
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig beretning 
Herningegnens  

Lærerforening 

Generalforsamling 

13. marts 2020
 



2   

Skriftlig Beretning 2020  

Generalforsamling den 13. marts 2020 

 

 

INDLEDNING 

Herningegnens Lærerforenings 

generalforsamling afholdes fredag den 13. 

marts kl. 17.00 i MCH Herning 

Kongrescenter, Østergade Herning. 

Tillidsrepræsentanterne har tilmeldingsliste på 

arbejdspladser med TR. Medlemmer, som 

arbejder på områder uden TR, har modtaget 

invitation direkte og bedes tilmelde sig 

direkte til kontoret på tlf. 97 123 133 eller 

mail 121@dlf.org.  

Opslag mv. kan også ses på kredsens 

hjemmeside www.dlf121.dk 

 

 
 

 

1. PÆDAGOGIK 

Finanslov 2020 – perspektiver for skolen 

I januar 2019 blev folkeskolereformen 

justeret, hvilket bl.a. betød kortere skolegang 

for de yngste elever allerede fra august 2019. 

Den understøttende undervisning, der var 

udset til at være en af reformens 

hovedelementer, har ikke været en 

overvældende succes. Derfor var en af 

begrundelserne for justeringen, et ønske fra 

forligskredsen om at styrke kvaliteten i den 

understøttende undervisning. Til samme 

formål blev regeringen, SF, Radikale Venstre, 

Alternativet og Enhedslisten enige om at 

afsætte 193,2 mio. på finansloven i 2020 og 

årene frem. Herudover blev samme partikreds 

enige om et generelt løft af folkeskolen, så der 

ud over ovennævnte afsættes 275 mio. i 2020, 

400 mio. i 2021, 550 mio. i 2022 og 807 mio. 

i 2023. Midler som ligger ud over 

kommunernes budgetter. Det kan lyde som 

enorme summer, men hvis man dividerer det 

ud på antallet af kommuner, finder man 

hurtigt ud af, at pengene ikke er så store 

endda. Slet ikke i betragtning af hvor mange 

penge, der er forsvundet fra 

folkeskoleområdet i de senere år. Alt efter 

anskuelse kan man altså betragte glasset som 

halvtomt eller halvfuldt. Det er dog positivt, 

at der nu afsættes midler til folkeskolen fra 

regering og folketing. 

 

Læringsplatforme – og anvendelsen heraf 

I 2019 har foreningen både lokalt og centralt i 

samarbejde med KL, Skolelederforening og 

ministeriet arbejdet målrettet på, at 

lempelserne af de bindende mål, som betyder 

at samtlige videns- og færdighedsmål er gjort 

vejledende, får praktisk betydning. Helt 

centralt står der, at ændringerne skal medføre 

øget lokal og didaktisk frihed til den enkelte 

skole. Det har lagt kraftigt op til, at der bl.a. 

skulle foretages et kritisk eftersyn af måden at 

bruge læringsplatformene på. Oplægget er, at 

det i langt højere grad skal være op til 

lærernes professionelle dømmekraft, hvornår 

læringsplatformene skal anvendes - og 

hvordan. En af den ministerielt nedsatte 

arbejdsgruppes anbefalinger lyder således: 

”Anvendelsen skal være begrundet i faglige, 

pædagogiske og didaktiske overvejelser. 

Læringsplatformene skal alene anvendes, 

hvor det er fagligt og didaktisk 

meningsgivende”. 

 

 
Lindbjergskolen 

 

I Herning er det HLF’s indtryk, at 

anvendelsen af læringsplatformene har fået et 

fornuftigt leje, hvor de enkelte skoler selv har 

mailto:121@dlf.org
http://www.dlf121.dk/
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TR-kursus januar 2020 

 

fundet en hensigtsmæssig anvendelse. I Ikast-

Brande har tilgangen været mere centralt 

bestemt med flere bindinger end i Herning. 

Efter  lærernes opfattelse medførte dette 

indsnævringer af den didaktiske frihed. Efter 

ihærdig indsats fra sektorMED, HLF med 

flere er der nu skabt en bedre 

overensstemmelse med lærernes ønsker på de 

fleste skoler.  

Lokalt og centralt er der imidlertid stadigvæk 

opmærksomhed på, at der er behov for at 

følge udviklingen og sikre, at de klare 

intentioner bliver til virkelighed.  

 

Præstationskultur  

Langt de fleste børn og unge trives heldigvis i 

folkeskolen, men en række undersøgelser 

peger på, at et stigende antal børn og unge 

oplever psykisk mistrivsel og mentale 

problemer. Der er flere forhold, der spiller ind 

her. En tungtvejende årsag er, at børn og unge 

oplever et stigende præstationspres. Det sker i 

fritiden, hvor ”kravet” om tilstedeværelse og 

”performance” på de sociale medier er et 

element. Men de unge peger også på skolen 

som en afgørende faktor, hvor test, 

vurderinger og eksamenskarakterer har fået 

større betydning for den enkeltes 

fremtidsmuligheder.  

 

Forskerne Bettina Jacobsen og Iben Nørup fra 

AUC præsenterede på et kursus for 

tillidsrepræsentanterne i januar deres 

forskningsresultater, som baserer sig på børn 

og unges egne oplevelser.  

