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Mundtlig beretning  

Generalforsamling 10.3.2023 
 

 

Andreas Odbjerg – mistrivsel - inklusion 

 

”Måske jeg burde ha’ en plan 

Jeg ta’r det dag for dag. 

Jeg ved ikk’ hva’ jeg laver” 

 

Jeg indleder denne beretning med de første 

strofer af Andreas Odbjergs hit fra 2022 

”Hva’ skal verden med en som mig” - og 

vittige sjæle vil måske spørge, om jeg med 

citatet vil beskrive det første år som 

kredsformand…..Det er nu ikke tilfældet.  

 

 
Kredsformand Niels Lynnerup 

 

Andreas Odbjerg lancerede sangen i 

programmet ”Min sang til Danmark”, og 

sangens budskab er tankevækkende i en tid, 

hvor vi med den ene hånd svinger pisken over 

vores unge, så de løber hurtigere igennem 

uddannelsessystemet, mens vi med den anden 

hånd klør os selv i nakken over, hvorfor de 

mon er så bundulykkelige. Sangen er, som 

Politiken bemærkede, ”en soleklar bredside til 

statslige fremdriftsreformer, der æder både 

tvivl og 12-tals børn til morgenmad”. 

 

Her er nemlig tale om at hylde den gruppe af 

unge, som IKKE tager den direkte vej til 

voksenlivet, men i stedet også bruger 

tilværelsen til eftertænksomhed og omtanke. 

Fjumreår blev det kaldt for år tilbage. Et 

kærligt udtryk, som med tiden desværre fik en 

negativ klang, fordi det ikke levede op til 

tidens krav om effektivitet og målrettethed. I 

dag kan man passende relancere det som 

dannelsesår….vent og se vi skal nok få styr på 

det. 

 

Sangen taler lige ind i det, der i de senere år 

har været folkeskolens største udfordring. En 

stigende andel af børn, der mistrives og en 

inklusionsopgave, der er massivt udfordret, og 

som med de nuværende ressourcetildelinger 

reelt er uløselig for de lærere og 

børnehaveklasseledere, som står med 

opgaven. 

 

Man kan – når man hører eller læser om 

førnævnte problematikker - hurtigt tegne et 

meget sort billede af børnenes oplevelse af 

folkeskolen. Det er bare heller ikke en rimelig 

udlægning, for af uddannelsesstatistik.dk 

fremgår det, at langt størstedelen af eleverne 

er glade for at gå i skole. 89,8% ligger i det, 

der kaldes højeste trivsel. De er tilfredse med 

at gå i skole, de føler, de lærer noget, og de er 

glade for deres lærere. 

Det tal - og balancen - er vigtigt at huske på, 

når vi kaster os ind i problematikken om 

inklusion og mistrivsel. 

 

 
Næstformand Henrik Kølbæk 

 

Sammen om Skolen - lokalt 

For der er problemer. Det behøver 

forsamlingen her næppe talmæssig 

dokumentation for. I mærker det hver dag i 

jeres arbejdsliv. Det vidste vi godt, men hvis  
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2. næstformand Erik Thykjær 

 

vi skulle være blevet i tvivl, så blev det 

genbekræftet, da vi var på vores rundtur til 

Faglig Klub på alle skolerne. Det var en helt 

entydig tilbagemelding fra jer, at 

inklusionsopgaven også i Herning og Ikast-

Brande er folkeskolens absolut største 

udfordring. 

Hvordan kan vi så skabe bedre vilkår for, at vi 

kan lykkes med inklusionsopgaven? 

I både Herning og Ikast-Brande er vi godt i 

gang med at etablere de lokale udgaver af 

”Sammen om Skolen”. Kort fortalt handler 

det om at skabe et forpligtende forum, hvor vi 

i tæt samarbejde med politikere, 

skolelederforening og forvaltning får 

adresseret og fundet mulige løsninger på 

folkeskolens udfordringer. Det er nok ingen 

overraskelse, at for alle parter står 

inklusionsudfordringen øverst på to-do-listen. 

Og som lærere har vi masser af 

løsningsforslag at bidrage med for at løfte 

opgaven med at give alle elever den 

undervisning, de har brug for. Flere to-

lærerordninger, mere forberedelsestid, mere 

tid til at skabe og vedligeholde gode relationer 

til eleverne, mere co-teaching for bare at 

nævne nogle… 

Vi ved godt, hvad der skal til, og den viden 

trækker vi med ind i Sammen om Skolen.  

