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Skriftlig beretning generalforsamling  

den 17. marts 2017 

 

INDLEDNING 
I år starter vi generalforsamlingen lidt 

anderledes. Vi går ikke umiddelbart i gang 

med beretningen, idet vi har inviteret en taler 

til at indlede.   Danmarks Lærerforenings 

formand Anders Bondo Christensen kommer 

derfor på podiet fra kl. 17.00 til ca. 17.45 med 

en tale til medlemsforsamlingen. I bedes 

ankomme som vanligt, så indskrivning og 

udlevering af stemmekort kan foretages. Det 

vil være skønt, om alle er på plads, så vi kan 

gå i gang kl. 17.00. 

Når ABC er færdig, går generalforsamlingen i 

gang. Også i år foreslår kredsstyrelsen 

konsulent  Karen Andersen som dirigent. 

VEL MØDT! 

 

1. PÆDAGOGIK 

Folkeskolereformen - aktuel status 
I dette 3. år er der stadigvæk, i forhold til 

reformen, den udfordring, at staten har 

undervurderet, hvad det koster, med et slag, at 

hæve elevernes timetal som foreskrevet i 

loven. Når vi er i Herning og Ikast-Brande 

kommuner, som samtidigt har skåret ned på 

folkeskolens resurser, er vi umiddelbart i et 

fait accompli. Dette vil blive behandlet og 

uddybet i den mundtlige beretning. 

 

 
Eksperimenter på Naturskolen 

 

 

Lærernes kompetenceløft status i HLF 
I forbindelse med den nye folkeskolelov 

afsatte staten 1 mia. kr. til kompetenceløft – 

heraf 700 mio. til lærere m. fl. I forbindelse 

med midlerne, blev det specifikt betonet, at 

kommunerne skulle sikre at der i 2020 ville 

være 95%  af timerne i fagene, der blev læst  

af lærere med undervisningskompetence 

(linjefag) i folkeskolens fag.  Et ret ambitiøst 

krav i lyset af at der ikke samtidigt blev 

tilkendegivet et krav om, at kommunerne 

naturligvis var forpligtet til at sørge for 

vikardækning, medens lærerne deltager i 

uddannelse. Med ansvar følger normalt 

forpligtelse i forhold til rammevilkår.  

 

Herning besluttede i skoleåret 2015/16 at 

frigive nogle af de opsparede lærerlønkroner 

fra lockouten til vikardækning i forbindelse 

med kompetenceløft. Kredsen har fået oplyst, 

at denne beslutning også er gældende i 

skoleåret 2016/17. Ikast-Brande byråd har 

ikke bevilget resurser, så skolerne får 

vikardækning ved fravær til kompetenceløft. 

HLF formoder, at dette er en medvirkende 

årsag til, at kommunen kun sender få lærere 

på kompetenceløft i undervisningsfag.  

 

Klarer kommunerne at leve op til 

kompetenceløftet? 
Herningegnens Lærerforening er sammen 

med BUPL repræsenteret i en styregruppe 

nedsat af Herning og Ikast-Brande 

kommuner. Formålet med dette udvalg er, 

sammen at ”bestille” uddannelse med henblik 

på, at få mest muligt ud af 

kompetencemidlerne. Derfor var det egentlig 

ret tankevækkende, at man primo januar 

offentliggjorde, at kommunerne i Danmark 

under et, kun har anvendt 19% af midlerne til 

løft i undervisningsfag!  

 

Læringsmålstyret undervisning 
Siden sidste års generalforsamling er der 

kommet en ny undervisningsminister til. Hun 

har tydeligt tilkendegivet i et svar til 

Alternativets uddannelsesordfører, at der ikke 

er krav til måden hvorpå lærerne/skolerne 

skal udmønte fælles mål. Det forekommer 

derfor som ”overkill”, når Herning kommune 

anvender en form for frivillig tvang, for at få 

skolerne til at arbejde efter det forvaltningen 

kalder ”Målbevidst læring”. Om byrådet har 
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vedtaget dette som et pålæg til skolerne er 

HLF i tvivl om. 

 

I Ikast-Brande er man på 4. år i færd med at 

udvikle et system, der kaldes ”Kitz”, som 

ligeledes pålægger skolerne at arbejde med 

målstyring efter bestemte modeller. Her vil 

HLF ligeledes have klarlagt byrådets rolle.  

 

Elevsamtaler 

Lovbundet er det til gengæld, at der løbende 

skal foretages evaluering af elevernes udbytte 

af undervisningen, herunder af elevernes 

tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag 

og emner. Dette i forhold til kompetencemål, 

færdigheds- og videns mål er 

opmærksomhedspunkter og at 

”undervisningen skal sigte mod, at eleverne 

opnår de kompetencer, der er fastlagt i de 

Fælles Mål for de enkelte fag og emner”, 

siger ministeren tydeligt. Dette har jf. LOV 

409 den overenskomstmæssige konsekvens, at 

elevsamtaler er en del af undervisningen,  

som bør fremgå af lærernes opgaveoversigter 

kategoriseret som undervisning.  

 

Læringsplatforme 
Meebook i Herning og Kitz i Ikast-Brande 

kan natuligvis anvendes til opfyldelse af den 

løbende evaluering jf. ovenfor. Men vi 

gentager gerne, at det  ikke er begrundet i 

loven, når kommunerne udstikker en række 

krav til ”måden hvorpå” derudover. Disse 

krav indsnævrer i værste fald kvaliteten i 

undervisningen og risikerer at sætte lærernes 

didaktiske kompetencer og evne til at træffe 

de rigtige valg skakmat. Byrådene og 

forvaltningerne bør se at komme ud af 

lærernes maskinrum! Hellere i går end i dag.  

 

Rullende skolestart/Aldersintegreret 

undervisning 
Ikast-Brande byråd har besluttet, at alle skoler 

skal anvende ”rullende indskoling”. Byrådet 

er fokuseret på billiggørelse. Det medfører, at 

pædagogisk viden og respekt for fagligheden 

trædes under fode af trangen til 

”billiggørelse”. Når man har sagt rullende 

indskoling, er konsekvensen også ofte 

”aldersintegreret undervisning”. I Danmark er 

der ingen forskning, der viser konsekvenserne 

af at forlade klassen som bærende enhed. Det 

findes derimod i Sverige.  

Svensk forskning 
Sverige er et af de lande i OECD, der har 

størst erfaring med aldersintegration og dets 

effekter. 

• Studiet sammenligner de faglige 

præstationer for elever i traditionelle vs. 

aldersintegrerede klasser. Studiet 

omfatter 8.500 elever i 35 svenske 

kommuner - eleverne blev fulgt fra 3 

klasse til de forlod skolen 

• Allerede i 6. klasse præsterer 

aldersintegrerede klasser dårligere inden 

for sprogforståelse og matematik. 

