blev fyret på grund af ”arbejdsmangel”, som 

det hed i Hernings begrundelser! Arbejdet 

forsvandt blot ikke!  HLF forudser, at det 

kommer til at ske igen og igen og igen.  
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Fakkeltog mod nedskæringer på specialområdet - Torvet i Herning den 11. december 2018 

 

 

 

Konsekvensen vil være, at personale med 

ingen eller lavere niveauer af uddannelser 

ansættes, på trods af folkeskolelovens 

tydelige markering af, at alle børn har et 

retskrav på at modtage undervisning, som 

lærere forestår.  Specialundervisning for børn, 

der har handicaps, har byrådet øjensynligt 

ønsket at forringe. I HLF konstaterer vi, at der 

åbenbart er langt fra de værdier, vi som 

lærerstand og forening hylder til de værdier, 

eller mangel på samme, som ligger bag et 

besparelseskrav på 20% på 

specialundervisning. 

 

Arbejdsmangel 2 

Udover de 20% på den tidligere vidtgående 

specialundervisning besluttede byrådet 

ligeledes en besparelse på 6% på de 

kommunale specialskoler. Derudover skal 

almenområdet spare jf. grønthøster-

besparelserne fra budget 2019 samt resterende 

besparelser fra mulighedskataloget.  Det 

betyder, at vi i skrivende stund har yderligere 

fem varsler om afsked begrundet i 

arbejdsmangel i Herning Kommunes 

skolevæsen. Og vi forventer desværre flere. 

 

 

Fællesledede skoler  

Med budgetforliget 2019 opstår yderligere to 

matrikel skoler eller fællesledede skoler. 

Herningsholmskolen får en bydelsskole og 

Brændgårdskolen får en talentskole. Disse 

konstruktioner er i sig selv fordyrende 

modeller, når man har en kommune, der 

prioriterer økonomien til folkeskolen så 

pauvert, som tilfældet er i Herning. Allerede 

nu har vi fællesledede skoler i Aulum-

Hodsager, Læringscenter Syd og Sunds - 

Ilskov. I forbindelse med de tre sidstnævnte 

aftalte vi med Herning Kommune, at der 

skulle være en TR på hver matrikel og en 

fælles AMR. Vi fraveg ligeledes MED 

aftalen, idet vi aftalte, at der kun er et MED – 

udvalg, der dækker begge matrikler. Denne 

aftale har kommunen i øvrigt opsagt!! Vi har 

begæret forhandling i sagen, idet det trods alt 

ikke er et ”tag selv-bord” for kommunen at 

forringe medarbejdernes mulighed for at få 

varetaget arbejdsmiljø- og 

overenskomstmæssige forhold efter reglerne 

fastlagt i arbejdsmiljølov, Med-aftale og TR- 

aftale.  
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Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Det er et ansvarsfuldt hverv at lade sig vælge 

på sin arbejdsplads til TR. Man skal varetage 

såvel medlemmernes som skolens interesser. I 

Danmarks Lærerforening har vi en 

dobbeltstrategi, idet vi også tager et 

medansvar for folkeskolens udvikling. Det 

forpligter hele vejen rundt både lokalt og 

centralt. Udskrivelsen af valg til TR påhviler 

den aftaleberettigede organisation. Danmarks 

Lærerforening udskriver valg til TR hvert 

andet år i ulige år. Der vil således blive 

udskrevet valg i år.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR)  

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges 

ligeledes på alle offentlige arbejdspladser 

hvert andet år i ulige/lige år jf. MED- 

aftalerne i både Herning og Ikast-Brande 

kommuner. Det påhviler arbejdsgiverne at 

udskrive valg til AMR.  

I år har vores nye hovedorganisation valgt at 

sætte fokus på AMR’erne. 2019 er udnævnt 

til Arbejdsmiljørepræsentantår. 

Herningegnens Lærerforening indbyder 

sammen med en række andre organisationer 

til fyraftensmøder for AMR.  

 

 
 

 

3. LØN OG ARBEJDSTID              

Arbejdstid – Ny start     

Som bekendt bragte OK 18 ikke en 

arbejdstidsaftale med sig. I stedet forpligtede 

parterne KL og DLF sig på i perioden at 

arbejde frem mod OK 21 med henblik på at 

indgå en arbejdstidsaftale for lærerne. 