 

En af konklusionerne var: 

”De unge, der har det mentalt værst, er de 

unge, der har været performancemålt fra 

børnehaven og fremefter. Jo flere af 

reformerne på uddannelsesområdet, man har 

mærket virkningen af, jo værre ser det ud til, 

at ens mentale helbred har det!” 

 

 
Iben Nørup og Bettina Jacobsen fra Aalborg Universitet 

 

Bl.a. på baggrund af de to forskeres resultater 

har DLF udarbejdet et politisk udspil 

”Præstationskultur og trivsel i folkeskolen”, 

som indeholder 15 forslag til, hvordan man 

kan skabe nogle strukturer i skolen, som kan 

fremme børn og unges mentale sundhed og 

trivsel. Blandt forslagene kan nævnes:  

 En styrkelse af klasselærerfunktionen, som 

siden 2014 flere steder er svækket og 

udvandet. Klasselæreren har en helt 

afgørende betydning for klassefællesskabet 

og dermed trivslen. 

 Prioritering af ”præstationsfrie rum” – altså 

en undervisning hvor indhold og stof er i 

centrum, hvor der gives mulighed for 

engagement og fordybelse – uden at der er 

krav om bedømmelse og vurdering. 

 

https://www.dlf.org/media/12901691/praestationskultur-pjece-printklar.pdf
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TR-stormøde i Odense den 17.12.2019 med præsentation af Lærerkommissionens rapport 

 

 

 At man bruger års- og standpunktskarakter 

som grundlag for vurderingen af valg af 

ungdomsuddannelse fremfor deciderede 

eksamenskarakterer. Det giver mulighed 

for en mere helhedsorienteret vurdering af 

eleven, så det ikke kun er dele af fagene, 

der gøres til genstand for en eksamen, som 

indgår i vurderingen. 

 

Nationale Test 

Føljetonen og debatten om de nationale test 

kan synes uendelig. Men nu er der ændringer 

på vej. På baggrund af den nyligt 

offentliggjorte evalueringsrapport fra VIVE 

kom den ministerielt nedsatte 

rådgivningsgruppe med en række 

anbefalinger. I den forbindelse udtalte Børne- 

og Undervisningsministeren: ”Rapporten 

viser, at der er behov for en nytænkning af de 

nationale test. Regeringen ønsker at finde et 

ordentligt og holdbart alternativ (..)” 

 

Som en følge heraf besluttede 

forligspartierne, at det i indeværende år bliver 

frivilligt for skolerne, om de vil gennemføre 

de nationale test. Frivilligheden gælder dog 

ikke de 20 procent af skolerne, der klarer sig 

dårligst i dansk og matematik.  Ligeså vil der 

- som en form for stikprøveundersøgelse 

blandt de øvrige skoler - udvælges 10 procent, 

som også skal gennemføre de nationale test. I 

løbet af i år vil de nationale test få et 

serviceeftersyn, og testene skal genoptages 

allerede i 2021. Denne noget ”uklare” 

kompromisbeslutning bærer præg af at mange 

partier har skullet tages i ed, men væsentligt 

er det dog, at der er enighed om, at de 

nationale test på sigt skal erstattes af et andet 

evalueringssystem, som man vil inddrage 

folkeskolens parter i udviklingen af. 

 

 
Kredsformand Kirsten Busk og HLF’s  

Annette Rydder Henriksen til Sorø-møde den 23.2.2020 

 

DLF arbejder stadig for, at test skal være et 

meningsfuldt pædagogisk og didaktisk 
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redskab for lærerne og ikke et 

styringsinstrument. Med det afsæt vil DLF 

også i den kommende proces komme med 

konstruktive bud på, hvordan der kan 

udarbejdes alternativer til nationale test, som 

sikrer, at det stadig fra politisk side er muligt 

at følge med i folkeskolens resultater og 

udvikling. Der er nemlig næppe tvivl om, at 

det sidstnævnte er et vigtigt fokuspunkt for de 

politiske partier, som ikke lige uden videre vil 

droppe de nationale test. 

 

 
Kasper Myding (Verdens bedste danske skole) 

holder oplæg på Åbent Medlemskursus november 2019 

 

Elevplan, uddannelsesplan og 

uddannelsesparathedsvurdering 

Som en af konsekvenserne af justeringen af 

folkeskolereformen blev det i sommeren 2019 

besluttet at nedsætte en ministeriel 

rådgivningsgruppe, som skulle se på, hvordan 

elevplaner kan udformes, så det bliver et 

relevant redskab som kan danne 

udgangspunkt for en kvalificeret dialog 

mellem skole og hjem. Samtidig skal gruppen 

se nærmere på, hvordan såvel elevplan som 

uddannelsesplan og 

uddannelsesparathedsvurderingen kan 

sammentænkes. Rådgivningsgruppen, som 

bl.a. består af flere lærer- og 

lederrepræsentanter med daglig gang i skolen 

skal aflevere deres anbefalinger til 

forligskredsen i juni måned.   

