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KREDS 60 NYT 
Hvad vil vi med skolen? 
Af formand Lene Høiriis Nielsen 

Hvad vil vi med skolen? 

Under denne overskrift blev der på dette års kongres diskuteret. Baggrunden for dette er bl.a., at 
vi som lærere i mindre og mindre grad har oplevelsen af selv at være med til at bestemme, 
hvordan undervisningen skal planlægges, så den udvikler eleverne på bedst mulig måde, såvel 
fagligt som menneskeligt. Det er fint at kunne sætte hak ved en tillært, faglig kompetence, men 
eleven skal også være blevet et klogere menneske. I det hele taget - og ikke kun på 
skoleområdet - lider vi under, at fagfolk ikke får muligheden eller tages alvorligt, når de ytrer sig 
om deres fag.


At finde ud af, hvad vi vil med skolen, er en vigtig diskussion. Det er vigtigt, at der er stor 
enighed om det, der fremkommer, og at debatten kommer til at foregå mange steder, også - eller 
måske især - på lærerværelset. Derfor fremkom der heller ikke et færdigt svar/bud efter en halv 
dag på kongressen. Men på kongressen udtryktes enighed om, at der skal iværksættes 
drøftelser om et folkeskoleideal for DLF. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at stå med et færdigt 
produkt, som vi gjorde med professionsidealet, men selv hvis det ikke sker, vil debatten være 
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rigtig givende. Vi ville stå med vores bud, som vi kunne give videre til politikerne, forhåbentlig 
som et væsentligt input til deres inspiration.


Når vi taler om, hvad vi vil med skolen, så er en sidegren, eller måske snarere et vildskud, 
debatten om kvalitet i folkeskolen. Der skal være mere kvalitet. Det bliver udtalt alle steder fra. 
Løsningen på folkeskolens problemer er kvalitet. Men hvad er kvalitet? Det er der nok næsten 
lige så mange bud på, som der er indbyggere i Danmark. Vi har alle et syn på, hvad kvalitet er - 
og da især, når det handler om det offentlige. Det er bare helt sikkert ikke det samme, vi mener, 
og når der tales om mere kvalitet i folkeskolen samtidig med, at kommunerne sparer på 
skolebudgetterne, så kommer det i mine ører til at lyde lidt hult. I stedet for bare at sige mere 
kvalitet, så ville det da være meget bedre, at vi til trods for rigets finansielle situation (og her kan 
man så have forskellig opfattelse af, hvordan situationen er) tog snakken om, hvad kvalitet er. 


Jeg er helt sikker på, at vi som lærere gerne kommer med input, men i sidste ende, når 
politikerne havde fundet ud af, hvad kvalitet er, så skulle den ønskede kvalitet sammenholdes 
med den økonomi, der er i kommunerne. Så kunne man sætte kryds ved det, der var mulighed 
for (råd til), og så ville det være lidt lettere for os, der bevæger os i skolen. Tænk, hvis vi nu 
vidste, at det ikke længere var en kvalitet at tage på ekskursioner, lejrskoler, at rette elevernes 
opgaver eller sende elever til tale-hørepædagog. Måske ville vi så være fri for at gå rundt med 
dårlig samvittighed over de opgaver, vi ikke udførte. For vi ville jo vide, at det var kvalitet, vi 
udførte. I hvert fald den kvalitet, der var besluttet.


Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup Laursen 

Faxe 

Der er ikke så meget nyt at fortælle fra Faxe. Det er dog ikke det samme, som at intet nyt er godt 
nyt. Der er indgået budgetforlig. Et forlig, der ikke indeholder meget for folkeskolen. Der har ikke 
været nogen opprioriteringsforslag på vores område, og det kan jo undre. Det positive i 
budgettet er den ene million, der er sat af til inklusion/indskolingen.


Ejendomsstrategien er for mange af skolerne i fuld gang og ved at være på plads. Sofiendals-
afdelingen mangler, men den skal også udsættes for meget. I forhold til det forslag, der skal op 
på byrådsmødet, ligger det til, at den del af skolen, der pt. rummer SFO-delen, skal nedrives. 
SFO skal fremover dele lokaler med indskolingen.


Vordingborg 

Der blev sidst i september indgået budgetaftale for 2017 og overslagsårene 2018-2020, mellem 
Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen kan læses på kommunens hjemmeside, og 
følger man med i aviserne, skrives der også en hel del om kommunens budget.