Effekten er statistisk signifikant – faktisk 

bekymrende stor (5 procentenheders 

forskel). Der er ingen forskel på køn eller 

etnicitet – resultaterne er med andre ord 

temmelig robuste 

 

 



  4 

 
 

 

Inklusion 
I Herning har man udarbejdet en ny 

inklusionspolitik. Et såkaldt ”mindset”.  En 

papirtiger, der kan minde om en afsluttende 

opgave til bachelor eksamen. Men hvorom 

alting er: Intet nyt under solen siden ”Knæk 

Kurven” indsatsen, som faktisk lykkedes 

langt hen ad vejen. Dog fokuserer den nye 

politik på behovet for større forældre 

involvering. Intentionen er formentlig god 

nok – men hvorfor blive ved at udarbejde 

materiale på forvaltningen af noget, som den 

professionelle faglighed langt hen ad vejen 

”godt ved”. 

 

I Ikast-Brande ønsker man fremover, at alle 

børn med særlige behov skal ”hjemtages” til 

kommunen. Man ønsker ikke længere at gøre 

brug af ekspertise fra andre kommuners 

specialtilbud. HLF er meget opmærksomme 

på, at lærerne i forvejen er spændt meget 

hårdt for bl.a. på grund af kommunens 

konstante nedskæringspolitik. Det er vigtigt, 

at byrådet her gør sig klart, at kvaliteten i 

både i den almene og i det 

specialpædagogiske felt kan lide gevaldigt 

under det, hvis for få lærere skal klare 

arbejdet og der samtidigt med  er for få 

uddannelsesmidler til at sikre den fornødne 

specialpædagogiske kompetence.  

 

En tredje vej til inklusion? 

Måske burde et andet ”mindset” i stedet 

handle om pædagogik og antal elever i 

klassen. 

På Katrinebjergskolen - ikke i Ontario -  

men i Aarhus har man oprettet to såkaldte 

Nest-klasser med hver 16 elever, hvoraf de 

fire er normalt begavede børn med autisme. 

Disse elever er egentlig visiteret til 

specialundervisning, men skolen afprøver i tre 

år den amerikanske inklusionsmodel Nest, 

hvor undervisningen lægges til rette, så den 

opfylder de behov, eleverne med autisme har 

for struktur, overblik, lydniveau og 

gentagelser. Det gavner også de andre elever, 

viser erfaringerne fra New York, som har 

mere end ti års erfaring med Nest-klasser. 

Udviklingskonsulent Stine Clasen fra PPR 

Århus har holdt oplæg om forsøget på 

”Velfærdens innovationsdag”. Endvidere har 

fagbladet Folkeskolen 9/2 2017 omtalt 

Katrinebjergskolens tiltag. Senest har 

forvaltningen i Herning oplyst til HLF, at man 

tænker i lignende baner. 

 

Specialpædagogik er godt for alle 
 "Interessen må være udtryk for, at folk ved, 

at specialpædagogik er godt for alle, og at der 

her er en metode til at bruge pædagogikken til 

at inkludere fire elever med autisme i en 

almenklasse. Nogle kalder det for den tredje 

vej til inklusion", siger Stine Clasen 

 

Tosprogede elever får ingen hjælp 

23. januar 2017 bragte Politiken en artikel om 

undervisning af to-sprogede elever, herunder 

status på modtageklasse situationen i 

kommunerne. Følgende kan læses:  

Selv om Mohamad, der lige er kommet til 

Danmark fra Syrien, eller Ibrahim, der er født 

her, har ”mangelfulde sproglige 

forudsætninger”, er det langtfra sikkert, at de 

får hjælp i folkeskolen til at mestre dansk. 

I en ny undersøgelse fra Danmarks 

Lærerforening, svarer hver femte 

tillidsrepræsentant, at der på deres skole ingen 

sprogstøtte er til tosprogede elever, der er 

dårlige til dansk. Hverken i form af en 

modtageklasse, individuel støtte, støtte i små 

grupper eller i klassen. 
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Anders Bondo Christensen, formand DLF 

 

Dorthe Lange, der er næstformand i DLF, 

kalder det ”yderst kritisabelt”, at kommunerne 

ikke sikrer, at alle tosprogede elever får den 

hjælp, de har behov for. 

”Børnene kan måske forstå noget 

hverdagssprog, men de faglige udtryk forstår 

de ikke. Lærer de ikke dem, er de ikke rustet 

til at komme videre i skolesystemet”, siger 

hun. 

 

Undersøgelsen bygger på en rundspørge, hvor 

skemaer er sendt ud til alle folkeskolernes  

1.400 tillidsrepræsentanter. Ud af dem har 

888 valgt at deltage, og 643 har svaret, at de 

er på en skole, hvor der er tosprogede elever 

med mangelfulde sproglige forudsætninger. 

Ifølge hver femte af de 643 tillidsfolk er der 

ingen sprogstøtte på den skole, hvor de 

arbejder. 

Men det er ikke nok, når tosprogede elever, 

der er meget dårlige til dansk, skal forsøge at 

lære sproget ved at være i en almindelig 

klasse uden ekstra hjælp. Det vurderer Mette 

Ginman, der er lektor i dansk som andetsprog 

ved professionshøjskolen UCC. 

 

Kompleksitet i fagsprogene 
”Mange af børnene bliver ekskluderet inde i 

klassen og bliver ensomme. Jo ældre de er, jo 

sværere bliver det at følge med, fordi sproget 

er så kompliceret i fagene”, siger hun og 

fortæller, at hvis man tilmed lige er kommet 

til landet, spiller det at kunne sproget også en 

rolle socialt, fordi det kan være svært at følge 

med i, hvad de andre i klassen snakker om. 

Skovlunde Skoles afdeling nord i Ballerup er 

en af de skoler, der giver støtte til tosprogede 

børn. Her underviser lærer Cecilie Høyrup i 

dansk som andetsprog. Det foregår ofte i 

mindre grupper. Lige nu underviser hun seks 

7. klasses-elever i skriftlig dansk med fokus 

på erindringer. 

 

”Emnet er det samme, som de har i de andre 

dansktimer, men den ekstra sprogstøtte giver 

eleverne mulighed for at tale om tingene på et 

grundigere niveau. De får en bedre forståelse 

for sproget, et større ordforråd og flere 

sproglige nuancer”, siger Cecilie Høyrup. 

Eleverne, som hun underviser lige nu i to 

lektioner om ugen, er alle 

andengenerationsindvandrere. 

”Denne her gruppe elever har to sprog, hvor 

intet af dem er helt perfekt. 

Sprogundervisningen hjælper dem meget, selv 

om de er født og opvokset i Danmark. Hvis 

børnene var flygtninge, som lige er kommet 

hertil, havde behovet for sprogstøtte været 

væsentlig større”, siger Cecilie Høyrup. 

