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Skriftlig Beretning 2021  

Generalforsamling den 4. juni 2021  

  

INDLEDNING  

Så indkalder vi atter til generalforsamling i 

Herningegnens Lærerforening. I år 4. juni. 

Sidste år var det den 2. september. Begge 

datoer skævt af vedtægtsbestemmelserne, idet 

vi normalt holder GF inden 1. april. I år er der 

ikke valg på generalforsamling, idet valg til 

kredsstyrelsen i HLF er i lige år. Forklaringen 

på, at vi har bøjet vedtægterne nu to år i træk, 

er den pandemi, der har hærget over hele 

verden og således også i Danmark. Vi 

afholder GF fysisk i MCH Herning 

Kongrescenter, som er certificeret til at 

afholde arrangementer med op til 500 

deltagere med alle pålagte 

sikkerhedsrestriktioner. DOG er det 

Herningegnens Lærerforenings opgave at 

sikre, at alle der ønsker at deltage, medbringer 

gyldigt coronapas (72 timer) eller 

vaccinationspas. Når GF er slut, byder 

kredsen på en forstærket middag med 3 retter 

mad, drikkevarer og kaffe. Vi ønsker 

simpelthen at forkæle deltagerne lidt mere, 

end vi plejer. VEL MØDT.  

 

 
 

1. PÆDAGOGIK   

 

Nødundervisning under corona    

Omstilling på omstilling på omstilling – 

rækken af forandringer for elever, ledere og 

lærere har nærmest været uendelig under de 

nedlukninger og genåbninger, som har præget 

folkeskoler og andre arbejdssteder gennem 

det sidste år. Det har været helt urimelige 

arbejdsforhold, og der er intet at sige til, hvis 

det indimellem har medført hovedrysten og 

irritable udbrud, når der igen - og ofte med 

kort varsel - er kommet nye retningslinjer. 

Arbejdet bærer IKKE lønnen i sig selv, men 

det er dog opmuntrende, at anerkendelsen af 

lærerarbejdet under diverse corona-

restriktioner nærmest har nået hidtil usete 

højder - lige fra forældre- til KL- og 

ministerniveau. I april 2020 kunne Pernille 

Rosenkrantz-Theil således citeres for 

følgende: "Jeg får mange forskellige indtryk 

af, hvordan det går derude, og helt overordnet 

bøjer jeg mig simpelthen i støvet. Vi beder 

lærerne om at løse en opgave, der ikke bare er 

umulig. Der er en hel del, der på samme tid er 

umuligt”. (Folkeskolen 2. april 2020) 

 

Krisetider skaber også udvikling 

Foreningen har centralt lavet en større 

opsamling af de pædagogiske og didaktiske 

erfaringer, som lærere og 

børnehaveklasseledere har gjort sig med nød- 

og fjernundervisning under såvel 

nedlukningen som genåbningen.  Det er – 

ikke overraskende – mest bekymringer, der 

fylder i opsamlingen, men som det er set før, 

så kommer der ofte også nogle erfaringer, 

som på sigt kan være med til at skabe en 

positiv udvikling. 

 

Bekymringer: 

• Nogle elevgrupper fx udsatte elever, 

ordblinde og elever med særlige behov har 

haft det meget svært under nedlukningen. 

Andelen af elever, der har haft det svært, er 

steget under den anden nedlukning. 

• Fjernundervisning har været mest 

formidling og træningsopgaver 

(undervisning er også interaktion). 

• De fleste steder har der været hovedfokus 

på dansk, engelsk, matematik, og de 

praktisk/musiske fag har ikke fået meget 

tid og opmærksomhed, også pga. praktiske 

udfordringer med faglokaler og 

lærerbindinger til mindre hold. 
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• Kortere skoledage har betydet, at det er 

forskelligt hvilke fag, der ikke er blevet 

prioriteret. 

• Eleverne har savnet den kropslige 

dimension. 