Den korte version er, at der er ikke meget i aftalen til folkeskolen, andet end en del reduktioner..
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I budgetaftalen gennemføres alle forslag i reduktionspuljen på 16,9 mio.kr. Bortset fra forslaget 
fra ØPU om kørsel for kommunens medarbejdere til lav takst, mere om det senere.

Det vil sige, at følgende reduktioner fra 16,9 mio.kr.-puljen gennemføres på skoleområdet:


• Reduktion af midler på fællesområdet, 635.000,- kr. i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 
2020.


• Reorganisering af ekskluderende specialundervisning, 1.100.000,- kr. i alle fire år.


Parterne blev enige om at gennemføre de fleste af besparelserne fra dette katalog, bl.a. for at 
sikre dækning for de merudgifter, der opleves på det specialiserede socialområde.

Fra reduktionskataloget på 15 mio.kr. gennemføres følgende på skoleområdet:


• Nedsættelse til 0,25 afdelingsleder SVG-skolen, 130.000,- kr. i alle fire år.

• Reduktion af kompetenceløftsmidler, 500.000,- kr. i alle fire år.

• Reduktion af klubkoordinatorstillinger, 260.000,- kr. i alle fire år.

• Ændret model i tildelingen til administration, 330.000,- kr. i alle fire år.


Desuden kom der med budgetaftalen flere nye ting ind i sidste time, blandt andet dette 
”yderligere finansieringselement”, som handler om at reducere kommunens samlede udgifter til 
konsulenter og eksterne rådgivere med 1 mio.kr. og reducere midlerne til læringskonsulenter i 
skolevæsenet med 0,5 mio.kr, dette blandt andet for at spare de midler, man nu ikke sparer på 
den tidligere omtalte kørsel.


Der pågår i skrivende stund fortsat en masse debat om budgettet og ikke mindst om forslaget 
om at nedsætte medarbejdernes kørselstakst fra høj til en mellemtakst for alle, til lav takst for 
nogen og høj for andre – og dermed en klar forskelsbehandling af kommunens medarbejdere. 


Mindretallet har været ude med deres tydelige holdning til forslaget - det vil de ikke være med til!


Hovedudvalget fastholder, som vi har gjort gennem hele forløbet, at ingen medarbejdere kan 
pålægges kørsel i egen bil i tjenesten til lav takst. Og at man i så fald må sikre, at der er 
kommunale biler nok til rådighed. Usikkerheden om, hvem der i det nye forskelsbehandlende 
forslag kan få lov til at køre til den høje takst, og hvordan administrationen vil definere denne 
”regelmæssig kørsel af et større omfang i egen bil”, der giver adgang til den høje takst, giver uro 
og skaber helt forståeligt bekymring blandt medarbejderne.


Budgettet og netop forslaget om kørsel er på kommunalbestyrelsens næste møde torsdag 13. 
Okt. Kl 17.00 - du kan se debatten hjemmefra, da den livestreames via kommunens hjemmeside, 
og skulle du være optaget, kan man stadig finde videoen af mødet og sé det, når det passer en, 
og skulle man ikke orke det hele møde, kan man blot klikke på det dagsordenspunkt, man 
ønsker at se debatten fra (se det er da smart..). Spændende er det i hvert fald, hvad det ender 
med!


Alle skoleledere, SkoleTR'er, Søren Kokholm og kredsen deltager 9. november på det regionale 
dialogmøde, hvor evaluering af lærernes arbejdstid og bilag 4 er på programmet. 
Uddannelsesforbundet, DLF og KL afholder sammen dialogmødet, og på programmet er 
følgende punkter: dialog om planlægning af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og 
arbejdstidens opgørelse. Desuden skal vi drøfte kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og 
styrkelse af den sociale kapital med fokus på lokale eksempler.
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Hvad der kommer ud af sådan en dag, må tiden vise - men det kan være ganske givtigt at være 
sammen med mange andre kommuner og kredse, alle parter og høre de mange forskellige 
måder, tingene løses på. 

 


Indtryk fra kongressen  
Af Kenneth Falck Hansen 

I uge 37 deltog de tre delegerede fra kreds 60 på DLF's kongres.