Forpligtelsen er på alle niveauer, hvorfor HLF 

har taget kontakt til begge kommuner med det 

formål at igangsætte aktiviteter i relation til 

Ny Start, som er element i OK18 aftalen.  

 
Forligsinstitutionen april 2018 

 

I Herning er samtale med forvaltningen 

desangående så småt igangsat. I Ikast-Brande 

har kredsformand og 2. næstformand 

præsenteret Ny Start for børne- og 

undervisningsudvalget. 

I forbindelse med OK18 løsningen nedsatte 

parterne i fællesskab en kommission med Per 

B. Christensen i spidsen.  

D. 7. marts kommer kommissionsformanden 

til Herning, idet man også besøger 

kommuner, som ikke ønsker aftaler, 

forståelser eller andet. Herning er som 

bekendt en kommune som, på papiret, 

udelukkende følger LOV 409.  

Dagen vil forme sig med individueller 

samtaler med skolechef, kredsformand, leder 

på en skole, TR samt lærere på skolen. 

Herningegnens Lærerforening ser frem til at 

deltage.  

 

Lønresultat ved OK18 

Generelle lønstigninger på det kommunale 

område inkl. reguleringsordninger beregnet til 

6,82% i alt. 

2018: 2,42 % 

2019: 1,35% 

2020: 3,06 % 
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Derudover aftaltes følgende i 

organisationsforhandlingerne på DLF 

området:  

 

April 2019 lønforbedringer til 

børnehaveklasselederne som følger: 

børnehaveklasseledere på grundløn 

efter 12 års beskæftigelse:  

fra 33+ 7.000 til løntrin 37). 

For børnehaveklasseledere på 

personlig ordning(protokollat 2) 

undervisertillægget hæves fra 7.900 til 

15.400.årligt. 

Konsulenter og psykologer: 

Kvalifikationstillæg på 6.500 kr. 

årligt, efter 4 år i stillingen. 

UU-vejledere: 

Funktionstillæg med fuldt gennemslag 

på 7.000 kr. årligt.  

Fritvalgs tillægget hæves fra 0,64% til 

0,83%. 

 

På statens område (SOSU) aftaltes generelle 

lønstigninger på 6,07%.  

2018: 1,63 

2019: 2,18 

2020: 1,48 

2021: 0,78 

På statens område blev pensionsprocenten 

hævet fra 17,3 til 17,6 via 

organisationsforhandlingerne.  

 

 
 

 

Social- og sundhedsskolen (SOSU) 
Efter knapt 28 år fratrådte Britta Raaballe 

med udgangen af januar sin stilling som 

direktør for SOSU skolen i Herning. 

Souschefen Mads Schmidt Haagensen er 

efterfølgende blevet ansat som direktør. 

Herningegnens Lærerforening ser frem til at 

fortsætte det konstruktive samarbejde med og 

om skolen.  

 

Center for Kommunikation(CFK) 

Center for Kommunikation leverer ydelser til 

mennesker med kommunikationshandicap, 

herunder tale-, høre-, synsproblemer og 

erhvervet hjerneskade, samt til mennesker 

med behov for handicapteknologiske 

hjælpemidler. 

CFK blev ved nedlæggelsen af Ringkøbing 

Amt overtaget af Herning Kommune. CFK 

har stadigvæk abonnementsaftaler med alle 

kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt. 

Det vil sige Struer, Lemvig, Ringkøbing-

Skjern, Ikast-Brande, Holstebro og 

Herning kommuner. 

CFK sælger også ydelser udenfor abonnement 

til jobcentre, gymnasier, private 

institutioner, andre kommunikationscentre, 

VUC, SU-styrelsen mv. Herning Kommune 

har således her fastholdt den fælles strategi fra 

det tidligere amt i relation til mennesker med 

særlige behov.   

 

Knudmoseskolen i Herning 

Ungdomscenter Knudmosen tilbyder den 3 

årige Særligt Tilrettelagte Undervisning 

(STU). Skolen har mere end 100 elever og er 

udover at være kendt for en fremragende 

STU–uddannelse også kendt for et godt 

arbejdsmiljøarbejde, som er væsentligt for 

personalet og som dermed understøtter det 

gode undervisningsmiljø på skolen. Herunder 

ses Ungdomscenterets værdigrundlag, som 

nok kan være værd at studere og lære af:  

 

”I respekt for fortiden, afsæt i nutiden, 

skaber vi fremtiden” 
 I denne værdisætning ligger et menneskesyn, 

der befordrer, at alle individers krav på 

respekt for den fortid, der præger dem og 

krav på aktiv deltagelse i skabelse af den 

fremtid, de ønsker sig. 