 

 

 
Dorte Lange, næstformand DLF 
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Modtagelsesklasser 

Rundspørgen viser også, at kun 28 procent af 

de tillidsrepræsentanter fra skoler, som 

modtager elever med mangelfulde sproglige 

forudsætninger, svarer, at de på deres skole 

har såkaldte modtagelsesklasser. På nogle 

skoler har der tidligere været 

modtagelsesklasser, som nu er nedlagt. 

Spørgsmålet om, hvorvidt nyankomne 

flygtningebørn skal sluses ind i folkeskolen 

via en modtagelsesklasse, eller om de skal 

direkte ud i normalklasserne med sideløbende 

støtte, var et stort emne i sommer. 

 

Hørsholm Kommune kom i vælten, da den 

valgte at sende flygtningebørn direkte ud i 

folkeskolen med sproglig støtte. Men 

Undervisningsministeriet vurderede, at 

Hørsholms model var lovlig. 

Claus Hjortdal, der er formand for 

Skolelederforeningen, siger, at det 

»selvfølgelig ikke er godt nok«, når hver 

femte tillidsmand siger, at der ikke er 

sprogstøtte. 

 

Undervisning og læring – to sider af samme 

sag 
Undervisningen er afgørende for elevernes 

læring, og dermed er læreren også en vigtig 

aktør, der på baggrund af sin didaktiske 

viden; udvælger, strukturerer og formidler 

faglig viden, der medvirker til den enkelte 

elevs læreproces. Undervisning og læring er 

grundlæggende to sider af samme sag. 

Formålet med undervisning er altid læring – 

alt andet vil være absurd. Der er ikke nogen 

logisk grund til at undervise, hvis der ikke er 

et læringssigte. 

 

Definitioner 

Undervisning er altså kort sagt en aktivitet, 

som en lærer har iværksat, for at nogle elever 

skal lære noget. Og læring er en proces inde i 

eleven, hvori denne tilegner sig en viden, en 

kompetence, en færdighed o.l. Læring kan 

finde sted alle steder og til alle tider - ved 

læsning, sport, leg og ved socialt samvær osv. 

Undervisning adskiller sig herfra ved 

målrettet af have bestemte læringer for øje.  

 

 
Entreprenant børnehaveklasseleder og lærer fra Sunds-Ilskov 

 

 

Operationelle læringsmål 

Folkeskolens kerneopgave er undervisning. 

Folkeskolelovens bestemmelser og målene for 

undervisningen (Fælles Mål) er 

udgangspunktet for lærerens tilrettelæggelse 

af undervisningen. Inden for rammerne af 

målene fastlægger læreren/teamet i 

samarbejde med eleverne operationelle 

læringsmål, der mere præcist beskriver, hvad 

eleverne skal søge at opnå viden om, eller 

hvad de skal søge at kunne. 

Undervisning har en lærer som hovedaktør, 

mens læring har den modtagende – eleven – 

som hovedaktør. Når der tales om læring, 

tænkes der således på elevens evne til at være 

aktiv, at deltage og at få udbytte af 

undervisningen, altså læreprocessen hos 
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eleven, mens der med undervisning især 

tænkes på lærerens andel i den samlede 

aktivitet på skolen: den aktivitet, der skal 

sikre, at eleven lærer det pågældende. Derfor 

er lærerens rolle og rammesætning af 

undervisningen, dvs. forberedelsen, 

tilrettelæggelsen og efterbehandlingen, 

afgørende. 

 

 
Sangskolen på banen – åben skole 

 

Læreruddannelsen 
Ofte kommer læreruddannelsen i fokus. Det 

kan være, når der skal spares på 

professionshøjskolerne, som den nuværende 

regering atter har besluttet. Det kan også 

være, når der opstår problemstillinger i 

folkeskolen at pilen peger hen imod kvaliteten 

i læreruddannelsen. Aktuelt i kredsens 

område arbejder Silkeborg, Skive og Nørre 

Nissum med planer om at udbyde diverse 

uddannelser under overskrifter som ”kombi- 

meritlæreruddannelse, trainee-

meritlæreruddannelse etc.  

 

Anledningen er, at der i kommuner i dele af 

region Midt ses visse vanskeligheder med at 

rekruttere lærere herunder nyuddannede. 

Anledningen er også, at der af og til blusser 

en debat op om dimensionering og placering 

af udbud fx af læreruddannelsen. En 3. grund 

kan være de ret massive besparelser, der skal 

leveres i VIA, som professionshøjskolen i 

RegionMidt hedder. Denne 3. grund er 

formentlig årsag til, at der ses en voksende 

interesse fra uddannelsesstederne til at lave 

modeller, som tænkes etableret i 

partnerskaber med kommuner. Det er en 

vigtig faktor, at lærerkredsene bevarer et 

overordnet syn på,  hvilken kvalitet 

læreruddannelsen skal have. Aktuelt drøfter 

HLF en model, som Herning og Ikast-Brande 

overvejer i et samarbejde med 

læreruddannelsen i Silkeborg.  

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

I Herning findes PPR ikke længere. 

Afdelingen er ”ofret” på den såkaldte Herning 

models alter. I øvrigt den model som her og 

nu skal tilpasses økonomisk. Selvfølgelig er 

Herning kommune stadigvæk nødt til at 

levere de ydelser vedr. specialpædagogisk 

bistand, som fremgår af ”Bekendtgørelse om 

folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand”. I forvaltningen, 

som ikke længere har navn af PPR, er trods 

alt stadigvæk ansat tale-hørelærere og 

konsulenter. Der er ikke længere psykologer 

omfattet af LC-overenskomst.   

 

PPR Ikast-Brande er placeret i Børne- og 

Familieafdelingen. 

PPR er bemandet med tale-høre lærere; AKT 

lærere, konsulenter og psykologer. I 

sidstnævnte kategori er ingen omfattet af LC-

overenskomst bortset fra lederen af PPR.  

 

 
Billedskolen på banen – åben skole 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 
I Ikast-Brande er UU placeret 

forvaltningsmæssigt i Unge og Uddannelse, 

som er under Sundheds-Arbejdsmarkeds og 

Tværs området. 

Vi har 6 medlemmer i Unge og Uddannelse 

på LC-overenskomst. Der er 6 med 

lærerbaggrund ud af i alt 8.  
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I Herning er UU placeret i Ungeenheden, 

som er en del af Beskæftigelsesafdelingen.  

6 ud af 7 vejledere i grundskolen er på LC’s 

overenskomst. På ungeområdet (18-25 år) er 3 

ud af 5 ansat på LC overenskomst.  