• Der er mange ”smarte + hurtige” 

undervisningsforløb på platforme, som 

ikke har megen didaktisk eller pædagogisk 

kvalitet. 

• Færdighedstræning fungerer fint i 

onlineundervisningen, mens 

dannelsesopgaven og den brede faglighed 

generelt er mere udfordret.  

• Lærere oplever elever, der ikke tænder 

kameraet – det fortrolige rum, som normalt 

er i et klasseværelse, er ikke til stede. 

 

Positive erfaringer: 

• Coronaperioden har vist, hvor vigtig 

klassefællesskabet og relationer er. Det 

allerbedste er, at nedlukning og 

onlineundervisning har øget de allerfleste 

elevers motivation for at komme i skole 

igen. 

• Fokus på kerneopgaven. Lærernes faglige 

vurderinger frem for tests osv. Stor 

fleksibilitet. Tillid til lærerens faglighed. 

• Lærerne har fået nye/flere erfaringer med 

digital undervisning.  Både 

undervisningskvalitet og det tekniske har 

været svingende, men især under den 

anden nedlukning har kvaliteten været 

stigende. 

• Den kortere skoledag og den anderledes 

organisering i genåbningsperioden har 

givet lærerne en oplevelse af større frihed 

til at planlægge undervisningen og bedre 

kontakt og relation til de enkelte elever. 

• Generelt har lærerne oplevet både tillid og 

mere frie rammer og frihed fra ydre krav 

end i hverdagen.   

 

Ovenstående er langt fra udtømmende, men 

giver et rimeligt billede af det sidste års 

pædagogiske udfordringer i folkeskolen. 

 

Nødbekendtgørelsen er stadig gældende 

En hel del af skolelederne i både Herning og 

Ikast-Brande valgte, at eleverne i såvel 

nedluknings- som genåbningsperioden skulle 

gennemføre fuldt skema. Det har der ikke 

forelagt nogle anbefalinger om. Snarere 

tværtimod og det har næppe altid været 

pædagogisk hensigtsmæssigt. Det er værd at 

bemærke, at selvom man vælger en løsning 

med fuldt skema for eleverne, så er 

nødbekendtgørelsen om undervisning – 

uanset genåbning - stadig gældende for alle 

landets skoler. Foreløbigt frem til udgangen af 

dette skoleår. 

 

 
 

Afgangsprøver i en coronatid 

I foråret 2020 valgte undervisningsministeren 

at aflyse årets afgangseksamener. En 

beslutning som foreningen bakkede op om. På 

de sociale medier var det dog tydeligt, at 

lærere også her er en bredt sammensat 

gruppe. Der var mange meninger om den 

beslutning. 

I dette skoleår er der løbende taget bestik af 

muligheden for/rimeligheden af at afvikle 

dette års eksamener. Forholdsvis tidligt 

besluttede man at aflyse det, der skulle have 

været debuten for afvikling af eksamen i det 

praktisk-musiske valgfag i 8. klasse. 

Elevernes faglige erfaring og fundament for 

gennemførelsen af eksamen i netop den type 

fag var ganske enkelt for usikkert. I februar 

besluttede man endvidere at aflyse eksamen i 

udtræksfagene og altså reducere i antallet af 



4 

eksamener, som nu kommer til at koncentrere 

sig om fagene dansk, matematik og engelsk. 

 

Elevernes retssikkerhed 

Seneste ændring kom i slutningen af april, 

hvor det blev besluttet, at eleverne mindst er 

”sikret” den standpunktskarakter, som de har 

modtaget inden eksamen. En evt. lavere 

eksamenskarakter vil således ikke blive påført 

elevens afgangsbevis. Den sidste justering er 

foretaget med baggrund i, at der stadig er 

meget store lokale og regionale forskelle på, 

hvilke forudsætninger eleverne har for at gå 

til eksamen. Der er flere steder i landet, hvor 

eleverne siden oktober kun har haft ganske få 

uger med fysisk tilstedeværelse på skolen. 