 

Sidste udkald? 

Sammen om Skolen er en nyskabelse og ikke 

bare gammel vin på nye flasker. En helt 

nødvendig nyskabelse, hvor den røde tråd er, 

at et tættere og mere forpligtende samarbejde 

skaber bedre og mere holdbare løsninger, end 

det de sidste 20 års skolepolitik har båret 

præg af. Mange vil også mene, at det så at 

sige er sidste udkald for den fælles folkeskole 

– og i den sammenhæng kan der ligge en hel 

del symbolik i, at Sammen om Skolen kan 

forkortes SOS. 

 

Fordele og ulemper ved det forpligtende 

samarbejde 

Som fagforening for lærere og 

børnehaveklasseledere har vi både centralt og 

lokalt gjort os mange overvejelser om at træde 

ind i samarbejdet. For når man kaster sig ind i 

et forpligtende samarbejde med flere parter, 

så vil løsningerne også blive båret af 

kompromisser – hvor vi nok får opfyldt dele 

af vores politik - men også må bøje af på 

andet.  

 

 
Indskrivningen ved generalforsamlingen den 10.3.2023 i MCH 

 

Det tydeligste eksempel på det, er nok de nye 

nationale test. Ideen om nationale test har 

aldrig groet i DLF’s baghave, men i 

drøftelserne med de andre parter i Sammen 

om Skolen stod det hurtigt klart, at der også 

eksisterede ønsker om at gøre de nationale 

test mere omfattende! Vi kunne her have sat 

os med korslagte arme og sagt nej til at være  
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med – velvidende, at så ville de andre parter 

og politikerne med ret stor sandsynlighed 

have lavet en aftale uden om os. I stedet 

kastede vi os ind i arbejdet og fik det trukket i 

en retning, hvor vi synes, at vi kan stå på mål 

for det.  

 

Er det så godt nok? Ja det kan altid diskuteres, 

men for os at se, var det i medlemmernes 

interesse, at deres forening ydede et 

konstruktivt med- og modspil - og at vi endte 

i en aftale om Folkeskolens nationale 

færdighedstest, som vi bedre kan se os selv i, 

og som gælder fra skoleåret 2026. Når det er 

sagt, skal det tilføjes, at vi er klar over, at de 

nuværende overgangstest indeholder 

adskillige ”børnesygdomme”, som der skal 

luges ud i, før testene kan blive et anvendeligt 

pædagogisk redskab. 

 

 
Annette Rydder 

Afgørende for os er det, at vores medlemmer 

kan se og mærke, at når vi har valgt den 

strategi, vi kalder den samarbejdende tilgang 

– og som afspejler sig i Sammen om Skolen – 

så er det ikke fordi, vi pludselig er blevet 

sådan lidt bovlamme og logrende. Tværtimod 

- så er det en nøgtern betragtning og 

vurdering af, at vi skaber de bedste og mest 

bæredygtige resultater for vores medlemmer, 

når vi formulerer vores politik i principper, 

som indgår i et forpligtende samarbejde med 

andre. 

 

Vi er der for at skaffe mærkbare resultater 

Sammen om Skolen SKAL skabe resultater, 

som kan mærkes helt ude i klasseværelset, og 

selvom det haster – især i forhold til 

inklusionsudfordringen - så vil jeg også 

appellere til tålmodighed. Vi skaber desværre 

ikke forandringerne sådan ”over night” eller 

for den sag skyld ”over month”. Men vi tror 

på, at det her er den rigtige måde at skabe 

skoleudvikling på. Og lad mig så - med et 

citat fra DLF’s formand Gordon Ørskov 

Madsen - også slå følgende helt fast: 

 

”Vi skal ikke være med for enhver pris, men 

med tydelig indflydelse og aftryk på 

beslutningerne – ja, så er Sammen om skolen 
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et godt sted at være. Og jeg kan godt love 

herfra: Hvis ikke samarbejdet er forpligtende, 

og hvis ikke resultaterne er til stede, så kan de 

ikke se min Fjällräv for bare skosåler!" 

 

Budgetter 

Og lad mig også slå en anden ting fast. Uanset 

hvilke nye pædagogiske tiltag, der kan 

igangsættes, uanset indførelse af nye 

arbejdsformer, hvor man efter sigende kan 

”work smarter - not harder” og uanset, at vi 

forsøger at skrue tingene sammen på en ny 

måde, så mangler folkeskolen ressourcer – og 

det gælder i særdeleshed for vores to 

kommuner, der helt nøgternt set stadig 

befinder sig i (røven af) 4. division, hvad 

angår den økonomiske prioritering af 

folkeskolen. Det fremgår lysende klart, når 

man læser de seneste kommunalt indberettede 

tal. 