 

Særligt i relation til UU-Herning 

I det daglige arbejde er det HLF’s oplevelse, 

at UU leverer et godt stykke arbejde.  Her vil 

vi nævne, at en læreruddannelse som 

basisuddannelse bag vejlederuddannelsen er 

af stor værdi. Det mener man generelt i 

landet. Det mener Beskæftigelsesafdelingen i 

Herning imidlertid ikke, idet HLF’s forslag 

om at drøfte rekruttering fremover, er blankt 

afvist.  

 

 
 

 

Niveau 3 forhandling i KL 
I forbindelse med lokallønsforhandling med 

ledelsen i beskæftigelsesafdelingen blev det 

for 2. år i træk klart, at man ikke ønsker at 

følge kriterierne for udmøntning af lokalløn, 

som varige tillæg. Ledelsen var for 2. år i 

træk af den opfattelse, at et engangstillæg til 

én enkelt person var det, man ville byde på. 

HLF forsøgte på flere måder at lande en 

løsning. Først ved en såkaldt niveau 2 

forhandling med KL og DLF, som 

medvirkende aktører. Her var ledelsen fortsat 

låst. HLF fandt derfor, at vi for første gang i 

kredsformandens næsten 25 årige karriere 

som formand, så os nødsaget til at sende en 

lønforhandling videre i tvistesystemet til 

niveau 3 løsning.   

 

 
Et palads af glas 

 

Besøg i KL huset i KBH. 

Denne forhandling blev ført direkte mellem 

KL og LC, i KL huset i KBH. Her opholdt 

repræsentanter for HLF sig som backup i ét 

rum, medens repræsentanter for Herning 

kommune sad i et andet rum.  

Der blev landet en løsning, som ikke tilgodeså 

vore synspunkter fuldt ud på lønsiden. 

Formentlig heller ikke kommunens.  Teksten 

blev forsynet med ”højtlæsning for dværge”, 

idet formuleringer omkring lokallønsaftaler 

og varighed blev indskrevet i protokollatet. 

Ikke til ære for HLF, for vi kender aftalens 

præmisser. Om det bliver ”spildte ord”, kan 

kun tiden vise. Der er endnu en 

lokallønsforhandling i 2017.  

10. klasse  
Lever og har det godt i begge kommuner. 

HLF arbejder til stadighed for, at 10. klasse 

fastholdes som et tilbud i folkeskolen uden 

bindinger frem imod bestemte 

ungdomsuddannelser eller med priming til 

fordel for bestemte erhvervsvalg.  

 

Undervisningsmiljø 

Trivsel og faglighed er uadskillelige. Det er 

måden, læreren tilrettelægger sin 

undervisning på, der fremmer trivslen 

allerbedst. Helle Plauborg har i en årrække 

forsket i klasseledelse og trivsel ved Århus 

Universitet. Hun mener, at man i skolen skal 

holde op med at behandle trivsel og faglighed 

som to forskellige ting. Trivslen fremmer vi 

allerbedst ved at tænke det faglige og det 

sociale sammen i den måde, vi underviser på. 

Hendes konklusioner kan vi nikke 

genkendende til i HLF og  

vil gerne understrege, at denne tænkning er 

vigtig i bestræbelserne for at sikre eleverne et 

godt undervisningsmiljø.  

 



  9 

 
I bevægelse 

 

 

2. ANSÆTTELSE 

Ledelsesrettens udmøntning 

Den såkaldte ledelsesret antager af og til 

nogle næsten komiske dimensioner på 

folkeskoleområdet. I en situation, hvor der 

skal ske udmøntning af en folkeskolereform 

med en del nye elementer, skulle man tro, at 

ledelsen på en given skole prioriterede at være 

til stede dagligt for det personale, der skal 

skabe successen. Men sådan er det ikke gået – 

tværtimod!  

 

Fravær, fravær, fravær 
I Herning og Ikast-Brande er ledelsen tit og 

ofte fraværende fra skolen.  Hvad der kan 

være vigtigere end at ”lede forandringerne” 

på egen skole, ved vi ikke. Det første år med 

reform tror vi, skolelederne skulle kaldes 

sammen igen og igen for at få forståelse 

for, hvorledes de nye tiltag vedtaget på 

Christiansborg skulle realiseres. Sidste år og i 

år antager vi, at den megen mødevirksomhed 

handler om, hvorledes alle de kommunalt 

besluttede politikker skal udmøntes på 

skolerne.  

 

Styringsfanatisme? 
Der er tale om en styringsmodel, som måske 

kan kaldes for ”styringsfanatisme”. I al fald 

erkender undervisningsministeriets 

departementschef Jesper Fisker nu, at 

ministeriets embedsværk var 

styringsfanatikere. Hans tidligere 

næstkommanderende Arne Eggert er nu ansat 

som udviklingsdirektør i KL. På debat møde i 

Brøndby Strand tilkendegav han fornyligt at 

ville kigge på virkeligheden i de kommuner, 

hvor man møder det synspunkt, "at 

skolelederen er mere på forvaltningen end på 

skolen, og at man har fundet på 20 ekstra mål 

end de lovbunde". Til citat sagde han 

uddybende: "Det er vigtigt at få set på, om der 

virkelig er gået styringsfetischisme i den i 

kommunerne. Det tror jeg, at der er nogle 

steder og ikke andre steder", og 

understregede, at ingen har interesse i styring 

for styringens skyld. 

 

Lov 409  
Status i begge kommuner er fortsat, at LOV 

409 ”kantes” i alt for mange tilfælde. LOV 

409 har status af overenskomst og skal derfor 

overholdes, når man har valgt ikke at indgå 

aftaler om arbejdstid, som §2 i loven hjemler 

mulighed for.  

 

 

 
 

 

Udmøntning af bilag 4 til OK 15 
En kommende overenskomst i 18 må ikke 

igen resultere i en hybrid, kaldet et politisk 

papir eller bilag 4, som det også hedder.  

 

Lang inkubationstid 

Dog er der kommet lidt mere fokus på de ting, 

der står i bilag 4.  

 

I Herning har HLF sammen med forvaltning 

og skoleledere drøftet udmøntning af bilag 4 i 

kommunen. Disse drøftelser er pågået siden 

april 2016.  KL og DLF’s regionale møde i 

november 2016 understøttede, at arbejdet er 

vigtigt og vi er primo januar enige om en 

udmøntningsplan, som imidlertid skal 

godkendes i kommunen, inden vi ved, om 
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byrådet?/forvaltningens ledelse?/KL? kan 

acceptere den udmøntningsplan 

arbejdsudvalget er nået frem til. HLF har 

foreslået et fællesmøde mellem parterne, hvor 

skoledere og TR får præsenteret materialet 

samtidigt.  

 

 
Fra Åbent Medlemskursus november 2016 

 

I Ikast-Brande genoptages drøftelserne 

mellem forvaltning, skolelederforening og 

HLF om arbejdstid, bilag 4 mv. i uge 8. 