Det er HLF’s vurdering, at det i år er lykkedes 

at finde en salomonisk løsning, som både 

tager hensyn til elevernes retstilstand, elevers 

og forældres ønske om, at der opnås erfaring 

med at gå til eksamen, og at 10 års skolegang 

afsluttes med en bedømmelse. Set fra et 

lærerperspektiv er det især væsentligt, at 

løsningen har afsæt i lærerens professionelle 

dømmekraft.  

 

 
 

”Mellemformer” 

Begrebet ”Mellemformer” er ikke hjemlet i 

folkeskoleloven, men dækker over, at der 

landet rundt er opstået en knopskydning af 

måder at organisere inklusions- og 

specialundervisningstilbud på. Betegnelser 

som ”Oasen”, ”Pusterummet”, ”Obsen”, 

”Fristedet” m.fl. er eksempler på opfindsom 

navngivning af de tilbud, som reelt kommer 

til at udgøre skolernes specialundervisning, 

og hvor (den manglende) økonomi er den 

styrende faktor. 

Foreningen centralt modtager flere og flere 

bekymrede henvendelser fra kredsene om 

”anderledes” måder at organisere 

specialundervisning og inklusionen på. Disse 

tilbud mangler meget ofte tilstrækkelig 

kvalitet og sikrer ikke elevernes rettigheder til 

det rigtige undervisningstilbud. Der er 

eksempler på, at den lovbestemte 

visitationsproces tilsidesættes, og vurderingen 

af omfanget af elevens støttebehov 

bagatelliseres. Det er ligeledes tvivlsomt, om 

de elever, der får deres ofte daglige gang i fx 

”Oasen”, modtager undervisning af 

uddannede lærere. 

Også i vores kommuner findes der eksempler 

på ”mellemformer”. Mest tydeligt i Ikast-

Brande, hvor der opereres massivt med 

begrebet ”baser”.  

Undervisningsministeriet har igangsat en 

undersøgelse af eksisterende ”mellemformer” 

og arbejder på en vejledning herom. 

Foreningen er i øjeblikket i gang med at 

udarbejde principper vedr. ”mellemformer”. 

Her vil der bl.a. blive lagt vægt på, at alle 

elever har ret til undervisning, der er tilpasset 

deres behov og til at være tilknyttet en 

folkeskoleklasse og deltage i klassens 

fællesskaber. 

 

Nationale test    

Efter et år, hvor de nationale test var sat på 

standby og gjort frivillige, var det meningen, 

at 2020 skulle bringe afklaring af, hvordan et 

nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

skulle skrues sammen. Men pga. 

coronaperioden er forligspartiernes 

forhandlinger herom blevet udskudt. Det har 

så medført en genoptagelse af de nationale 
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test, som skal afholdes i indeværende skoleår. 

En helt igennem ulogisk beslutning af 

undervisningsministeren. Foreningen og også 

andre aktører har direkte henvendt sig til 

ministeren og protesteret over den beslutning. 

Desværre uden at det har fået ministeren til at 

ombestemme sig.    

DLF har i samarbejde med 

Skolelederforeningen og KL udarbejdet nogle 

centrale budskaber, som skal være et fælles 

input til forligspartiernes kommende 

forhandlinger om et nyt evaluerings- og 

bedømmelsessystem. Der ligger en stor styrke 

i, at budskaberne er lavet i samarbejde med de 

førnævnte aktører, og det forventes, at de får 

en stor betydning for forligspartiernes 

beslutninger. 

 

Teknologiforståelse 

I de sidste 3 år har faget teknologiforståelse 

kørt som forsøg på 46 skoler over hele landet. 

Forsøgene har været organiseret efter to 

forskellige modeller. På nogle skoler har det 

været som deciderede fag på udvalgte 

klassetrin.  Andre steder har det været 

integreret i andre fag.  Formålet med forsøget 

er at afprøve teknologiforståelse som en ny 

faglighed i folkeskolen bl.a. med henblik på, 

at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til 

teknologi og forme den frem for blot at bruge 

den. Forsøgene afsluttes til sommer, og det 

forventes at folketinget herefter tager 

beslutning om, hvordan teknologiforståelse 

skal implementeres i folkeskolen. Det bliver 

unægteligt spændende at se, om det for første 

gang i mange år medfører ændringer i 

folkeskolens fagrække.  