Som medarbejder på Ungdomscenter 

Knudmosen betyder det, at vi møder hinanden 

og de unge som ligeværdige med respekt for 

det enkelte menneskes forskellighed, 

særegenhed og individuelle 

udviklingsmuligheder. 

Dette fordrer dialog omkring udviklingen i 

det omgivende samfund, således at den 

tilrettelagte undervisning afspejler de behov 

og udviklingstendenser, samfundet fordrer. 

Skolen værner om de unges ret til selvstændig 

identitetsudvikling og understøtter deres 

arbejde heri. 
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Ved Forligsinstitutionen april 2018 
 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i 

Ikast-Brande 

STU Ikast Brande er en ungdomsuddannelse, 

som bliver tilrettelagt, så den passer til den 

enkelte. Afsættet er en tro på, at de unge 

mennesker bedst kan udvikle sig, når der 

tages afsæt i det, som de kan og interesserer 

sig for. 

 

STU ruster de unge til fremtiden - med fokus 

på sociale, boglige og arbejdsmæssige 

færdigheder. I uddannelsen kigges der på, 

hvem de unge er, hvad de kan og hvad de har 

lyst til at blive bedre til! 

 

Formålet med STU i Ikast-Brande:  

- At den unge lærer at mestre sig eget 

liv bedst muligt. 

- At udvikle personlige, sociale og 

faglige kompetencer så den unge kan 

deltage selvstændigt og aktivt i 

voksenlivet og eventuelt forberede sig 

til videre uddannelse og/eller 

beskæftigelse. 

- At skabe sammenhæng mellem 

ungdomsliv og voksenliv. 

 

3. BESKÆFTIGELSEN                     

Rekruttering og fastholdelse 

På trods af massafskedigelser i Herning og 

nedskæringer i Ikast-Brande er det HLF’s 

opfattelse at begge kommuner bør gøre en 

ihærdig indsats i forhold til rekruttering og 

fastholdelse af lærere.  

 

Det er ikke nemt for nogen af kommunerne at 

rekruttere midt i skoleåret, ligesom det også 

er blevet meget almindeligt, at ansatte flytter i 

løbet af et skoleår. Det er altid sket, men det 

er slående, hvor meget mere disse tilstande er 

vokset siden 2014. Herning havde engang en 

læreruddannelse placeret i byen. Det sørgede 

imidlertid den daværende 

undervisningsminister Bertel Haarder og den 

daværende regering for at lukke. Det har 

været og er stadigvæk et tab for området, at 

denne professionsuddannelse ikke eksisterer i 

Herning-Ikast området.  

Dygtigt arbejde fra Holstebros side er 

resulteret i, at der i Campus deroppe, tilbydes 

en del af læreruddannelsen i den såkaldte 

uddannelsesstation udbudt af VIA.  En del 

kan således læses i Holstebro og en del på 

læreruddannelsen i Nørre Nissum. Det 

lykkedes ikke at få en politiskole, selvom der 

fra borgmesterens side blev arbejdet hårdt 

herfor. Vi regner derfor heller ikke med, at 

det lykkes at få en læreruddannelse genåbnet i 

Herning.  

 

Vikarsituationen 

I begge kommuner anvendes alt for ofte, alt 

for længe og i modstrid med folkeskoleloven 

vikarer uden læreruddannelse.  Det er helt 
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enkelt uholdbart og ekstra problematisk i vort 

område, hvor uddannelsesniveauet i 

befolkningerne er relativt lavt. ”Brød og 

skuespil” vil på sigt ikke kunne fastholde og 

udvikle området, så erhverv der baserer sig på 

viden og uddannelse etablerer sig i området.  

 
Afskedigelser 

Som nævnt ovenfor har HLF til dato 

konstateret et uhørt antal afskedigelser i 

Herning. Inden beslutningen herom, har vi 

søgt at påvirke kommunen til at erkende, at 

afskedigelser midt i et skoleår ganske enkelt 

er dumt. HLF har gjort byrådet opmærksom 

herpå bl.a. skrevet følgende i udtalelse til 

byrådet inden beslutning om 20% besparelser 

på specialundervisning: En afsked kan for 

nogen være så stor en belastning af det 

psykiske arbejdsmiljø, at det kan resultere i 

kortere eller længerevarende sygemeldinger 

med den konsekvens, at eleverne skal have 

vikar.  