Drøftelserne har ligget stille i lyset af skift af 

skolechef.  

 

Hvad viser analysen af opgaveoversigterne 
Lige inden juleferien, lagde HLF sidste hånd 

på registrering af samtlige opgaveoversigter 

fra skolerne i begge kommuner. 

Registreringen er sket i samtlige kredse i 

DLF. Foreningen har stillet en portal til 

rådighed, så der er så stor ensartethed som 

muligt i registreringen. HLF er nu i gang med 

den nærmere analyse af vore egne tal fra 

skolevæsenerne i Herning og Ikast-Brande. Vi 

vil derfor kunne udarbejde notater til såvel 

indvortes som udvortes brug.  Disse vil 

indeholde oplysninger og konklusioner i 

forhold til udmøntningen af LOV 409, 

ligesom der vil være en række oplysninger i 

relation til folkeskolelovens udmøntning.  

 

I Herning er der ansat 880 personer svarende 

til 833 fuldtidsstillinger. I Ikast- Brande er 

der ansat 417 personer svarende til knapt 392 

fuldtidsstillinger. Vi har således indhentet 

oplysninger fra i alt 1297 opgaveoversigter.  

 

 

 

 

MED aftaler 
Tillidsrepræsentanterne (TR)  

Der er 36 TR’er i Herning og 16 TR’er i 

Ikast-Brande. Der afholdes ca. 10 månedlige 

møder med TR på folkeskolerne for begge 

kommuners vedkommende. Øvige TR’er 

tilgodes ses ved individuelle møder aftalt 

konkret. Det drejer sig om TR ved UU, 

SOSU, CFK, PPR, STU i Ikast-Brande.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR)  
De fleste skoler har valgt en lærer til at 

varetage AMR funktionen. Der er ligeledes 

adgang til at HLF kan indbyde AMR til 

møder. I Herning 2 gange årligt og i Ikast-

Brande op til 3 gange årligt.  

 

3. LØN OG ARBEJDSTID  

OK 18 
Forberedelserne til OK 18 igangsættes for 

alvor med kredsformandskonference i anden 

halvdel af marts måned. Mere herom i den 

mundtlige beretning.  

 

Arbejdstid  
Som nævnt ovenfor, er der næppe sympati for 

at lave aftale omkring arbejdstiden, som 

ligner resultatet fra OK 15.  Medlemmerne 

har forventninger til, at skuden skal vendes 

hen imod tilbagevenden til aftaler på 

arbejdstiden.    

 

Løn 
I skrivende stund er overenskomst 

forhandlinger på det private arbejdsmarked 

just gået i gang. Her vurderer man, at der er 

luft til en vis lønstigning.  

 

Sammenhold og udfordringer  
Det er endvidere en vurdering, at der ved OK 

18 skal være fokus på sammenhold i den 

samlede fagbevægelse. En gentagelse fra OK 

13, hvor DLF blev præsenteret for et fait 

accompli strikket sammen af den daværende 

regering og KL, er et skrækscenarie for alle 

fagorganisationer.   
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Skampletten på frie forhandlinger 

Arbejdsgiversiden bed hovedet af al skam, 

idet de trådte den danske model under fode 

ved på forhånd at annoncere, at makkede 

DLF/LC ikke ret, ville man anvende 

lockoutvåbnet. Vel at mærke uden LC havde 

varslet konflikt, endsige forsynet OK kravene 

med konfliktudløsende status. I det scenarie 

blev forligsmandsinstitutionen staffage uden 

handlemuligheder. Det var et udtryk for en 

magtbrynde, som oveni købet sparede 

kommunerne for udgift til lærerlønninger i en 

måned. Helt igennem en skamplet på det 

aftalesystem, der indtil da havde ført frie 

forhandlinger på det offentlige område 

mellem arbejdsmarkedets parter - uden 

indblanding fra folketinget.  

 
På vej 

 

4. BESKÆFTIGELSEN 

Rekruttering og fastholdelse 
I disse år er der stor afgang af lærere fra 

folkeskolen. Mange går fra til pension. Men 

desværre forlader for mange folkeskolen især 

for at gå til andre skoleformer. Det er især 

lærere mellem 35 og 45, der finder nye 

græsgange. Dertil kommer, at der i vores 

område uddannes relativt få lærere.  

 

 

 
Lærerens Dag 
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Traditionelt søger nyuddannede ofte stillinger 

i læreruddannelsens nærområde. Der er 

således al mulig grund til, at kommunerne 

bestræber sig på at fastholde lærere. I HLF’s 

område er rekrutteringen ikke den største 

udfordring, idet skoleledere og forvaltninger 

oplyser til HLF, at man får ansat 

læreruddannede til stillingerne ved skoleårets 

start. Derimod kniber det med fastholdelsen.   

 

For få år siden var det relativ sjældent, at 

lærere søgte nyt job midt i et skoleår. Især 

efter 2013 er dette imidlertid blevet langt 

mere almindeligt. Er man ikke tilfreds, der 

hvor man er, rykker man videre. HLF får tit 

oplyst, at personalepolitikken og/eller 

afstanden fra bopælen til det nye sted, er en 

væsentlig faktor for til-og fravalget. Begge 

kommuner bør lægge sig i selen for at levere 

en personalepolitik, der får folk til blive. Til 

HLF’s tilfredshed bevilgede Herning 

kommune 1,5 mio. kr. til arbejdet hermed. 

HLF er repræsenteret i en arbejdsgruppe, som 

har inviteret VIA med ind i arbejdet.  

 

 
 

 

Vikarsituationen 
I begge kommuner er der relativt mange 

stillinger, der læses af uuddannede vikarer. 

Det er en skidt udvikling. Dertil kommer, at 

der er sket en eksplosiv vækst i brugen af 

timelønnede uuddannede vikarer – det er 

heller ikke godt. Undervisningens kvalitet kan 

dale, ligesom det øvrige personale, udover 

egne arbejdsopgaver, er nødt til at hjælpe 

vikarerne meget.  

 

Antal brug af timelønnede vikarer i 

november 2016 så således ud:  

Herning: 

Antal timelønnede lærere i alt: 93 personer 

svarende til 17,3 fuldtidsansatte stillinger. 

Heraf uden læreruddannelse: 78 personer 

svarende til 14,6 fuldtidsansatte stillinger. 

 

Ikast-Brande: 

Antal timelønnede lærere i alt: 25 personer 

svarende til 5,4 fuldtidsansatte. 

Heraf uden læreruddannelse: 23 personer 

svarende til 5,2 fuldtidsansatte. 

 

Helt ærligt kommuner – var det ikke bedre 

at omsætte de fleste af disse kroner og ører 

til normerede stillinger og dermed få mere 

kvalitet for de samme penge? 