I foreningen er der centralt udarbejdet et 

politikpapir om teknologiforståelse, som bl.a. 

har opmærksomhed på hvilke forudsætninger, 

der skal til for, at der kan ske en kvalitativ og 

hensigtsmæssig implementering af 

teknologiforståelse – uanset om det sker som 

selvstændigt fag eller i eksisterende fag. 

 

 

 

10. Klasse i folkeskolen  

Som bekendt valgte Herning Kommune fra 

skoleåret 20/21 at placere folkeskolens 10. 

klasse hos ekstern aktør nemlig Herningsholm 

Erhvervsskole. Medlemmerne, som var ansat i 

kommunen, blev som konsekvens heraf 

virksomhedsoverdraget til Erhvervsskolen. 

Deres medlemskab af DLF bevarede de 

overenskomstperioden ud. Imidlertid er 

grænsedragningen aftalt sådan, at det er 

Uddannelsesforbundet, der organiserer 

undervisere i erhvervsskoleregi. Dette har 

betydet, at vi pr. april 2021 har måttet tage 

afsked med særdeles loyale medlemmer, som 

vi naturligvis har rådet til at optage 

medlemskab i den aftaleberettigede 

organisation. Vi har takket såvel TR som 

medlemmerne for rigtig godt samarbejde. 

 

              
 

  

2. ANSÆTTELSE 

                 

Regnskabsafslutning 2020 herunder 

overførsler    

Igen viser regnskabsafslutningen for 2020 i 

år, at der i Herning er uforbrugte driftsmidler 

udover det rimelige. En vis forklaring på de 

overskydende driftsmidler hænger i Herning 

bl.a. sammen med, at de midler, staten har 

tilført til ekstraordinære coronudgifter i 2020, 
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først blev udmøntet til skolerne 18. december 

2020 – samme dag som eleverne fik juleferie!  

I Ikast-Brande kommune viser 2020 

regnskabet også, at der er uforbrugte 

driftsmidler også udover det rimelige. Det er 

vigtigt at notere, at der i begge kommuner er 

tale om penge til drift, hvilket først og 

fremmest vil sige lønmidler, som skolen ikke 

har omsat i lærernormeringer. Det betyder, at 

der kunne ansættes flere lærere i begge 

kommuner, så der var flere om at undervise i 

skolerne.  

 

 
 

Budget 2021 og penge til ansættelse af 

lærere 

I Herning kommune blev tilført driftsmidler 

på i alt 5.5 mio. Derudover er budgettet hævet 

med de statslige midler øremærket ansættelse 

af lærere. I Herning 4.745.000 i 2020 stigende 

til 6.937.000 i 2021.  

I Ikast-Brande kom ingen nye besparelser. 

Salamibesparelsen vedtaget tidligere på 1 % 

blev halveret, hvilket dog stadig indebærer en 

driftsbesparelse på skolerne. Til ansættelse af 

flere lærere i Ikast-Brande fik kommunen 

2.265.000 i 2020 stigende til 3.283.000 i 

2021.   

  

Afskedigelser i skoleåret 20/21 

I indeværende skoleår er 6 personer indenfor 

HLF’s organisationsområde varslet afskediget 

i Ikast-Brande. Tre af disse opsigelser er 

begrundet i arbejdsmangel.  

I Herning er 17 varslet afskediget heraf er 3 

med begrundelsen arbejdsmangel.  

For de øvrige i alt 17 opsagte i kredsen er 

begrundelsen primært sygdom.   