 

I Herning skal der med overførsler fra sidste 

år spares over 12 mio. på budget 2023.  Vi har 

respekt og forståelse for, at der er et 

lovmæssigt krav om, at der skal indføres 

minimumsnormeringer på 

daginstitutionsområdet, og at det 

specialiserede socialområde er voldsom 

udfordret - men det er altså helt og aldeles 

uholdbart, at det er folkeskoleområdet, der 

skal finansiere hele besparelsen. 

 

 
Henriette Due og Verner Baltzer 

 
Martin Ørum 

 

I Ikast-Brande er situationen mindst lige så 

alvorlig. 9 mio. skal der spares i indeværende 

år, og selvom 2 mio. findes ved forhøjet 

forældrebetaling af SFO, så kan det ikke 

skjule, at situationen er ganske alvorlig – især 

når man tager i betragtning, at de 9 mio. 

kroners besparelse skal lægges oven i de mere 

end 66 mio., som er sparet siden 2014. Det 

svarer rundt regnet til 20 % af 

lærerstillingerne – Nå ja - vil nogen så måske 

sige, men der er vel også blevet færre elever? 

Ja det er korrekt, men det drejer sig altså kun 

om ca. 7%. 

 

I begge kommuner har vi en god dialog og et 

godt samarbejde med politikerne og 

forvaltningen. Vi oplever, at der er mange 

gode intentioner, og der gives udtryk for 

ønsker om at investere i folkeskolen. Men det 

er desværre også tydeligt, at modet og viljen 

til at lade handling følge ord viger til fordel 

for vedvarende besparelser. 

 

Og man kan godt blive en smule træt, når man 

skal oversætte de politiske klicheer, som man 

kan lægge øre og øjne til via medierne. Et 

eksempel: 

  ”Vi lytter og tager ansvaret på os”  

Det lyder jo meget rigtigt, men skal det i 

virkeligheden oversættes med:   
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Kristina Andersen 

 

”Uanset hvad I siger, og hvor gode 

argumenterne er, så ender det med, at vi 

sparer området ned under gulvbrædderne”? 

 

Er der andre muligheder end at spare? 

Vi anerkender, at kommunernes økonomiske 

situation er forværret som følge af bl.a. den 

spændte udenrigspolitiske situation, men vi 

anerkender IKKE, at det så medfører, at det 

mest oplagte spareobjekt er skoleområdet. 

Historien leverer i hvert fald ikke mange 

eksempler på, at vi er blevet et bedre samfund 

af at forringe vilkårene for dannelse og 

uddannelse. 

 

 
Brian Boesen 

 

Herfra skal der også lyde en opfordring til de 

lokale politikere om at turde udfordre 

præmissen om… ”at vi jo skal spare”. 

 

 

Kunne der være andre muligheder? Kunne 

man fx – og jeg ved godt, at det er nærmest 

kættersk tankegang i vores kommuner – 

overveje om man skal sætte skatteprocenten 

bare marginalt op? Det er ikke sket i 

adskillige år – og måske var det tiden nu, hvor 

samtlige velfærdsområder oplever et stærkt 

stigende udgiftspres. Og ja - jeg ved godt, at 

der er en budgetlov, der nærmest fungerer 

som et økonomisk terrorregime overfor 

kommunerne – men den trænger i høj grad 

også til at blive udfordret. Begge 

kommunekasser er fx ganske solidt polstret, 

men man kan med en vis ret betegne det som 

”døde penge”, for budgetloven forhindrer, at 

de kan anvendes på serviceområderne. Der er 

altså noget, der er helt skævt.   