 

Reformens følgeforskning 

I forbindelse med reformen i 2014 besluttede 

politikerne samtidigt at iværksætte en 

omfattende følgeforskning, som skulle følge 

op på, om reformens mål og intentioner blev 

indfriet. En del røster hævder, at netop den 

beslutning ville især de reformivrige ønske, at 

de aldrig havde taget. For her hvor reformen 

er godt i gang med det sjette år, så viser 

VIVES forskning, at der hverken på det 

faglige udbytte eller trivslen kan ses nogen 

positiv effekt af reformen. Den primære 

intention med at tildele flere matematik- og 

dansktimer var at sikre bedre resultater for de 

fagligt svageste, men det er der heller ingen 

effekt på. Du kan finde VIVE’s rapport på 

implementering af reformen på 

https://www.vive.dk/da/ 

HLF finder det paradoksalt, at denne rapport 

fra VIVE bliver den sidste, idet 

følgeforskningen kun var planlagt til at 

strække sig over perioden 2014-19, når flere 

politikere og tilhængere af reformen nu 

hævder, at reformen skal ses i et perspektiv på 

10-15 år, før den forventede effekt slår 

igennem.  

 

 
Næstformand i DLF Dorte Lange og  

undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil  

 

Ministerbesøg i Herningegnens 

Lærerforening. 

En af den nye undervisningsministers første 

tiltag var en kontakt til DLF’s formand med et 

ønske om at komme ud i landet og snakke 

med repræsentanter for lærerne. Formålet var 

at høre, mere direkte, hvilke problemer, der 

https://www.vive.dk/da/
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udfordrer lærerne i deres dagligdag. 

Ministeren inviterede til 6 møder over hele 

landet, hvoraf det ene blev afviklet på HLF’s 

kontor med deltagelse af repræsentanter for 

kredsene i Region Midt.  For at udnytte tiden 

bedst muligt havde DLF centralt i samarbejde 

med kredsformændene fundet frem til 6 

temaer, som skulle drøftes. På mødet i 

Herning var det ”Skolehjemsamarbejdet” og 

”Målstyring og dannelse”.  

 

 

 
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

Alle møder får fin kritik, og møderne var 

præget af en åben dialog, hvor ministeren 

lyttede, men hvor hun også kom med 

forholdsvis klare tilkendegivelser.  Det er 

yderst sjældent, at en minister afsætter 6 x 2 

1/2 time til drøftelser med ”lærerne på 

gulvet”. For os er de ingen tvivl om, at 

ministeren nu er helt klar over, hvad der er de 

største udfordringer for lærerne. Hvad der helt 

konkret kommer ud af møderne er svært at 

sige, men i HLF bemærkede vi os, at Pernille 

Rosenkrantz Theil bl.a. var optaget af 

elevplanerne og (den manglende) værdi af 

disse. Især pointen om, at elevplaner mange 

steder blev et uoverskueligt langt dokument, 

som langt de fleste forældre aldrig fik læst, 

lod til at optage ministeren. 

 

 

AULA 

Efter flere udskydelser blev 

kommunikationsplatformen AULA taget i 

brug i uge 43. Fra DLF centralt har man nøje 

fulgt og forsøgt at påvirke processen bl.a. med 

en opfordring til KL om at udsætte 

igangsættelsen til august 2020. Kommunerne 

fik mulighed for at udskyde ibrugtagningen. 

Kun 10 kommuner har gjort brug af denne 

mulighed. Status i HLF er, at begge vore 

kommuner har taget AULA i brug. 

 

Trods et ret omfattende pilotforsøg inden 

ibrugtagningen, som skulle sikre, at der blev 

luget ud i ”børnesygdommene”, så har de 

første måneder med AULA langt fra været 

uproblematiske og flere steder givet anledning 

til frustrationer for mange lærere. Man har 

skullet bruge uforholdsmæssig lang tid på at 

få funktionerne i AULA til at passe ind i den 

daglige praksis. Der er dog heldigvis også 

steder, hvor AULA ikke har givet de store 

problemer. 

 

Undervisningsmiljø 

Undervisningsmiljøet i relation til eleverne og 

vurderingen heraf hører vi om årligt, når 

DCUM (Dansk center for 

Undervisningsmiljø) fokuserer på trivslen i 

skolen mv.   

 

 
 

 

HLF er af den opfattelse, at lysten til at lære i 

vidt omfang er befordret af 

undervisningsmiljøet, og særligt af de 

fællesskaber og relationer skoleeleverne 

bliver en del af, når de starter i 0. klasse. De 

fundamentale ting og forudsætningerne for  
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Kredsformand Helen Sørensen taler til kongressen 2019 

 

læring i skolen ligger bl.a. i 

undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljø, 

trivsel og fællesskaber bør have mere fokus i 

skolen, og derved bør der være mindre fokus 

på tests, karakterskalaer og præstationer. Det 

første er nemlig en forudsætning for succes 

med det sidste. 

Imidlertid er det nødvendigt at påpege, at der 

her er tale om krydspres for lærerne, som i 

sidste instans skal lykkes med at indfri de 

mange, ofte ganske modsat rettede krav, der 

stilles fra politikere og forvaltninger.  

 

Fællesskabsstrategi  

Børne- og familieudvalget i Herning 

Kommune har netop forladt den tidligere 

inklusionsstrategi til fordel for vedtagelse af 

en ny. Denne hedder ”Fællesskabsstrategi” og 

flugter ganske fint med ovenstående 

betragtning vedr. undervisningsmiljø. Den 

nye strategi er blevet til efter et forløb med 

involvering af alle de interessenter, der kan 

tænkes. Der har været forløb med temadage, 

udvalgsarbejder mv.  Der er således 

forventning om, at nu skal projektet ud at leve 

på den enkelte skole. En væsentlig faktor er, 

at der stadigvæk stilles meget høje 

forventninger til lærerne og øvrigt 

pædagogisk personale, uden man politisk har 

stillet bedre resurser til rådighed for skolerne.  