Kongressen var en såkaldt ”lille kongres”, hvilket bl.a. betyder, at der ikke er nogen 
formandsberetning. Udover de formelle dagsordenpunkter var kongressen koncentreret om 
følgende tre debatpunkter:


- Hvad skal vi med skolen?

- Medlemmernes arbejdsliv

- Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund


Der var mange gode indlæg, bl.a. fra Alexander Von Oettingen, Majbritt Berlau (formand Dansk 
Socialrådgiverforening) og vores egen formand, Anders Bondo Christensen.


Hvis I finder tiden, skal I gøre jer selv den tjeneste at gå ind på dlf.org og under punktet om 
kongres 2016 læse indlæg, kronikker og kongresvedtagelser.


Punkterne var valgt ud fra den følelse af afmagt, som har ligget, og stadig ligger, hos mange 
lærere siden overgrebet/konflikten i 2013.


Mange kolleger oplever, at de ikke lykkes med undervisningen/lærerjobbet indenfor de 
nuværende rammer. Mange oplever stort arbejdspres og mange arbejdsopgaver, som tager tid – 
og tager tid fra primæropgaven. Meget skal måles og testes, og kan det ikke måles og testes, 
har det ingen værdi. Mange forsøger at tilpasse sig og går derfor på kompromis med egen 
undervisning og kvaliteten af denne. Det er i sig selv en kæmpe udfordring at tilpasse sig noget, 
som man måske ikke helt er enig i, eller ikke kan se meningen med. Tingene skal give mening for 
den enkelte. Som en taler udtalte det: ”Man kan klare et hvilket som helst hvordan, hvis man har 
styr på sit hvorfor”.


Der er store forskelle på det samarbejde, de forskellige kredse i landet har opnået med 
arbejdsgiverne – kommunen, forvaltning og skoleledere, og stor forskel på hvilke ”aftaler”, der er 
opnået. I Faxe har vi som bekendt en aftale, som beskriver rammerne, og som sætter tid på 
forberedelse og andre opgaver. Selvom vi ofte mangler tid, og mange har meget undervisning, er 
vores aftale et ønskescenarie for mange andre kredse. Blot for at sætte forskellene i perspektiv.


Men netop det faktum, at lokale rammer kan være meget forskellige, åbner den problematik, 
som handler om ”Hvad der binder os sammen som lærere, når ”arbejdsaftaler” kan være 
forskellige” eller ”Hvordan kan foreningen bygge bro mellem de lærere, som ikke ønsker at tale 
mere om konflikten i 13, og de lærere, som stadig er dybt frustrerede over konflikten og ikke 
mener, det er behandlet nok”. Det er en vanskelig balancegang.
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Hertil er temaerne om ”skoleidealet” og ”Hvad skal vi med skolen” vigtige tiltag, som jeg glæder 
mig til at følge og deltage i.


Selvom der er mange forskelle på kredsenes rammer, aftaler, forståelsespapirer, 
administrationsgrundlag (...og hvad de ellers benævnes som), er det fantastisk at se og høre, 
hvor mange dygtige mennesker, der i hele foreningen, på alle niveauer og hver dag arbejder 
utrolig professionelt på at skabe bedre og rimelige arbejdsforhold for alle lærere.


Jeg har noteret nogle udsagn, som fremkom på kongressen:


-  Som lærer arbejder vi efter reglerne, men heldigvis bruger vi også vores sunde fornuft. 
- Arbejdsglæde er lig med at lykkes med sit arbejde. 
- Demokrati og medbestemmelse er afgørende, hvis vi skal have en berettigelse som  

fagforening. 
- Vi kan ikke diskutere hvilken skole vi vil have, uden at diskutere hvilket samfund vi ønsker. 
- Er fremtidens Danmark styret af en lille politisk elite, som ikke må kritiseres og hvad gør det i   

forhold til ens demokratiopfattelse (bl.a. med henvisning til den sag, hvor en lærer blev truet 
med afsked, fordi han kritiserede sin ledelse). 

-  Når fællesskaber er i opløsning, bliver mennesker sårbare.         
- Hvis man beder folk om at have hjertet med, må man give dem friheden til at have et formål. 
- Fællesskab og handlekraft må være det nye begreb og benævnes ”fælleskraft” 

Hovedstyrelsen arbejder løbende på strategien frem mod OK18 og fik fra salen mange input. Det 
vil der nu blive arbejdet videre med, og på kongressen i 2017 vil de konkrete punkter fastlægges 
og blive indarbejdet i forhandlingsstrategien og eventuelle krav.