Se også afsnit ovenfor: ”Arbejdsmangel i 

Herning”.  

 

Forflyttelser 

Herning Kommune har opsagt den 

mangeårige forflyttelsesaftale med HLF. Der 

stod følgende i opsigelsen:  

 

Byrådet har opsagt forflyttelsesaftalen med 

Herningegnens Lærerforening. Økonomi-og 

Erhvervsudvalget understreger flere steder i 

begrundelsen, at lærerne skal håndteres 

ligesom øvrige personalegrupper.  

Blot lige for en ordens skyld citat fra 

medarbejdersidens udtalelse fra sektorMED 

primo december 2018: Arbejdets karakter for 

lærere adskiller sig faktisk på en række 

områder fra andre personalegruppers. 

Lærerens arbejde er planlagt for et skoleår af 

gangen. Det sker for elever og forældres 

skyld, så de principielt kan være trygge ved, 

at en uddannet lærer underviser i specifikke 

fag i et helt skoleår. Der er med andre ord 

elever i klasser til stede i skolerne hver dag – 

og de skal undervises. Eleverne har fået et 

skoleskema, som gælder for skoleåret fra 

august til og med juni. Det er i denne 

kontekst, afsked og opsigelsen af 

forflyttelsesaftalen bør ses.  

Herning kommune har ved fremtidige 

budgetbesparelser på skolerne valgt uro for 

elever og forældre i løbet af skoleåret og 

samtidigt valgt en særdeles ringe 

personalepolitik i forhold til lærere m. fl.  

 

5.    ARBEJDSMILJØ                                  

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og 

medlemsorganisationerne sætter i 2019 fokus 

på sine flere end 25.000 

arbejdsmiljørepræsentanter og deres 

afgørende indsats for et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. 

Arbejdsmiljø er et område, som for 

fagbevægelsens medlemmer er enormt vigtigt.  

Landspolitisk tales der om det, men 

prioriteringen heraf mangler.  Siden 2007 er 

en tredjedel af bevillingerne til 

arbejdstilsynets kontrolbesøg skåret væk. 

Pensionsalderen udskydes, uden at der skeles 

til arbejdsmiljøet. Politisk forholder man sig 

tilsyneladende sig alene til, at vi statistisk 

lever længere. Fagbevægelsen vil sætte alle 

sejl til for at ændre dette smalle perspektiv. 

 

Fysisk arbejdsmiljø 

Det fysiske arbejdsmiljø er også vigtigt i 

forhold til et godt arbejdsmiljø. Vi har 

oplevet, at indeklimaproblematikker sent er 

blevet opdaget og dermed har haft større 

konsekvenser for elever og ansattes helbred 

end nødvendigt. På baggrund af det tilsagn, 

HLF fik på kongressen i 2017, har DLF 

udarbejdet materialet: ”Indeklima i 

folkeskolen” – et overblik over typiske 

udfordringer og bud på handlemuligheder. 

Materialet kan hentes her: 

https://www.dlf.org/media/12037806/pjece-

pjece-indeklima-i-folkeskolen-januar-

2019.pdf 

 

 

https://www.dlf.org/media/12037806/pjece-pjece-indeklima-i-folkeskolen-januar-2019.pdf
https://www.dlf.org/media/12037806/pjece-pjece-indeklima-i-folkeskolen-januar-2019.pdf
https://www.dlf.org/media/12037806/pjece-pjece-indeklima-i-folkeskolen-januar-2019.pdf
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Psykisk arbejdsmiljø  

Et godt psykisk arbejdsmiljø får arbejdsdagen 

til at glide lettere, og arbejdsopgaverne bliver 

løst på en kvalitativ bedre måde. Vores 

medlemmers arbejde er stadigvæk under stort 

pres. Der spares i begge kommuner, - 

arbejdsopgaverne er komplekse, der er færre 

resurser til at løse den stigende 

opgavemængde.  Det medfører stress og andre 

arbejdsbetingede lidelser. For mange lærere 

afskediges på grund af sygdom som følge af 

dårlige arbejdsbetingelser, og for mange 

lærere forlader folkeskolen. Når arbejdet 

presses mere og mere kan overskuddet til at 

løse problemstillingerne med det psykiske 

arbejdsmiljøbliver blive mindre og mindre. 