 

Den kommunale ungeindsats (KUI)  

I Herning og Ikast-Brande ligger ansvaret for 

successen med de nye krav omkring 

ungeindsats i beskæftigelsesafdelingerne. 

UU’erne ligger placeret i det regi, hvilket 

betyder at vejledere uden 

læreruddannelsesbaggrund gebærder sig i 

grundskolen. I Herning er der bygget et set 

up, som skal leve op til alle dele af KUI 

herunder også etablering af FGU.  

 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Formand for bestyrelsen i samarbejdet om 

FGU i vort område er borgmesteren i Ikast-

Brande.  I bestyrelsen er udpeget en række 

repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. 

Ved store omkalfatringer er det altid 

personalet, der skal skabe succesen. Ved 

etableringen af FGU synes prioriteringerne at 

have været fokus på hierarkiske opbygning 

fra bestyrelse til direktør og andre titler og 

mindre på personalepolitik med klarhed over 

overenskomstforhold og spilleregler efter 

virksomhedsoverdragelsen af personalet til ny 

arbejdsplads.  

 

 
 

 

2. ANSÆTTELSE                          

Ansættelsesstatus skoleåret 19/20  

 

Budget 2020 i Herning - Annus horribilis  

Herning Kommunes beslutning om budget 

2019 og den samtidige beslutning om 20 %  
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Demonstration på Torvet i Herning den 6.4.2019 

 

 

besparelse på specialundervisning gjorde på 

mange måder 2019 til et arbejdsmæssigt 

annus horribilis for mange af vore 

medlemmer, for skoleledere og for HLF. 

Eftervirkninger og konsekvenserne er 

stadigvæk noget forældre, elever og 

professionelle udfordres af og som man i 

fællesskab søger at få til at fungere bedst 

muligt på skolerne på de nye barberede 

økonomiske vilkår.  

 

Det sidste i sagen er formentlig ikke sagt. 

Institut for menneskerettigheder har indklaget 

Herning Kommune for 

ligebehandlingsnævnet, idet budget 2019 også 

betød etablering af en såkaldt bydelsskole 

placeret på Holtbjerg matriklen, men som en 

del af Herningsholmskolen.  

 

Budget 2020 i Ikast-Brande 

I forbindelse med udmøntningen af den 

resterende 1 % ud af det samlede 

besparelseskrav fra budget 2019 på 5 %, har 

man i Børne- og Undervisningsudvalget 

anvist, hvor skolelederne kan vælge at placere 

besparelsen på i alt 4,3 mil. kroner på 

skolerne. Forvaltningen peger på 

nedenstående muligheder:  

• Støtte og holddannelse i undervisningen 

nedlægges 

• Fagbudgetter og andre driftsbudgetter 

beskæres 

• Vejledningsopgaver mindskes eller 

bortfalder – herunder bemandet udlånstid 

på biblioteker 

• Ture ud ad huset nedlægges - eller 

forældrene bedes stå for transport 

• Kurser og efter- og videreuddannelse 

beskæres 

• Vikardækning beskæres og der er 

lektioner, der ikke vikardækkes, men i 

stedet skal eleverne sidde selv eller får fri 

 

 



  9 

Arbejdsmangel som begrundelse for afsked 

Ovenstående besparelse indebærer, at der vil 

ske varsling af afsked i kommunen. I 

skrivende stund er varslet 4 afskedigelser på 

Ejstrupholm skole, hvoraf tre er lærere. Når 

man varsler afsked begrundet i besparelser 

anvendes retorikken ”arbejdsmangel”. Lidt 

galgenhumoristisk må vi konstatere, at man 

smider lærerkapacitet ud af døren med 

begrundelsen arbejdsmangel i en situation, 

hvor der er rigeligt med arbejde at gøre på 

skolerne.  

 

 
Lindbjergskolen blev indviet 6.1.2020 

 

Afsked i øvrigt 

I Herning vil vi sikkert også se flere varsler 

om afsked. Her har vi set eksempler på varsler 

om afskedigelser begrundet i mangel på 

linjefagsuddannet lærer i et navngivet fag. To 

skoler præsterede denne begrundelse som 

begrundelse for afskedigelser – for begge 

skolers vedkommende var begrundelsen 

mangel på tysklærer. 

 

I relation til den ene skole kontraopsagde den 

varslede i starten af opsigelsesperioden, 

hvorfor DLF ikke kunne belyse og drøfte 

begrundelsen i relation til saglighed. I forhold 

til den anden skole har DLF bl.a. skrevet 

følgende til kommunen:  

 

Det er foreningen og Herningegnens 

Lærerforenings vurdering, at Herning 

Kommune i denne situation: 

 Skulle have foretaget en undersøgelse af 

mulighederne for dækning af faget tysk 

med ressourcer fra øvrige skoler i hele 

kommunen 

 Burde have meldt langt mere tydeligt til 

lærerstaben om de mulige afledte 

konsekvenser af, at der ikke meldte sig en 

frivilligt til at varetage faget tysk. Såfremt 

kollegerne havde været vidende om, at en 

kollega potentielt ville blive afskediget, 

hvis ikke der fandtes en løsning, ville 

incitamentet sandsynligvis have været 

større. 