 

Afskedigelser 
Siden 2013 er der sket en relativt stor stigning 

i afskedigelser af lærere begrundet 

i arbejdsbetinget sygdom. Særligt i Herning 

ses dette. Det er almindelig kendt, at 

helbredelse og rekreation efter følger af 

langvarig stress ikke altid er ovre efter 22 

ugers sygdom. Hvis lægen fx skriver, at det 

ikke kan siges ”hug og stikfast”, hvornår den 

sygdomsramte kan vende tilbage og med 

hvilken progression, ”trækkes” 

afskedigelseskortet for ofte med henvisning 

til hensynet til ”skolens drift”. Det fortælles 

ikke, at den i forvejen uuddannede vikar, der 

evt. går i stillingen, så blot får ansættelsen 

forlænget! 

 

For slap forebyggende indsats 
HLF kan sagtens anerkende, at skolen er nødt 

til at være orienteret mod sin drift. I den 

aktuelle belastede økonomi bliver det derfor 

det, skoleledelsen alt for ofte må ty til – også 

pustet godt og grundigt i nakken af HR i 

Herning. Der er i HLF’s optik en alt for slap 

forebyggende indsats i Herning kommune 

mod de forhold, der kan resultere i 

arbejdsbetinget fravær. I en kommune med 

Hernings selvforståelse er det ganske enkelt 

ikke tilfredsstillende.  

 

I Ikast-Brande ser det for os ud som om, 

man dog forsøger at gøre det bedre. Her 

involveres den såkaldte ”trio” mere målrettet i 
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løsningerne frem mod bedre forebyggende 

indsats.  Men ingen kan trylle heller ikke 

triosamarbejdet. Den ganske alvorligt 

nedskæringstruede folkeskole i Ikast-Brande 

får ikke den nødvendige økonomi til rådighed, 

der kunne støtte op om effektivt fokus på 

forebyggelse.  

 

 
Vestre Skole, Ikast-Brande 

 

Forflyttelser 

I Ikast-Brande vil der i foråret foreligge en 

stor opgave i forhold til forflyttelse af Vestre 

Skoles lærere til nye tjenestesteder. Om der 

bliver tale om forflyttelser derudover, ved vi 

ikke i skrivende stund. I Herning ved vi 

heller ikke her og nu, hvorledes 

forflyttelsessituationen kommer til at se ud.  

 

5.    ARBEJDSMILJØ  

Arbejdsmiljøstrategi 

DLF har i 2016 arbejdet på en 

arbejdsmiljøstrategi. Den består af 5 

pejlemærker som DLF vil prioritere: 

 fremme af arbejdsglæde og trivsel  

 forebyggelse og tidlig indsats  

 holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 

 arbejdsmiljøperspektiver medtænkes 

altid 

    kontinuitet, systematik og 

koordinering 

 

 

Vold og trusler om vold 

I 2015 lavede Erstatningsnævnet en 

opstramning i forhold til måden, man som 

ansat i skolen skulle anmelde vold og trusler 

om vold. HLF lokalt, DLF centralt og øvrige 

faglige organisationer problematiserede den 

ændrede praksis, idet skolerne blev efterladt 

med en del problemstillinger, der udfordrede 

samarbejdet betragteligt.  Justitsministeriet 

afholdt møder bl.a. med DLF og andre faglige 

organisationer.  Dette resulterede i en 

vejledning, der var mere klar, men stadigvæk 

ikke optimal.  

 

Politianmeldelser af medlemmer 

Der kan også ske politianmeldelser af vore 

medlemmer i forbindelse med tjenesten. 

Danmarks Lærerforening har i lyset heraf 

besluttet, at alle kredse skal sikre, at ingen 

medlemmer afhøres som sigtet eller 

udspørges i forbindelse med udredning til 

eventuel sigtelse uden advokatbistand. 

Konkret betyder det, at kredsen lynhurtigt 

tager kontakt til DLF, som ligeså prompte 

sørger for den nødvendige advokatbistand 

direkte til medlemmet. Det er derfor særdeles 

vigtigt, at medlemmer, som måtte komme i en 

sådan situation, henvender sig – gerne 

sammen med TR – til kredsen, så ingen 

efterlades uden hjælp.  

 

 
OBS OBS OBS 
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APV og trivselsundersøgelser 
Ikast-Brande kommune lavede i 2015 en 

fælles spørgeramme som udgangspunkt for en 

APV på skoleområdet.  I 2016 gennemførte 

kommunen som helhed en 

trivselsundersøgelse og lederevaluering.  

Disse undersøgelser har til sammen givet 

skolerne gode muligheder for at følge 

udviklingen i arbejdsmiljøet. 

Trivselsundersøgelsen for skoleområdet viser, 

at der ikke er den fornødne sammenhæng 

mellem krav og resurser. 

 

Herning kommunes decentrale tilgang 

betyder, at der ikke laves fælles APV, hvilket 

gør det umuligt at sammenligne. Herning 

kommune besidder ikke nogen 

sammenlignelig datainformeret viden om 

trivslen og arbejdsmiljøtilstanden på skolerne.  

 

 
Lærerens Dag 

 

APV hvert 3. år 

Mindst hvert 3. år eller ved større 

forandringer skal der laves en APV.  

Det er vigtigt, at de rigtige spørgsmål stilles, 

ligesom det også er vigtigt, at anonymiteten 

sikres ved besvarelserne.  For at der kan være 

tale om en samlet APV, skal sygefraværet 

inddrages. HLF følger arbejdet med APV og 

bidrager med råd og viden. 

 

Psykisk arbejdsmiljø 

Det psykiske arbejdsmiljø er under stadigt 

pres. HLF bistår flere og flere medlemmer 

med ondt i arbejdslivet. Mere herom i den 

mundtlige beretning.  

 

Lærernes ”self-efficacy”: Mulighed for at 

lykkes med opgaven 

Danske læreres self-efficacy er traditionelt set 

høj. Når Danmarks Lærerforening finder det 

ekstra vigtigt at sætte fokus på self-efficacy 

nu, skyldes det, at en række af de 

udfordringer, som lærerne oplever ude på 

skolerne, kan svække deres self-efficacy til 

skade for deres egen motivation, kvaliteten i 

undervisningen og elevernes faglige udbytte. 

 

Self-efficacys betydning for lærere og 

elever  

En lang række studier peger på, at læreres 

self-efficacy har en positiv indvirkning på 

lærernes motivation og tilgang til 

undervisningen såvel som på elevernes 

faglige resultater.  

Undersøgelserne er alle udgivet som 

forskningsartikler i internationalt anerkendte 

tidsskrifter. 