Men som sagt, følg med inde på dlf.org – der er masser af god viden, informationer og 
interessant læsning.


Arbejdsmiljøet  
Af Anette Lis Jensen 

I DLF er der øget fokus på samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter 
og skoleledere (TRIO). Dette samarbejde er kernen til at forbedre arbejdsmiljøet på skolerne.


I kreds 60 arbejder vi også på at styrke samarbejdet mellem TR og AMR, det gør vi bl.a. ved i 
dette skoleår at afholde TAUS-samtaler (samtaler med TR og AMR) for at understøtte deres 
muligheder for sparring og brug af hinandens kompetencer til glæde for medlemmerne.


På døgnmødet for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i november vil vi også 
have det konstruktive samarbejde i fokus, herunder mulighederne for at kunne påvirke skolens 
ledelse til at iværksætte initiativer, der forbedrer arbejdsmiljøet.

 

SPARK 
I forbindelse med OK15 blev Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne etableret af 
KL og Forhandlingsfællesskabet, og fem konsulenter er nu klar til at tilbyde hjælp rundt omkring i 
kommunerne.  
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Der blev d. 11.04.16 afholdt en indledende konference, hvor nogle tillidsvalgte fra kredsen 
deltog.


SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte 
arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde videre med 
arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende.


For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort ansøgningsskema. I skal være klar til at gå 
i gang med forløbet inden for et halvt år. 


SPARK har midlertidigt lukket for ansøgninger og åbner igen 15. november. Når I udfylder 
skemaet, skal I give kontaktoplysninger for en leder og en medarbejderrepræsentant, og I skal 
være enige i jeres TRIO/lokal-MED om at søge.


Se her hvilke oplysninger, I skal have klar, når I søger. 


SPARK vurderer ansøgningerne i den rækkefølge, de bliver modtaget, og ud fra en prioritering, 
som sikrer, at SPARK kommer bredt ud til kommunerne og de forskellige brancheområder. 


SPARK yder støtte til følgende fire temaer: 

• Usikkerhed og utryghed, som kan skabes af forandringer og omstillinger. 

• Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder 

konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning. 

• Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere. 

• Problemer ift. Arbejdets indhold, omfang og udførelse.


I skal i ansøgningen oplyse, hvilket af de fire temaer, I ønsker støtte til. De fire temaer er fundet 
gennem et grundigt researcharbejde i kommunerne. 




 � 


 

Der bliver som sagt åbnet for nye ansøgninger 15.11.2016, så hvis I tænker, at jeres 
arbejdsplads kunne have glæde af et forløb, skal I tale med jeres AMR/TR, så MED-udvalget kan 
søge om at komme i betragtning.
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Det er gratis 
at deltage..

http://vpt.dk/midlertidig-lukning-ansogninger-til-spark
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OPSLAGSTAVLEN: Læs grundigt siden her :-)

Hvis du ikke fik bestilt en 
lærerkalender, har vi stadig 
enkelte tilbage på kontoret. 

Skriv til os: 060@dlf.org

Tvungen ferie i uge 42 Hvis du er nyuddannet eller har fået nyt arbejde og der afholdes kollektiv ferie på arbejdspladsen, kan du være tvunget til at afholde ferie. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at søge dagpenge. 
Kontakt A-kassen på: 
📞 70 10 00 18

www.dlfa.dk 


LØNTJEK - et tilbud til dig!

Kredsen tilbyder ig
en i år, at tjekke 

din 

lønseddel sammen med dig, for at sikr
e, at du 

får den rigtige løn
 og de rette tillæ

g.

Tilmelding til 060@dlf.org er nødvend
ig, så vi 

er nok hænder og du undgå
r ventetid!

9/11 kl.14-20 på Kredskonto
ret

30/11 kl.15-20 på
 Midtskolen, Afd.Sofiendal

Husk at medbringe opgaveov
ersigt og 

lønsedler i papirfo
rm! 📝 👍
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X i kalenderen! ✏🗓  

Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 

afholder Kredsen generalforsamling på 

seminariet i Vordingborg. 

HUSK DET NU - vi glæder os til at se dig!
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