 

 
Marie Kjeldsen, formand for pensionistforeningen 

 

Afkast af investeringer i skolen kan nu 

beregnes i kroner 

Det er helt nødvendigt med nytænkning - et 

andet mindset om man vil - hvor pengene, 

man bruger på skoleområdet, anskues som en 

investering og ikke som en udgift.  Og selvom 

vi ikke sådan generelt er vilde med 

regnemodeller og at sætte ting i Excel-ark, så 

skal det her nævnes, at Børne- og 

Undervisningsministeriet har udviklet en 

regnemodel, som for første gang beregner på, 

hvad investeringer på skoleområdet kan 

betyde. Det er fx muligt for den enkelte 

kommune at lave beregninger på, hvilken  
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Generalforsamling 10.3.2023 i MCH Herning Kongrescenter 

 

 

 

gavnlig effekt det vil have på special-

undervisningen, hvis man øger antallet af to-

lærerordninger. Og med effekt mener jeg ikke 

en beregning på øget læring og trivsel – nej 

det er den økonomiske gevinst, der kan 

beregnes – og sådan noget plejer politikere og 

forvaltning jo at interessere sig en del for! 

 

Kommer eleverne i vores kommuner så ud 

med dårligere resultater, og trives de ringere 

end andre steder. Svaret er heldigvis nej. For 

hver eneste dag er der engagerede og 

dedikerede børnehaveklasseledere, lærere og 

skoleledere, som sætter en ære i at gøre det 

bedst mulige for deres elever. Vi har flere 

skoler, som ligger i top, når det gælder 

målinger på elevernes trivsel og evnen til at 

løfte eleverne fagligt. Det glæder vi os over – 

selvom vi generelt ikke er så begejstrede for 

den slags ranglister, hvor meget få faktorer 

kan være afgørende for, at man det ene år 

ligger helt i top - og det næste år måske i den 

anden ende af skalaen. Men vi tillader os også 

at sige, at det, at vores medlemmer - i mange 

tilfælde lykkes med deres opgave - ikke er 

pga. de økonomiske vilkår – det er på trods af 

de økonomiske vilkår. 

 

 
Dirigent Hanne Olsen, Danmarks Lærerforening 
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Kasserer Else Bach 

 

Og det er ikke kun os, som giver udtryk for 

dette. Skolebestyrelsesformanden på 

Kildebakkeskolen Jørgen Lauridsen siger det 

ligeud til Herning Folkeblad: ”Det er ikke 

Herning kommunes fortjeneste, for 

kommunen bruger et lavere beløb pr elev end 

gennemsnittet”. 

 

 
Afstemning  

Den attraktive arbejdsplads 

Er skolerne i Herning og Ikast Brande 

Kommune så attraktive arbejdspladser for 

lærere og børnehaveklasseledere?  

Ja - det er da generelt vores opfattelse. Men vi 

mener også, at der – sagt på en pæn måde – er 

nogle uindfriede potentialer. 

I Herning Kommune kan man i den seneste 

arbejdsmiljøredegørelse se, at sygefraværet er 

stigende. Det skal retfærdigvis siges, at det 

ikke kun gælder lærerområdet, men det er jo 

sådan set ingen trøst, at det også stiger på 

andre områder.  

 

I Ikast-Brande viser den seneste 

medarbejdertrivselsundersøgelse, at det i 

skoleafdelingen – igen – er signifikant, at 

lærerne i højere grad end andre grupper i 

kommunen oplever, at der ikke er balance 

mellem opgaver og den tid, der er til 

rådighed. 

 

 
Henriette Due 

 

Årsagen til sygefraværet kan ikke aflæses i 

statistikkerne, men på kredskontoret er det 

vores helt klare opfattelse, at andelen af 

sygefraværet, der er arbejdsrelateret, desværre 

er stigende.  

 

Antallet af tilfælde af vold er stigende 

I en medlemsundersøgelse fra 2022 kan det 

konstateres, at 55% af de adspurgte 

børnehaveklasseledere har været udsat for 

vold indenfor det sidste år, og selvom tallet 

falder jo længere vi kommer op i årgangene,  
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så er det helt åbenbart, at vold mod ansatte er 

blevet et voksende problem.  

Fra kredsen og DLF’s side skal der ligge en 

klar opfordring til at få episoderne anmeldt 

eller registreret – også selvom det føles lidt 

bøvlet. Volden i sig selv er slem nok, men 

hvis man på nogle arbejdspladser nærmest 

vænner sig til, at det er et vilkår, er det for 

alvor farligt. I den sammenhæng bruges der i 

arbejdsmiljøforskningen ofte billedet med 

frøen og det kogende vand. Smider man en 

frø i en gryde med kogende vand vil den 

øjeblikkeligt reagere og springe væk, men 

hvis man sætter den i gryden og varmer 

vandet langsomt op, vil den tilpasse sig og 

blive siddende uanset vandets temperatur. Jeg 

håber, at billedet er skræmmende forståeligt. 