 Skulle have opslået aktuel ledig stilling 

med henblik på at rekruttere en lærer 

med linjefag i tysk. 

 

 

 
Kredsformand Helen Sørensen på Åbent Medlemskursus 

 
 

 

3. LØN OG ARBEJDSTID              

Periodeforhandling  

I forbindelse med OK 18 blev der ikke lavet 

en arbejdstidsaftale. I stedet aftalte man at 

nedsætte en lærerkommission, som fik til 

opgave at komme med anbefalinger til KL og 

LC, som i perioden inden OK 21 skal søge at 

indgå en central aftale om lærernes 

arbejdsvilkår. Kommissionen har 

afrapporteret ultimo december 2019.  
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TR-stormøde i Odense 17.12.2019 

 

Kredsformænd og tillidsrepræsentanter var 

indbudt umiddelbart efter for at høre hvilke 

anbefalinger, der gives til aftaleparterne. 

Kredsstyrelsen har indbudt til møder i de 

faglige klubber på skolen, og der har til GF 

dato været afholdt møder med deltagere fra 26 

skoler.  

 

Ny Start – parterne 

I forbindelse med OK 18’s beslutning om 

nedsættelse af ovennævnte kommission, 

igangsættes ligeledes projektet Ny Start, som 

var lagt til rette for kredse og kommuner. Ny 

Start havde som forudsætning, at kommune 

og kreds lokalt samarbejdede om konkrete 

emner.  

 

Primo oktober 2019 fik parterne opfordring 

fra KL og DLF til at give tilbagemelding på 

de tre områder: 

1. Professionel kapital − Er der lokalt 

igangsat initiativer vedr. professionel 

kapital? 

2. Lokalt samarbejde − Er der lokalt 

igangsat aktiviteter, der skal fremme 

samarbejdet mellem kommuner og kredse 

samt mellem skoleleder og TR, og hvad er 

erfaringerne med disse aktiviteter?  

3. Rekruttering og fastholdelse − Er der 

lokalt igangsat aktiviteter, der skal fremme 

rekruttering og fastholdelse af lærere, og 

hvad er erfaringerne med disse aktiviteter?  

Da der i vore to kommuner ikke var forståelse 

for opgaven, kunne vi naturligvis ikke 

udarbejde fællessvar. HLF har stort set ikke 

kunnet ”få hul igennem” til hverken byråd 

eller forvaltninger, på trods af gentagne 

opfordringer til at arbejde med rekruttering og 

fastholdelse og de øvrige områder, som KL 

og LC adresserede som emner til Ny Start.    

 

Social- og sundhedsskolen (SOSU) 

I forbindelse med ergoterapeuters og 

fysioterapeuters indmeldelse i AC er det 

aftalt, at DLF/kredsen varetager aftaleforhold 

for disse grupper, når de er ansat på SOSU-

skoler. Det betyder også, at disse 

medarbejdergrupper nu er 

medlemsberettigede i DLF. I første kvartal 

iværksætter vi derfor dialogskabende 

oplysningsvirksomhed om DLF for disse 

potentielle nye medlemmer.  

 

 
TR’er på stormødet 

 

Center for Kommunikation(CFK) 

HLF har et godt og tæt samarbejde med TR 

om arbejdspladsens udfordringer. Der har i 

2019 været en række 

arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladsen, 

som har medført sygefravær, opsigelser og 

utryghed og manglende arbejdsglæde på 
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centret. HLF er i dialog med såvel 

medarbejdere som ledelse med henblik på 

forbedringer af situationen.  

 

 
Løntjek af konsulent Benny Simmelsgaard 

 

Ungdomscenter Knudmosen - Uddannelse 

med fokus på mangfoldighed 

Ungdomscenter Knudmosen er Herning 

kommunes tilbud om den 3-årige 

ungdomsuddannelse STU. STU står for 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der 

tilbydes unge mellem 16 og 25 år, der af 

forskellige årsager ikke er i stand til at deltage 

på en ordinær ungdomsuddannelse. Her 

deltager eleverne i forskellige 

undervisningssammenhænge, alt efter deres 

individuelle uddannelsesplan. Eleverne er 

inddelt i mindre grupper, hvor der foregår 

differentieret undervisning på tværs af alder, 

diagnoser og faglige- personlige- og sociale 

kompetencer. 

 

På Ungdomscenter Knudmosen kan man 

derfor opleve en enestående mangfoldighed i 

gruppen af unge mennesker, der ikke ses på 

andre ungdomsuddannelser. Dette kræver en 

høj grad af alternativ tænkning bag 

undervisningen, der muliggør, at alle bliver 

tilgodeset bedst muligt. Overordnet arbejder 

Knudmosen efter målsætningen, at alle har 

krav på selvstændig aktiv deltagelse i både 

eget liv og det omgivende samfund. (Tekst 

hentet fra skolens hjemmeside)  

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i 

Ikast-Brande 

Ikast-Brande Kommunes Særligt Tilrettelagte 

Ungdomsuddannelse 

er et uddannelsestilbud til unge med særlige 

behov i alderen 16-25 år. 