Godt arbejdsmiljøarbejde tager også tid. Med 

folkeskolejusteringen indgået januar 2019 er 

der håndtag, der burde kunne løse nogle af de 

arbejdsmiljøproblemstillinger, der er med at 

skabe bedre balance i lærerarbejdet.  I 2019 

vil der i Ikast-Brande blive lavet en fælles 

kommunal trivselsundersøgelse, hvilket HLF 

hilser med tilfredshed.  

 

Forebyggende indsats  

I alt arbejdsmiljøarbejde handler det om følge 

med og kunne sit stof. Derfor er AMR også 

en vigtig aktør i det strategiske arbejde frem 

mod forbedring af arbejdsmiljøet på skolerne 

og øvrige arbejdspladser. En AMR- 

undersøgelse fra FTF viser, at AMR kan 

inddrages med fordel i det strategiske 

arbejdsmiljøarbejde. HLF har på AMR 

møderne haft fokus på fremtidens 

arbejdsmiljø. 

Materialet kan hentes her: 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4924

315/saet-fremtidens-arbejdsmiljo-til-debat-

web.pdf 

 

DLF har udviklet et dialogværktøj: 

Arbejdsmiljø- perspektiver på lærerarbejdsliv, 

som sætter fokus på udfordringer og på de 

positive forhold, der er ved lærerarbejdet. 

Værktøjet kan hjælpe med at beskrive, 

hvordan forholdet mellem arbejdsliv og 

kerneopgave opleves på den enkelte 

skolearbejdsplads. Materialet kan hentes her: 

http://webapp.dlf.org/dialogspil/ 

 

 
 

Arbejdets organisering 
Den rette organisering af arbejdet og 

prioritering af opgaver er vigtigt for at opnå et 

godt arbejdsmiljø. Medarbejdernes 

indflydelse på, hvordan arbejdet organiseres 

og opgaverne prioriteres, spiller en væsentlig 

rolle bl.a. i forebyggelse af stress. Men uanset 

hvor stor en ”organisatorisk troldmand” man 

kan fremmane, kan det ikke kompensere for 

en økonomi, der forringes igen og igen, uden 

man politisk tilkendegiver, hvilke opgaver 

man ikke ønsker løst.’ 

 

6. ORGANISATION  

Medlemmerne og medlemssituationen      

Når kommunerne skærer så voldsomt ned, 

som tilfældet er og har været over tid, får det 

uvægerligt konsekvens for antallet af 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4924315/saet-fremtidens-arbejdsmiljo-til-debat-web.pdf
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4924315/saet-fremtidens-arbejdsmiljo-til-debat-web.pdf
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4924315/saet-fremtidens-arbejdsmiljo-til-debat-web.pdf
http://webapp.dlf.org/dialogspil/
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medlemmer i kredsen.  Selvom vi til 

stadighed holder en organisationsprocent 

noget over de 90, er det afgørende, at arbejde 

frem mod at alle medlemsberettigede vælger 

at være medlem i Danmarks Lærerforening.  

Vi er derfor obs på hele tiden at løse 

opgaverne i HLF lidt bedre. Vi vil sammen 

med TR agitere for, at fællesskabet i 

foreningen giver så meget mere, end det gør 

at være udenfor. Se pjecen ”Hvorfor være 

medlem”: 

http://www.dlf121.dk/media/9289985/hvorfor

-vaere-medlem-af-dlf.pdf 

 

Lærernes A-kasse                                                    

Mottoet: ”Vi arbejder for dem som åbner 

verden” er stadig omdrejningspunktet for 

arbejdet i Lærernes a-kasse. 

Implementeringen af udefrakommende 

reformer har været en stor udfordring i 

arbejdet i de sidste år, hvor såvel 

dagpengereform som beskæftigelsesreform 

har set dagens lys. Sidstnævnte har dog et 

positivt fokus på, at ledige skal mødes med 

fair krav, forståelige regler og slippe for rigidt 

krav om jobsøgning. Det betyder bl.a. mere 

ansvar til a-kasserne. 

Folketinget vedtog i 2017, at det i en periode 

frem til juni 2018 var muligt at forlade 

efterlønsordningen og få en 

skattefriudbetaling af det opsparede beløb. 