 

 3. LØN OG ARBEJDSTID   

           

A20 og lokalaftale Herning 

Efter et komprimeret men tilfredsstillende 

forhandlingsforløb lykkedes det juni 2020 

Herningegnens Lærerforening og Herning 

Kommune at indgå en lokalaftale om 

arbejdstid.  Allerede i august 2020 måtte 

forhandlerne imidlertid på banen igen, idet det 

lykkedes at indgå en generel aftale mellem 

DLF og KL om arbejdstid. Herning kommune 

og HLF har som konsekvens heraf tilpasset 

lokalaftalen til den nye centrale A20 aftale. 

Der har i tiden frem mod nuværende arbejde 

på skolerne med udmøntning af aftalen været 

afholdt fællesarrangementer mellem 

forvaltning og HLF. Her har Skoleledere og 

TR’er deltaget efter oplæg fra forvaltning, 

Skolelederforening og HLF. Arbejdet er 

foregået i god ånd, hvor samarbejdsporet 

holdes i hævd hele vejen rundt.  

 

A20 Ikast-Brande  

Sammen med forvaltningen arbejdes med 

udmøntning af A20 aftalen. Ikast-Brande er 

den eneste kommune tilbage i det jyske, som 

ikke har en lokalaftale om arbejdstid.  

Generelt om A20 aftalen gælder overordnet, 

at der skal sammenhæng mellem opgaver og 

tid samt en passende balance mellem antal 

undervisningstimer og individuel 

forberedelse. Netop manglen på individuel 

forberedelse var en af de alvorligste 

problemer arbejdstidskommissionen 

afdækkede.  

Et andet væsentligt krav i A20 er 

gennemsigtighed i ledelsens prioriteringer i 

forhold til arbejdsopgaverne.  

Den nye aftale indebærer for begge 

kommuner en væsentlig kulturændring for 

alle parter. Efter mere end 8 år med LOV 409 
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skal kommune, kreds, ledere, TR og 

medlemmer til at vænne sig til, at der nu er 

aftalte spilleregler for en række forhold, som 

skal overholdes i planlægningen.  

 

Social- og sundhedsskolen (SOSU)  

I HLF er vi så heldige at have en statslig 

arbejdsplads, nemlig den meget store SOSU-

skole i Herning. Her uddannes social- og 

sundhedsassistenter, social-og 

sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter. 

Der er nu indgået en arbejdstidsaftale på det 

statslige område også, så disse medarbejdere 

fremadrettet også har en overenskomst og 

dermed er frigjort fra regulering ved lov.  

 

Center for Kommunikation (CfK) 

I kredsen organiserer vi ligeledes lærere og 

audiologopæder, som underviser på 

voksenområdet. Lovgivningsmæssigt skal 

CfK leve op til lovgivningen Lov om 

Specialundervisning for Voksne.  Da CfK 

blev kommunaliseret blev institutionen 

placeret sammen med skoleområdet og PPR. 

Senere er CfK flyttet til Social, Sundhed og 

Beskæftigelsesområdet. Det har haft den 

effekt, at ovennævnte lovs bestemmelser om 

undervisning nedtones ligesom den dannelses- 

og kulturbaserede tankegang fra 

underviserområdet synes ændret til en mere 

klientbaseret socialpolitisk tankegang. HLF 

konstaterer, at institutionen er karakteriseret 

ved en top down styring med mindre reel 

medindflydelse og medbestemmelse som 

konsekvens for de ansatte. Der har i perioden 

fra 2019 til i skrivende stund været særdeles 

mange opgaver for HLF til 

bisiddervirksomhed mv. for medlemmer ansat 

på stedet, ligesom arbejdspladsen har haft 

mange ansatte langtidssygemeldte på grund af 

langvarig arbejdsbetingede lidelser. HLF har 

ageret i forhold til den kommunale 

arbejdsgiver i relation til dårligt arbejdsmiljø 

med henblik på forbedring af personalepolitik 

og arbejdsmiljø.  

 

4. BESKÆFTIGELSEN    

                  

Rekruttering og fastholdelse  

Der er mange myter om vanskeligheder ved at 

rekruttere og fastholde lærere i vores område. 