 

Gruppen af unge med særlige behov omfatter 

blandt andre 

• unge med autisme 

• unge med ADHD eller andre psykiske 

lidelser 

• unge med svære bevægelseshandicap 

• unge multihandicappede 

• unge med en erhvervet hjerneskade 

• unge udviklingshæmmede 

 

STU er en 3-årig uddannelse for de unge, der 

ikke har mulighed for at gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse. De første 12 uger bruger 

vi på at finde ud af, hvor eleven står fagligt og 

socialt, samt hvordan eleven står i forhold til 

erhvervspraktik. Det gør vi for at kunne 

udarbejde den bedst mulige uddannelsesplan 

med fokus på den enkeltes behov, evner og 

muligheder. 

 Hos os er den enkelte elev unik, og 

vi tilrettelægger og skræddersyer derfor 

uddannelsen helt individuelt. Vi udarbejder en 

uddannelsesplan sammen med UU-vejleder 

og i samarbejde med eleven og evt. forældre. 

(Tekst hentet fra skolens hjemmeside).  

 

 
TR’er på stormødet 

 

4. BESKÆFTIGELSEN                    

Rekruttering og fastholdelse 

Når man ligger et godt stykke fra 

læreruddannelsernes placering, er der en 
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Henrik Kølbæk, kredsstyrelsen 

 

større udfordring med rekruttering af 

nyuddannede lærere. Og når man så også er i 

kommuner, som ikke har ønsket kollektive 

aftaler til fordel for nyuddannede og 

nyansatte, er det alt andet lige også sværere at 

fastholde lærerne i arbejdet. Det er en uheldig 

udvikling, som vi håber en 

arbejdstidsoverenskomst kan tage højde for, 

al den stund at lærerkommissionen peger på, 

at alt for mange lærere mellem 25 og 29 

forlader folkeskolen og muligvis dropper 

lærergerningen helt. Det er en gal vej som for 

alvor er vokset siden 2013.  

 

Afskedigelser 

I 2019 i Herning blev 44 varslet afskediget. 

29 heraf var begrundet i 

arbejdsmangel/budgettilpasning, 10 var på 

grund af sygdom og øvrige var begrundet i 

andre forhold. I forbindelse med foreningens 

høringsret er 8 trukket tilbage og erstattet af 

fastholdelse i egen stilling, aftaler om 

omplacering, fratrædelse etc. Fire personer 

var ikke medlem af DLF.  

 

I 2019 i Ikast-Brande blev 14 varslet 

afskediget. Alle begrundet i arbejdsmangel. 

Tre var ikke medlemmer. Der blev ikke lavet 

aftaler eller andet i forbindelse med høring.  

HLF er bekendt med, at der udover 

afskedigelserne kan være tale om yderligere 

nedlagte stillinger, idet TR og medlemmer 

kan oplyse, at stillinger ikke genbesættes i 

konkrete situationer i begge kommuner. 

Summa summarum er, at de mange 

afskedigelser og manglende 

stillingsbesættelser  belaster arbejdsmiljø og 

undervisningsmiljø i meget alvorlig grad. 

 

5. ARBEJDSMILJØ  

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår: 

Danmarks Lærerforening har siden 2017 sat 

ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes 

vilkår Foreningen har i september og oktober 

2019 gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt de 

tillidsvalgte AMR ‘er på landets folkeskoler 

og kommunale specialskoler for børn. 

 

 
 

 

60 pct. af AMR’erne har drøftet med deres 

leder, hvor meget tid de forventes at bruge på 

hvervet som AMR. Dermed fortsætter 

stigningen fra 2017, hvor 53 pct. af de 

adspurgte havde drøftet det med deres leder. 

80 pct. af AMR’erne kan af deres 

opgaveoversigt se, at der ved  
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Niels Lynnerup, næstformand i HLF og hovedstyrelsesmedlem 

 

opgavefordelingen er taget højde for, at de er 

AMR, fx ved reduktion i undervisningstid. 20 

pct. kan ikke se det. Vi er på vej, men altså 

ikke i mål endnu. At have et godt arbejdsmiljø 

kræver et vedvarende struktureret arbejde 

hermed. AMR spiller her en helt central rolle.  

Derfor bør kommunerne sørge for vilkår, der 

gør det muligt for AMR at udfylde deres 

vigtige rolle. 

 

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR 

19) 
En af de forventninger HLF havde til AMR 

19, var at det ville bringe fagbevægelsen 

tættere sammen – også når det gjaldt 

anerkendelsen af, at belastet psykisk 

arbejdsmiljø kan være lige så ødelæggende 

som et hårdt fysisk arbejdsmiljø, og at året 

ville bringe mere viden og gensidig forståelse 

for de udfordringer, der er i henholdsvis den 

private og den offentlige sektor.  

 

Hvad skete der i AMR19 i relation til det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø? 

En af de større ting der skete i året 2019, var 

vedtagelsen af en arbejdsmiljøaftale, der 

blandt andet styrker Arbejdstilsynet med 460 

mio. kr. Samtidig med aftalen fik man også 

sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som 

for første gang har fået sin egen 

bekendtgørelse. 

 

Formand for FH (Fagbevægelsens 

Hovedorganisation) Lizette Risgaard skrev på 

sin blog den 31. januar 2020:   

”I dag accepteres det i al for høj grad, at 

arbejdsbelastningen i nogle brancher er 

potentiel sundhedsskadelig og psykisk 

nedslidende. Det skal vi have stoppet. Derfor 

er det et vigtigt skridt i den rigtige retning, at 

Arbejdstilsynet nu får flere muskler til at løfte 

sin opgave og til at gøre mere for at 

forebygge dårligt arbejdsmiljø. Alt for ofte 

hænger kravene til løsningen af opgaverne 

nemlig ikke sammen med den tid, der er til 

rådighed. Her skal problemerne løses ved at 

regulere på forholdet mellem opgaver, 

kvalitet og tid – i stedet for at sende 

medarbejderne på kurser i at blive mere 

robuste.” 