Blandt de medlemmer som indbetaler til 

efterlønsordningen i Lærernes a-kasse, var det 

kun ca. 2500 svarende til 9%, der valgte 

muligheden. Det tyder på, at medlemmerne 

stadig vurderer efterlønsordningen som en 

attraktiv ordning.  

Lærernes a-kasse er i øvrigt ofte til rådighed 

på kredskontoret, idet en af konsulenterne 

bruger kredskontoret til samtaler med a-kasse-

medlemmer i området. 

 

 
 

Fagbevægelsens Hovedorganisation                        

Første januar 2019 er fusionen mellem de to 

hovedorganisationer FTF og LO en realitet. 

Der er aftalt en procesplan, hvor der centralt 

og lokalt de første to år arbejdes på at 

fastlægge den endelige struktur. Lokalt 

hedder vi derfor fortsat LO og FTF.  

Herningegnens Lærerforening har besluttet at 

tiltræde det lokale LO - Herning-Ikast 

samarbejde, idet vort motto fortsat er, at være 

til stede ”hvor indflydelsen ligger”. Vi finder 

det vigtigt, at være med i det lokale 

organisatoriske arbejde frem mod 

fastlæggelse af den endelige lokale struktur. 

For os kommer opgaverne og indholdet i 

arbejdet først, så opgaven er at finde en 

struktur, der passer til det, vi gerne vil opnå. I 

dette arbejde vil vi gerne være med ved 

bordet.  

 

Kommunikation 

Synlighed er vigtigt i det fagpolitiske arbejde. 

Det gælder analogt i arbejdet på skolerne og 

øvrige arbejdspladser via TR. Det gælder via 

arbejdet på kredskontoret med sagsbehandling 

den generelle såvel som den personlige, 

forhandlingsarbejde, økonomistyring, politisk 

arbejde i relation til den skolepolitik, der føres 

i begge kommuner. Synligheden er også 

væsentlig digitalt. Her anvender vi 

hjemmesiden www.dlf121.dk og HLF’s FB. 

Sidstnævnte har mange besøgene, selvom vi 

til dato ikke har anvendt sponsorering for at 

udbrede budskaberne. Twitter anvendes også 

hovedsageligt af tweets fra kredsformand og 

næstformand.  

 

DLF InSite – opfordring til at komme ”på” 

Nyeste kommunikationsskud på stammen er 

den fælles digitale platform DLF InSite. 

Denne platform er alene for medlemmer af 

Danmarks Lærerforening. Medlemmerne kan 

finde aftaler, GF stof m.m. her på sitet. 

Hjemmesiden vil fremover primært anvendes 

til generelle oplysninger, som alle har adgang 

til. 

Al begyndelse er svær, så vi er bekendte med, 

at platformen endnu ikke har fundet vej som 

fast bestanddel i lærernes digitale skrivebord. 

Der er uanede muligheder i platformen til 

intern kommunikation medlemmerne i 

mellem. Platformen er NOTES-baseret 

ligesom Herning Kommunes intranet. Herfra 

skal lyde en opfordring til alle medlemmer 

om at oprette sig på platformen. Der ligger 

allerede spændende oplysninger.    

http://www.dlf121.dk/media/9289985/hvorfor-vaere-medlem-af-dlf.pdf
http://www.dlf121.dk/media/9289985/hvorfor-vaere-medlem-af-dlf.pdf
http://www.dlf121.dk/
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Faglig Klub 

De faglige klubber er den organisering, som 

TR på den enkelte skole kan anvende, når der 

er behov for at orientere sig om 

medlemmernes holdninger til forskellige 

spørgsmål. Endvidere anvendes møderne i 

faglig klub til orientering fra DLF centralt og 

lokalt. TR har mulighed for at anvende et 

beløb til forplejning.  

 

Pensionistforeningen. 

Når lærere stopper deres aktive karriere, 

behøver medlemsskabet i DLF/HLF ikke at 

stoppe. Kredsene har en pensionistafdeling, 

hvis aktiviteter ledes af en lokal bestyrelse 

valgt af og blandt fraktionens medlemmer. 