Den seneste undersøgelse fra 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser nu, at 

næsten hver 5. lærer i folkeskolen ikke 

læreruddannet.  

Undersøgelsen opgør, at der i Herning er 

9,89% uden læreruddannelse, og i Ikast-

Brande er 12.5% uden læreruddannelse.  HLF 

har ofte henledt forvaltningernes og 

skoleledernes opmærksomhed på at sikre, at 

eleverne modtager undervisning af uddannede 

lærere i alle fag og på alle klassetrin. Måske 

er det alt i alt blevet en smule bedre siden 

2013. Men godt nok er det ikke.  

 

 
 

 

Inden 2013 havde vi i begge kommuner 

aftaler, der sikrede nyuddannede og nyansatte 

lidt bedre arbejdsvilkår de første 1-2 år i 

ansættelsen. Der var tale om ekstra tildeling 

af tid til forberedelse samt mentorordning, så 

såvel den nyuddannede som den erfarne lærer 

fik afsat tid i sin arbejdsplan med det enkle 

mål at onboarde og fastholde lovende lærere i 

jobbet. Det vil derfor være oplagt at tænke 

genbrug ind her, så vi kan vende tilbage til 

generelle aftaler på området, som kommunen 

kan anvende i sine forskellige tiltag for 

rekruttering og fastholdelse.  
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5. ARBEJDSMILJØ   

 

Møder for AMR 

To gange om året indbyder HLF til møder for 

arbejdsmiljørepræsentanter fra kredsens to 

kommuner. Her tilrettelægges aktuelt indhold, 

ligesom der er tale om erfaringsudveksling 

AMRérne i mellem men også opsamling og 

deling af relevant arbejdsmiljøviden. Vi har 

blandt andet haft fokus på og arbejdet med 

corona, digital chikane, og et godt 

arbejdsfællesskab. I HLF sætter vi stor pris på 

møderne og den viden og indsigt, vi bl.a. får 

via møderne. I begge kommuner er den 

såkaldte trio særdeles vigtig på 

arbejdspladserne. Trioen består af lederen, TR 

og AMR. Trioen er ligeledes en del af det 

lokale arbejdspladsMED. I corona perioden 

har trioen vist sig at være en særdeles vigtig 

sparrings gruppe ved de mange mange 

nedlukninger, åbninger, nedlukninger osv. 

osv. på folkeskolerne. I Herning har 

forvaltningen og HLF, i skøn 

forening, opfordret skoleledelserne til at tage 

trioen med i planlægningen og udmøntningen 

af de mange, mange ændringer, vore 

medlemmer har skullet tåle. Det er vigtigt, at 

der gøres et stort arbejde både på 

forvaltningsniveau og på den enkelte skole for 

at sikre medarbejdernes trivsel. 

 

 
 

Bekendtgørelse om Psykisk arbejdsmiljø  

Vi har fået en bekendtgørelse, som sidestiller 

det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske 

arbejdsmiljø. Af bekendtgørelsen fremgår det, 

at arbejdet i alle led skal planlægges, 

tilrettelægges og udføres, således at det er 

sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt 

forsvarligt på kort og på lang sigt. Der er 

kommet særlige bestemmelser om enkelt 

påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det 

handler om stor arbejdsmængde og tidspres, 

uklare- og modstridende krav i arbejdet, høje 

følelsesmæssige krav i arbejdet, krænkende 

handlinger herunder mobning og seksuel 

chikane og arbejdsrelateret vold.  Alle punkter 

vi kender til i skoleverdenen.  

Ved vurderingen af, om det enkelte punkt 

udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed, 

vil der blive lagt vægt på tre forhold: den 

tidsmæssige udstrækning, karakteren af 

påvirkningen og forebyggende tiltag. Fra 

HLF´s side ser vi frem til at arbejde med 

vejledningerne, som kan konkretisere arbejdet 

med og virkningerne af denne bekendtgørelse.  