 

 
”I tidens strøm” synges ved kongres 2019 

 

Hvad har vi lært sammen med øvrige 

organisationer i AMR 19 

Ved at gå ind i FH har vi fået en klar og 

tydelig stemme, og det psykiske arbejdsmiljø 

er blevet sat endnu tydeligere på dagsordenen.   
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TR-møde i Herningegnens Lærerforening 

 

 

AMR 19 har vist os, at vi ikke står alene. 

AMR 2019 aktiviteter har vist, at der for 

AMR er et gennemgående tema, nemlig 

problemer med relationer i 

arbejdsmiljøarbejdet.  

De fremadrettede fokusområder er derfor 

kontinuerligt arbejde med: 

• at få styrket relationerne, skabe opbakning 

fra og fællesskab med kollegerne.  

• at få styrket relationerne og samarbejdet 

med ledelsen.  

• at styrke relationerne og samarbejdet med 

TR og de faglige organisationer. 

 

I HLF arbejder vi med at styrke relationerne, 

bl.a. ved at afholde AMR møder, hvor AMR 

bl.a får mulighed for erfaringsudveksling.  

 

Arbejdsmiljøet lokalt 

I 2019 gennemførte Ikast-Brande en 

kommunal trivselsmåling. Byrådets 

beslutning om at øge antallet af 

undervisningstimer for den enkelte 

lærer/børnehaveklasseleder har uden tvivl 

påvirket resultatet. Særligt 3 punkter slog ud i 

en ikke positiv retning: 

 

• ”Der er balance mellem mine opgaver og 

den tid, som jeg har til rådighed”… (Score 

2,7 mod kommunens 3,2) ¨ 

• ”Jeg oplever sjældent arbejdspres, som gør 

mig utilpas”… (Score 3,1 mod 

kommunens 3,3) 

• ”Jeg har mulighed for at udvikle mig”… 

(Score 3,6 mod kommunens 4,0) 

 

Det er positivt, at Ikast-Brande laver en 

fælleskommunal trivselsmåling (hvert 3 år), 

så man får syn for sagen. Men syn er ikke 

nok, der skal efterfølgende også være 

mulighed for at handle og ændre. Vi vil 

anbefale Herning Kommune at følge 

eksemplet for at få et samlet overblik over, 

hvordan det går med trivslen og 

arbejdsmiljøet. Det var i øvrigt også en 

formuleret målsætning med folkeskole 

reformen, at såvel elever som lærere skulle 

trives.  

 

6. ORGANISATION 

 

Medlemmerne og medlemssituationen 

I Danmarks Lærerforening opleves generelt 

vigende medlemstal hovedsageligt på grund 

af færre og færre lærerstillinger i 

folkeskolerne i kommunerne. Således også i 

Herningegnens Lærerforening. I skrivende 

stund er det samlede medlemstal 1829 heraf 

udgør pensionister 526 (hvoraf 183 er 

kontingentfrie). 
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Der er således 1296 aktive i kredsen. Af disse 

betaler pt. 1278 fuldt kontingent (medlemmer 

som betaler halvt kontingent er omregnet til 

fuldt kontingent). I lyset af besparelserne på 

folkeskolen og det deraf faldende antal 

lærerstillinger i både Herning og Ikast-

Brandes folkeskoler har vi nedjusteret vort 

budgettal på antal fuldtidsbetalende på 

årsbasis fra 1300 i 2019 til 1260 i 2020. 

 

I HLF udgør kontingentet for aktive 

månedligt kr. 458,00 - heraf går kr. 213,00 til 

DLF centralt og 245 til kredsen.  Dertil 

kommer kontingentindtægter fra 

pensionisterne som er på kr. 92/pr. måned, 

heraf går  kr. 21/md  til Herningegnens 

Lærerforenings pensionistarbejde.  

 

Lærernes A-kasse 

Lokalt har vi lærerens A-kasse lige ved 

hånden, idet konsulent Lars Balling låner 

vores kontor som base for samtale med ledige 

medlemmer, som skal have vejledning og 

karriererådgivning. 

 

På det centrale plan er Lærernes A-kasse i 

disse år presset på økonomien. Det skyldes 

bl.a. at it-udgifterne i de senere år har været 

støt stigende. Det er udgifter, som er helt 

nødvendige i forhold til de nye regler om 

datasikkerhed. De seneste dagpengereformer 

har i øvrigt været med til at gøre reglerne 

endnu mere komplekse og dyrere at håndtere. 

Herudover kan man heller ikke se bort fra, at 

medlemstallet er vigende. Det skyldes både, 

at der er færre, der søger ind på 

læreruddannelsen, og at mange har forladt 

lærerfaget. Men det skyldes også, at det 

solidariske system presses af forringelser af 

dagpengesatsen og private ordninger, som 

tilbyder individuel lønsikring uden krav om fx 

at skulle til samtale på jobcenter, når der 

opstår ledighed. I Lærernes A-kasse værner vi 

om det kollektive system, og 

hovedbestyrelsen vil i den kommende tid se 

på forskellige modeller for, hvordan der kan 

skrues en kollektiv obligatorisk lønsikring 

sammen, som bygger ovenpå medlemskab og 

dagpenge.  