 

Velfungerende klasseledelse  

Høj self-efficacy kan også kædes sammen 

med velfungerende klasseledelse fra lærernes 

side. Såsom det at indarbejde konkrete 

metoder til klasseledelse, håndtere konflikter i 

klasserummet og holde eleverne fokuserede 

på den opgave, de er blevet stillet.  

 

Motivation og tilknytning til professionen  

Endelig har self-efficacy en positiv 

indflydelse på lærernes motivation, job-

tilfredshed og tilknytning til professionen. 

Høj self-efficacy ses hos lærere, der brænder 

for deres job og øger læreres tilknytning til 

deres skole og sandsynligheden for, at de 

bliver i lærerprofessionen. Ligesom at høj 

self-efficacy mindsker risikoen for at blive 

udbrændt. 

 

 
BrancheArbejdsmiljøRådet = BAR 
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Arbejdets organisering  
En væsentlig faktor i et godt arbejdsmiljø er 

evnen til at organisere arbejdet bedst muligt. 

Det er vigtigt, at logistikken bliver en 

medspiller og ikke en barriere for at kunne 

løse opgaven så optimalt som muligt. 

Betydningen heraf forekommer nogle gange 

at være et overset element i forhold til at 

forebygge stress. Medarbejderne skal i 

relation til arbejdets organisering have 

indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges 

og organiseres, så der er mulighed for 

fordybelse, restitution og kontinuitet i 

arbejdet.  

 

Balance 

Vedvarende manglende balance mellem krav 

og ressourcer kan ofte føre til stress og 

sygemeldinger. HLF registrerer desværre, at 

det sker for ansatte i begge kommuner.  

 

 
 

 

Hvordan vende tilbage efter Stress  

I nov. 2016 udsendte DLF materiale med 

titlen ”Tilbagevenden efter Stress”.  Det kan 

være svært at komme tilbage og derfor er det 

vigtigt at have god viden herom. 

Kredsstyrelsen drøftede materialet med 

henblik på at skærpe skolernes 

opmærksomhed omkring den gode 

tilbagevenden efter længerevarende fravær.  

Materialet fra DLF er sendt ud til TR. 

Kredsstyrelsen udarbejdede inspirationsnotat 

til skolernes arbejde med materialet samt 

valgte at medsende pjecen ”Efter Stress” 

udarbejdet af Arbejdsmedicinsk klinik.  

Materialet kan hentes på HLFs hjemmeside 

www.dlf121.dk under fanen arbejdsliv.   

 

 

 

 
 

 

Fysisk arbejdsmiljø 

De fysiske rammer og indeklimaet, både i 

forhold til forberedelse og selve 

undervisningen, spiller også en væsentlig 

rolle i det samlede arbejdsmiljøbillede og må 

derfor ikke glemmes eller negligeres. Senest 

har HLF forsynet Præstelundskolen med 

materiale og råd og dåd i den aktuelle 

situation, hvor en del af skolen er ramt af 

skimmelsvamp.  

 

 

Faldulykker 

Fald og snublen er skyld i hver fjerde ulykke i 

undervisningssektoren. HLF har søgt viden 

om problemerne. Emnet har været 

dagsordenssat på møderne med 

arbejdsmiljørepræsentanterne. Pauser og 

pausekultur har ligeledes været på 

dagsordenen i møderne med AMR. 

 

http://www.dlf121.dk/
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Renovering af Nørre-Snede Skole 

 

Arbejdsmiljøgruppens opgaver - herunder 

ved skolebyggeri og renovering 

Der er nybyggeri i begge kommuner, og det 

skal slås fast, at medarbejdere skal inddrages, 

uanset om det er nybyggeri, ombygning eller 

renovering.  Arbejdsmiljørepræsentanten 

(AMR) har en helt central rolle i 

byggeudvalgene og er via lovgivning ”født 

medlem” i byggeudvalg. Dette betyder, at 

kommunerne er forpligtet på at inddrage 

AMR i byggeudvalg fra dag 1. Det er bl.a. 

AMR’s opgave i arbejdsmiljøgruppen at få 

dagsordenssat indeklima, støj, ventilation, 

akustiske forhold, klimaskærmens 

beskaffenhed, lysindfald og mange andre 

forhold, der skal være optimale for at opnå et 

sundt og sikkert arbejdsmiljø.  Det er derfor 

også meget væsentligt, at ledelsen på alle 

niveauer kender og anerkender 

bestemmelserne i relation til skolebyggeri. I 

byggefasen er arbejdsmiljøgruppen ligeledes 

af afgørende betydning.  

Arbejdsmiljøgruppen har forsat meget at gøre 

i forhold til opfølgning på APV og 

handleplaner, som arbejdsmiljøloven 

foreskriver det. 

 

6.  ORGANISATION  

Medlemmerne 
Antallet af medlemmer er stabilt, men 

selvfølgelig er det mærkbart, at relativt mange 

stillinger besættes med ikke læreruddannede. 

HLF er til stadighed meget opmærksom 

på, sammen med TR, at servicere 

medlemmerne bedst muligt. Det kan være i 

forhold til synsvinkler i relation til 

folkeskolelovens indhold, i forhold til 

muligheder heri, pædagogisk udvikling og 

selvfølgelig også i forhold til individuel 

sagsbehandling. Vi har i HLF mange ”varer” 

på hylderne. Se pjecen ”Hvorfor være 

medlem: 

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

-vaere-medlem-af-dlf.pdf 

 

Lærernes A- kasse 
Vi har til stadighed behov for at samarbejde 

med Lærernes a- kasse. I forhold til ledige 

medlemmer og i forhold til rekruttering af 

uddannede lærere til de stillinger, som opstår i 

løbet af skoleåret. A- kassen hører fysisk til i 

Århus, men konsulenterne er ikke stationært 

til stede der. Vi har af samme årsag aftalt med 

A- kassekonsulenten, at vi stiller kontor til 

rådighed, når der skal afholdes møde i 

jobcenter i Herning og Ikast-Brande området.  

 

 
Lone Børlum, formand LO Herning og Ikast-Brande 

 

FTF, LO og AC 
Det daglige organisationssamarbejde lokalt 

intensiveres mere og mere, idet vi har behov 

for at kende hinandens synspunkter, lave 

politikudvikling og fordele opgaverne 

imellem os i forhold til de mange 

udfordringer, der er i kommunerne bl.a. i 

forhold til MED aftalernes udmøntning. HLF 

finder samarbejdet spændende og udviklende. 

Det er også vigtigt, i fald en fusion mellem 

LO og FTF realiseres. I denne debat har vi 

endnu ikke lagt os fast på en holdning.  