Der er forskellige måder disse lokalafdelinger 

drives på. Dette kan vi konstatere via det 

centrale pensionistsamarbejde i DLF og 

ligeledes i det faste samarbejde i 

Kredssamarbejdet MidtVest (KMV). To 

gange årligt mødes fraktionerne fra kredsene i 

Viborg, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern 

og HLF. Her udveksles erfaringer fra 

arrangementer, ligesom den overordnede 

politik på området forberedes inden årsmødet, 

som holdes årligt i februar i DLF- regi.  

 

 
 

 

KulturCirklen 

Herningegnens Lærerforening er fortsat 

medlemmer i kultursamarbejdet sammen med 

øvrige faglige organisationer. Det er fortsat 

vort indtryk, at medlemmerne sætter pris på 

muligheden for at benytte de forskelligartede 

tilbud, der kan besøges i Herning 

Kongrescenter og Messecentret.  

 

 

 

 
 

 

KREDSKONTORET   

Persondataforordning GDPR 

Arbejdet med dette har fyldt og fylder fortsat i 

HLF. Der er en række rutiner og modeller, 

som skal ses efter i sømmene, så vi er sikre 

på, at vi lever op til bestemmelserne. Kort 

fortalt er vores opgave, at beskytte 

oplysninger på og om vore medlemmer, som 

vi har til rådighed i medlemsadministrationen. 

Seneste udfordring har vi haft i relation til 

medlemsskabet af Kulturcirklen og 

konkurrencen om gratis billetter til den 

kommende egenproduktion Evita. Sagen er 

umiddelbart løst via godt samarbejde med 

KulturCirklens administration.    

 

Tak til HLF’s personale 

Uden vor lille stab på kontoret, kunne vi ikke 

løse de mange opgaver, som vi har i en 

lokalkreds. Derfor skal der lyde en kæmpe tak 

til vore fem ansatte, som dagligt klarer 

rengøring, sekretærarbejde, sagsbehandlinger 

og alt det andet i samarbejde med den 

politiske ledelse, tillidsfolk og medlemmer.  

 

8. FREMTIDEN   

Er vi gearet til fremtiden 

Enhver organisation bør en gang imellem 

stoppe op og stille sig selv spørgsmål som: 

Hvor er vi på vej hen? Er der noget, vi kan 

gøre bedre? Anderledes? Mere effektivt?  
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Kan der være forhold i omgivelserne, der har 

ændret sig på en måde, der kan have 

betydning for den måde, vi løser opgaverne 

på?  

Med baggrund heri har hovedstyrelsen 

igangsat et større organisationsprojekt ”Er vi 

gearet til fremtiden?” Derfor skal alle led i 

foreningen henover foråret drøfte 

fremtidsperspektiver, og hvordan vi til 

stadighed sikrer den stærkest mulige forening 

til at varetage interesserne for DLF’s over 

90.000 medlemmer. Processen vil køre 

henover foråret som et bottom-up-projekt, 

hvor udgangspunkter er, at evt. beslutninger 

om ændringer af strukturer eller lign. skal 

træffes af de niveauer, som det vedrører. 

Kredsstyrelsen har allerede i januar deltaget i 

et regionalt møde, som var igangsætter på 

projektet.  Dette følges op af lokale drøftelser. 

Folketingsvalg 

Det har nok ikke forbigået nogens 

opmærksomhed, at der i løbet af foråret skal 

løbe et folketingsvalg af stablen. Som 

sædvanligt vil udlændingepolitik stå højt på 

dagsordenen, men også emner som sundhed 

og klima vil komme til at dominere. Som 

forening forsøger vi selvfølgelig at få 

folkeskolen højt på listen over emner, men 

bl.a. set i lyset af januars skoleforlig er det 

vurderingen, at folkeskolen får mest plads, 

hvis det bliver en del af en generel 

velfærdsdagsorden, som vi løfter med andre 

organisationer. 

Hvorom alting er: DLF er en partipolitisk 

uafhængig organisation – og målet er, at vi 

efter valget kan stå i en forhandlingsmæssig 

gunstig situation, hvor DLF opfattes som en 

vigtig skolepolitisk aktør, som man ikke kan 

komme udenom, uanset hvilken farve 

regeringen får. 

 

AFSLUTNING 

Denne beretning danner sammen med den 

mundtlige beretning et hele, som vil blive 

udgangspunktet for debatten på 

generalforsamlingen den 15. marts. 

Vi håber at se mange af jer både til den 

politiske del og til den efterfølgende middag. 

VEL MØDT. 

 

 

 

 
Kredsstyrelsen på kongres 2018 