Hverken vi eller vores arbejdsgivere må 

nogensinde acceptere et arbejdsmiljø, hvor 

vold eller trusler herom bliver almindeligt. 

 

Rekrutteringsudfordringer i vente 

Det anslås, at der i 2030 på vil komme til at 

mangle 13.000 uddannede lærere i 

folkeskolen, og det uagtet at der i øjeblikket 

nedlægges lærerstillinger. I Region 

Midtjylland blev der i 2022 optaget 662 nye 

lærerstuderende. Af dem er 483 optaget i  
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Århus. Kombineret med at der i øjeblikket er 

et frafald på 40%, så skal man ikke være den 

store matematiker for at forudse, at det kan 

blive særdeles vanskeligt at tiltrække nok 

læreruddannede til vores to kommuner.  

 

Et godt arbejdsmiljø er grundforudsætningen 

for at skabe attraktive arbejdspladser. Hvis 

man også i fremtiden både skal kunne 

rekruttere nye lærere samtidig med, at man 

ønsker at bevare en erfaren lærerflok, som er 

præget af ”langtidsfriskhed” - ja så er det helt 

afgørende, at man vedvarende styrker arbejdet 

med at skabe attraktive arbejdspladser. 

 

Lyt til medarbejdernes input – realisering 

af A20 

Når riget (læs kommunerne) fattes penge, er 

det om muligt endnu mere vigtigt, at man 

inddrager og lytter til medarbejderne og 

medarbejderrepræsentanterne. I fællesskab 

med forvaltning og skoleledere arbejder vi 

med en fortsat realisering af A20, hvor netop 

understøttelse af et godt arbejdsmiljø er en af 

grundintentionerne.  Her er det bl.a. vigtigt at 

have fokus på arbejdet med skoleplanen og 

samarbejdsmøderne. Det er her, at lærernes 

professionelle stemme og pædagogiske 

vurderinger skal kvalificere ledelsens 

beslutninger om, hvordan lærerens arbejdstid 

skal anvendes, hvilke indsatser, der skal 

prioriteres – og navnlig, hvad der IKKE skal 

prioriteres.  

Når man som fx i Ikast-Brande ligger med et 

tårnhøjt gennemsnitligt undervisningstimetal, 

så er det helt afgørende, at man ikke vil både 

blæse og have mel i munden. Der SKAL 

prioriteres. Ellers får man et arbejdsmiljø, 

hvor lærere og børnehaveklasseledere skal 

løbe hurtigere og hurtigere. Og det er der 

ingen, der kan holde til i længden.  

 

Når der kommer nye arbejdstidsregler, er det 

egentlig en ganske rimelig forventning, at de 

virker fra dag 1. Men os, der har arbejdet 

under flere arbejdstidsaftaler, ved også godt, 

at så enkelt er det ikke. Både hovedforening, 

kreds og tillidsrepræsentanter arbejder 

målrettet med at få flere af elementerne i A20 

realiseret. Vi er på vej – men vi er ikke i mål. 

 

 
Niels Lynnerup på talerstolen 

 

Til gengæld håber jeg at være i mål med 

denne beretning. Jeg vil gerne takke både 

kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter for et 

rigtigt godt samarbejde. Det har jo på mange 

måder været et år 1, hvor vi både som 

formandskab og kredsstyrelse har skullet 

finde vores positioner. Jeg synes, at 
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samarbejdet bærer præg af stort engagement, 

konstruktive bidrag og en rigtig god stemning.  

 

Samtidig vil jeg gerne rette en endnu større 

tak til vores ansatte Anne, Benny, Hanne, 

Else og Lone. Det har været en sand 

fornøjelse at opleve den professionalisme, der 

bærer jeres arbejde. Det har især for en ny 

formand været guld værd. At det så også er 

tilsat et rigtigt godt humør gør, at 

kredskontoret – i hvert fald set med 

formandens briller – er et rigtigt dejligt sted at 

arbejde. 

 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til 

generalforsamlingens behandling. Den er 

tilstræbt at være lidt kortere end de senere år. 

Vi håber, at I vil tage godt imod den. Skulle 

nogle synes, at der mangler noget, eller 

vægtningen har været forkert, så kan jeg jo 

passende slutte af med Andreas Odbjergs ord 

– ”Vent og se vi skal nok få styr på det.” 
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Efter generalforsamlingen var der 

middag, musik og socialt samvær i 

MCH Teaterkælderen. 