 

På positivsiden er det i indeværende år (med 

virkning fra februar) bl.a. efter stærkt pres fra 

danske A-kasser lykkedes at få afskaffet det 

opholdskrav, som gjorde, at det ikke var 

muligt at få udbetalt dagpenge, hvis man 

havde opholdt sig 7 ud af de sidste 12 år i 

udlandet. Og det uagtet at man havde betalt til 

A-kassen i årevis. Samtidig er det pr 1. januar 

sådan, at man som ledig er fritaget for at søge 

job, hvis man inden for 6 uger har et job på 

hånden.  

 

 
TR’er ved stormødet 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation  

Første Januar 2019 slog LO og FTF sig 

sammen til den fælles hovedorganisation FH. 

På centralt plan er man flyttet sammen i 

fællessekretariat. FTF’s hus i Niels 

Hemmingsensgade i centrum af København er 

nu en saga blott. Lokalt eksisterer FTF 

regionsbestyrelsen stadig og ligeså de lokal 

LO- sektioner. Som bekendt er HLF indmeldt 

i den eksisterende Herning-Ikast LO sektion 

og har således plads i bestyrelsen.  I løbet af 

foråret er det planen, at den endelige lokal 

struktur skal falde på plads. Set fra HLF’s 

synspunkt er det vigtigt at få bæredygtige 

strukturer og organiseringer med forankring i 

kommunerne. 
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Kommunikation i og til tiden 

Opmærksomheden på kommunikation i og til 

tiden - såvel i DLF centralt - som i kredsene 

er ikke blevet mindre. I HLF fortæller vi helst 

de gode historier om vore skoler og vore 

medlemmers fantastiske arbejde for at sørge 

for god undervisning med trivsel og dannelse 

i skolerne. Her er den lokale presse vigtige 

samarbejdsparter for os. Lokalt repræsenterer 

Herning Folkeblad, Ikast Avis og Brande 

Bladet repræsenterer den skrevne presse. 

Regional radioen i Holstebro og TVMidtvest 

er ligeledes vigtige medier i kommunikation 

til egne medlemmer, til forældre og til 

offentligheden.  

Vor egen hjemmeside og Facebook bruger vi 

ligeledes i bestræbelserne på videndeling og 

synliggørelse af lokale og centrale tiltag 

politisk, pædagogisk i foreningsregi.  

 

DLF InSite 

Foreningens kommunikationsplatform kun for 

medlemmer er i luften. Platformen ser 

imidlertid ikke ud til at have slået afgørende 

igennem.  Muligvis kan de kommende 

periodeforhandlinger ændre herpå. HLF vil i 

al fald opfordre alle medlemmer til at få sig 

logget ind på platformen.  

 

Faglig Klub 

Netop i relation til periodeforhandlingen 

holder kredsen møder i alle faglige klubber på 

skolerne. Heri deltager kredsformand og/eller 

næstformand samt kredsstyrelsesmedlemmer. 

Kredsen orienterer om situationen frem mod 

periodeforhandlingen. I forbindelse hermed er 

det vigtigste dog den samtale, der finder sted 

på møderne. I forbindelse med møderne står 

det på nuværende tidspunkt klart, at der i 

medlemmernes vurdering af en aftale vil være 

fokus på forbedringer i relation til fornøden 

tid til forberedelse og muligheden for at 

levere mest mulig kvalitet i undervisningen.   

 

Pensionistforeningen. 

Som det kan ses ovenfor forbliver en del 

medlemmer i foreningen efter overgang til 

pension og efterløn. Der er en selvstændig 

organisering i kredsen med formand og 

bestyrelse for fraktion 4. Der afholdes årligt 

generalforsamling for medlemmerne af 

fraktionen. Der afholdes 6-7 

medlemsarrangementer årligt, ligesom der 

arrangeres udflugt og rejser.  

 

KulturCirklen 

Kredsen er sammen med en række andre 

organisationer i samarbejde med MCH om 

rabatordning til en række forestillinger. Alle 

medlemmer af foreningen modtager et 

medlemskort.  

 

7. KREDSKONTORET   

Persondataforordning GDPR 

Sådan set er det vel på høje tid, der er blevet 

fokus på datasikkerhed og den enkeltes 

sikring mod fordeling af personlige 

oplysninger til forskellige interessenter. Og 

nu, hvor GDPR så er en realitet, er det ikke 

altid lige indlysende, at der skal bruges så 

mange resurser, som tilfældet er, på en 

sikkerhed, som man politisk har ladet ”stå til”.   

I alt for mange år, har man fokuseret på, at 

landet skulle digitaliseres, så vi i dag er en af 

de nationer i verden, der er længst fremme. 

Politisk har man forsømt at vurdere hvilke 

digitaliserings tiltag, der duer, og hvilke der 

mere resulterer i organiseret spild af tid.   

 

Tak til HLF’s personale 

Der skal lyde en stor tak til vor lille stab på 

kontoret. HLF har sikre hænder og hoveder i 

køkken, forkontor og i sagsbehandling. Det er 

en kæmpeværdi for såvel medlemmer som 

kredsstyrelse og tillidsfolk.   

 

 

 
Bestyrelsen for pensionistforeningen, november 2019 

 


