
Henrik Kølbæk, Lærer og TR på Vestervangskolen, Herning Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 
  
Så kom rapporten, som afsluttede lærerkommissionens seksten måneders lange arbejde. Det er 

tanken, at den skal give et fælles afsæt mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks 

Lærerforening, så vi kan forhandle os frem til en ny arbejdstidsaftale og forhåbentlig komme væk 

fra Lov 409, som var resultatet af lærerkonflikten i 2013. 

 

Det er for tidligt at sige noget endeligt, da forhandlingerne først lige er startet. Men det er ingen 

hemmelighed, at jeg hele tiden har været bange for, at lærerkommissionen har været endnu en 

”syltekrukke”, som det famøse bilag 4 til OK15, der var fyldt af luftige hensigtserklæringer. 

Konsekvensen er velkendt. Vores kommuner og skoleledelser ignorerede bilaget og medvirkede 

ikke til at forbedre vores arbejdsforhold. 

 

”Ny start”, som det så smukt hed til OK18, blev desværre også negligeret af vores lokalpolitikere. 

Jeg undlod at stemme, da det desværre ikke var muligt at stemme blankt. En konflikt var ikke 

løsningen for alle, men retfærdigvis skal det dog nævnes, at det blev en såkaldt løftestang for andre 

lærerkredse til at indgå lokalaftaler med deres kommuner - bare ikke hos os! 

 

Jeg bakker op omkring samarbejdssporet, men omvendt har jeg ikke tillid til KL! Historikken sidder 

bare så dybt i mig, at jeg frygter, vi endnu engang bliver hældt ned af brættet, så resultatet igen 

bliver, at der ikke kommer en overenskomst med en central arbejdstidsaftale i 2021.  

 

Omvendt kan jeg også være bekymret for, at en central arbejdstidsaftale, hvis parterne enes om en 

sådan, bliver uden ressourcebindinger. Disse vil i så fald skulle forhandles lokalt i kommunerne! En 

central arbejdstidsaftale med KL er sandsynligvis uden værdi i Herning og Ikast Brande kommune, 

hvis den er uden centrale ressourcebindinger jf. historikken. 

 

Enkelte steder i landet er der allerede forhandlet rimelige aftaler hjem lokalt, andre steder er 

aftalerne ikke meget værd. Vi har slet ingen! For mig er det vigtigt, at vi får alle med! Hvis jeg 

bliver genvalgt, vil jeg have fuld fokus på vores arbejdsvilkår og arbejde hen mod: 

 

 En central arbejdstidsaftale med faste ressourcebindinger. 

 Sikring af sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder beskyttelse af forberedelsestid til 

undervisning. 

 En relevant og brugbar klasselærerakkord. 

 Aldersreduktion i tid, men med fuld løn og pension. 

 Personlige omsorgsdage for alle. 

 Tydelighed og gennemsigtighed i skolens planlægning og prioritering af vores arbejdstid. 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling, også med fokus på nyuddannede. 

 Fleksibilitet til at omlægge sin arbejdstid i forhold til spidsbelastningsperioder og 

hjemmearbejde for den enkelte. 

 

God general forsamling! 

 

Henrik Kølbæk 