 

http://www.dlf121.dk/media/9289985/hvorfor-vaere-medlem-af-dlf.pdf
http://www.dlf121.dk/media/9289985/hvorfor-vaere-medlem-af-dlf.pdf
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Repræsentanter fra KMV 

 

Kredssamarbejde MidtVest 

Dette samarbejde mødes ca. 8 gange årligt og 

består af kredsene fra Viborg, Skive, 

Fjordkredsen, Vestjysk Lærerkreds samt 

HLF. Arbejdet er organiseret i fagligt forum, 

som er kredsformænd og næstformænd fra 

området. I dette forum fokuseret på 

pædagogiske og faglige forhold. Endvidere 

mødes de arbejdsmiljøansvarlige, ligesom der 

koordineres i forhold til kurser og 

repræsentationer.  

 

Hovedstyrelsen 

Herningegnens Lærerforening har sammen 

med et antal kredse opstillet og fået valgt 

Niels Lynnerup (NL) til Danmarks 

Lærerforenings hovedstyrelse. Der afholdes 

hovedstyrelsesforberedende møder månedligt.  

 

 

 
 

Kommunikation  
Vi er opmærksomme på, at kommunikation 

på mange platforme er et ”must” i dagens 

organisationsarbejde.  Interessevaretagelsen i 

relation til folkeskolens overlevelse og 

medlemmernes mulighed for pædagogisk 

didaktisk udvikling er i fokus, uanset om de 

arbejder i folkeskolen eller på øvrige 

arbejdssteder. Det er endvidere væsentligt at 

pege på lærernes faglighed og lærerarbejdets 

særlige karakter. Der ligger i løbet af 2017 en 

væsentlig kommunikationsopgave, både inden 

og under den kommende kommunale 

valgkamp i Herning og Ikast-Brande.  

 

Ny hjemmeside 
HLF har ultimo 2016 forladt den hidtidige 

hjemmeside platform til fordel for en ny 

hjemmeside, som er bygget op som klon af 

den fælles DLF hjemmeside. Hjemmesiden 

findes på www.dlf121.dk herfra kan man gå 

direkte til kredsens FB.  

 

 
Niels Lynnerup 

 

Facebook 
Netop vores FB har mange besøgende. HLF 

sørger for at slå oplysninger, arikler mv. op på 

siden fra begge kommuner.  Mange er inde 

omkring den. Jo tættere opslagene er på 

hverdagen, jo flere besøgende kan vi 

registrere.  

 

http://www.dlf121.dk/
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Faglig Klub 
Møderne i faglig klub på skolen er af stor 

værdi. Overskuddet til at deltage i møderne 

bestemmer i vid udstrækning, hvor ofte TR 

indkalder. Fra 4. kvartal og ind i 2017 stiller 

kredsen sig til rådighed for møder i faglig 

klub. Formålet med disse møder er at drøfte 4 

områder.  

Det drejer sig om følgende:  

 

Hvad er status på skolen pt.   

- I forhold til eleverne? 

- I forhold til din mulighed som 

lærer/børnehaveklasseleder for at løse 

opgaven? 

- I forhold til skolens ledelse? 

- I forhold til skolens omdømme? 

Under mødet registreres udsagnene, hvorefter 

notat udarbejdes til TR og medlemmernes 

brug i det videre arbejde og samarbejde i 

MED, i forhold til ledelsen mv.  

 

Pensionistforeningen. 
Der er i skrivende stund mere end 500 

medlemmer af pensionistfraktionen. Ca. 

halvdelen betaler kontingent.  Medlemmet 

modtager på sin 75 års fødselsdag diplom fra 

foreningens formand med tak for loyalt 

medlemskab og besked om, at man fra dato er 

kontingentfri. Lokalt lægges en god flaske 

rødvin oveni formandens hilsen.  

 

 
 

 

KulturCirklen 
HLF er på 3. år medlem af KulturCirkel 

samarbejdet. Det er vort indtryk, at 

medlemmerne generelt sætter pris på 

ordningen, som flere og flere benytter sig af. 

Udover de kvartårlige programmer kommer 

ofte supplerende tilbud til.  Hjemmesiden er 

opdateret med alle oplysninger om 

arrangementer omfattet af medlemsskabet. Se 

http://www.dlf121.dk/medlem/kulturcirklen 

 

 
Benny Simmelsgaard og Rita Helbo 

 

7.     KREDSKONTORET 

Den daglige dont på kontoret er præget af 

mangeartede opgaver. HLF er begunstiget af 

at have et særdeles engageret, medlevende, 

humoristisk og meget stabilt personale. Det 

gælder forkontoret, som styres af kasserer og 

sekretær Else Bach og sekretær Hanne 

Raakjær. Det gælder sagsbehandlerdelen med 

konsulent Rita Helbo og faglig sagsbehandler 

Benny Simmelsgaard. Og ikke at forglemme 

servicemedarbejder Emma Fomsgaard, som 

sørger for stort og småt i huset. En stor tak 

skal lyde til disse fem. ”Apparatet” er den 

platform, der skal være der, for at HLF kan 

levere på alle hylder til gunst for 

medlemmerne, uanset hvor de slår deres 

folder. Pr. 1. april er det 25 år siden, Helen 

Sørensen blev valgt som kredsformand. HLF 

vil senere oplyse, hvorledes dette vil blive 

markeret   

 

 
Else Bach, Emma Fomsgaard og Hanne Raakjær 

 

 

 

 

http://www.dlf121.dk/medlem/kulturcirklen
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8. FREMTIDEN   

I HLF frygter vi ikke fremtiden, selvom 

mange ting ser anderledes ud politisk, 

økonomisk og mellemfolkeligt blot siden 

sidste generalforsamling.  Vi er en del af 

lærerånden i en globaliseret verden.  

 

Vi ved derfor, at vi ikke skal smide 

”håndklædet i ringen” uanset ”stemninger”, vi 

over tid har måttet lægge øre til og 

overkomme. Mange tror fejlagtigt, at 

Danmarks Lærerforening kun interesserer sig 

for løn- og arbejdsforhold. Det gør vi også. 

Men vi fastholder, at vi tager et medansvar for 

folkeskolens og lærerfaglighedens udvikling 

generelt. Det er nødvendigt, for flere og flere 

interessenter forsøger til stadighed at 

okkupere ”lærernes maskinrum”. Ofte med 

niveaufald til følge.  

 

Det vil vi stå op i mod. Børn i Danmark 

fortjener lærere og børnehaveklasseledere, der 

fastholder at grundskolen skal danne, opdrage 

og forsyne Danmarks børn og unge med 

socialt sindelag, rummelighed, viden og 

indsigt i fag og fagområder, så voksenlivet og 

arbejdslivet kan leves fuldt og helt.  

Forandring, der har til formål at gøre læreren 

til medløber på konceptuelle og/eller 

udemokratiske dagsordner, vil møde 

modstand.  

 

Sådan er vi! Vel mødt til GF.  

 

 

 
 

”Morning has broken” 
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