 

Arbejdsmiljønetværk i Herning    

I det tværgående Børne og Unge MEDudvalg 

(BOUMed) har vi, over tid, drøftet manglen 

på mere tværgående netværk for AMR på det 

store område. Vi er nu i gang med et 

pilotprojekt i regi af udvalget. 

Arbejdsmiljønetværket skal bidrage til 

erfaringsudveksling, inspiration og 

arrangementer på tværs af arbejdspladser, 

sektorer og arbejdsmiljørepræsentanter og 

ledere. Arbejdsmiljønetværket skal ligeledes 

bidrage til en nemmere, hurtigere og bedre 

implementering af ny lovgivning og nye tiltag 

på den enkelte arbejdsplads. I skrivende stund 

er der udsendt et spørgeskema til ledere og 

AMR’er med henblik på at indhente viden til 

det kommende arbejde med netværket. HR 

har i samarbejde med arbejdsgruppen, som er 

nedsat i BOUMed regi, udarbejdet 

spørgeskemaet og vil opsamle og analysere 

svarene.   

I skrivende stund er vi ved at nedsætte en 

arbejdsgruppe bestående af: to 

arbejdsmiljørepræsentanter, to 

institutionsledere, en afdelingsleder og en 

HR-konsulent. 

 

Ikast-Brande kommune 

Det er vort indtryk, at muligheden for 

tværgående netværk også drøftes i Ikast-

Brande. Der er dog intet formaliseret på 

nuværende tidspunkt.   

 

Arbejdsmiljøet lokalt  

I begge kommuner følges fravær generelt. Vi 

har stadigvæk et fokus på det psykiske 
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arbejdsmiljø, idet vi i begge kommuner over 

tid har og har haft ansatte, som er ramt af 

arbejdsbetingede lidelser, primært begrundet i 

langvarig stress på grund af for stor 

kontinuerlig arbejdsmængde, alt for ofte med 

modsatrettede krav og store følelsesmæssige 

udfordringer.  

I Ikast-Brande har trivselsmålinger/APV 

gentagende gange vist, at der er store 

udfordringer med balancen mellem tid og 

krav i arbejdet. Foranlediget heraf rettede 

SektorMED på skoleområdet en 

bekymringsskrivelse til politikerne. Der 

udarbejdes ny måling i 2022. 

 

6. ORGANISATION  

 

Ny formand i DLF 

23. september 2020 fik vi ny formand i 

Danmarks Lærerforening. På kongressen, som 

blev afviklet fysisk med begrænset dagsorden, 

blev Gordon Ørskov Madsen valgt med 156 

stemmer over modkandidaten Morten 

Refskov, som fik 140 stemmer. Traditionelt i 

foreningen samles vi om den valgte formand, 

ligesom vi i HLF også hilser meget 

velkomment, at Morten Refskov nu er 

formand for Overenskomstudvalget og 

formand for Lærernes A- kasse.  

På generalforsamlingen deltager formand 

Gordon Ørskov Madsen, som indledende taler 

kl. 17.00.  

 

Hovedstyrelsen 

Formandsskiftet medførte også enkelte 

omplaceringer i hovedstyrelsen. Morten 

Refskov blev, som nævnt ovenfor, 

efterfølgende valgt som formand for 

Overenskomstudvalget og er dermed 

ankermand på det store arbejde med at få A20 

implementeret. En af hovedopgaverne for 

overenskomstafdelingen har været at sparre 

med de kredse, som ønsker at indgå lokale 

aftaler om arbejdstid. Det arbejde har omfattet 

både indgåelse af nye aftaler, men også 

revidering af eksisterende aftaler. I det 

kommende skoleår er det i skrivende stund 

kun 5 kommuner, som ikke er omfattet af 

lokale aftaler om arbejdstid. 

 

 
Afgående formand Anders Bondo Christensen  

 

Hovedstyrelsen afholdt i marts noget så 

sjældent som et suppleringsvalg. Det blev 

nødvendigt, da ingen af de valgte suppleanter 

ønskede at indtræde, da Marianne Kanstrup 

fra Haderslev besluttede at stoppe i 

hovedstyrelsen. I stedet blev Lars Holmboe 

fra Vejle valgt. 

 

 
 

Undersøgelse af organisationsgraden 

DLF samlet 

Danmarks Lærerforening har i løbet af januar-

marts 2021 gennemført en undersøgelse af 

organisationsgraden via TR. Svarprocenten 

fra tillidsfolkene ligger på 95%.  

Resultaterne heraf foreligger nu. Den samlede 

organisationsgrad i Danmarks Lærerforening 

ligger på 92%. Kigger man isoleret på 

organisationsgraden på de kommunale 

folkeskoler ligger vi samlet på 94%. 
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Herningegnens Lærerforening samlet 

Samlet er organisationsgraden i kredsen på 

92%. Kigger vi isoleret på folkeskolerne er 

der i Herning kommune en organisationsgrad 

på 94% medens Ikast-Brande lander på 89%.  

Vi har i kredsen 19 arbejdspladser med 100% 

organiserede. Vi har 12 arbejdspladser med en 

organisationsgrad på mellem 90 og 98%. 11 

arbejdspladser ligger mellem 84 og 89%. 3 

arbejdspladser lander på 33, 50 og 78%. 

Den meget lave organisationsgrad på de 33% 

er på SOSU skolen. Med til dette billede 

hører, at personalegruppen ergoterapeuter nu 

organisatorisk er henført til Danmarks 

Lærerforening den 1.1.2021.  

Helt overordnet er vi i HLF og DLF tilfredse 

med resultaterne. Men vi vil naturligvis være 

særdeles opmærksomme på at analysere og 

vurdere, hvilke tiltag vi kan gøre sammen 

med tillidsfolk og medlemmer for at hæve 

organisationsgraden yderligere.  

 

 
 

Lærernes A-kasse  

HLF har noteret sig, at A-kassen nu 

kommunikerer oftere til os i kredsene, stiller 

statistikker til vor rådighed samt flere mulige 

måder at medvirke til servicering af 

kommunerne i relation til besættelse af 

stillinger. Det er en arbejdsform, vi hilser 

meget velkommen og som bygger ovenpå, 

vort i forvejen, gode samarbejde med 

Lærernes A-kasse.  

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

Pr. 1. januar 2021 etableredes FH lokalt som 

resultat af en fusion mellem de tidligere 

hovedorganisationer LO og FTF. I vort 

område lykkedes det os, som vi ønskede at 

fastholde vor organisering som FH for 

Herning og Ikast-Brande kommuner. Som 

bekendt indmeldte kredsen sig i samarbejdet 

allerede januar 2020, og det har vi på ingen 

måde fortrudt. Vi har altid haft den holdning, 

at det er væsentligt at være der, hvor 

indflydelsen ligger. Og nu er vi sammen med 

de øvrige gode organisationsvenner fra det 

tidligere FTF i den nyetablerede bestyrelse. 

Vi har konstitueret bestyrelsen med Lone 

Børlum (LB) som formand. Hun var også 

formand i det tidligere lokale LO. Som 

formand er LB særdeles dialogorienteret. Hun 

formår at tage både de lette og vanskeligere 

problemstillinger op i såvel bestyrelsen som 

med os som enkeltorganisationer.  

HLF deltog i april måned i virtuelt møde i 

DLF-regi, hvor kredsene fra hele landet var 

indbudt til en status over situationen med nye 

FH-bestyrelser over hele landet. Overordnet 

tegner samarbejdet godt, men naturligvis viser 

der sig plads til forbedring her og der.  

 

Kommunikation i og til tiden  

Til stadighed søger såvel DLF som HLF at 

kommunikere klogt og oplysende såvel til 

egne medlemmer som til forældre og samfund 

mv. Det seneste tiltag er DLF’s ”Genstart”-

kampagne. Her er tale om at henlede 

opmærksomheden på lærernes store arbejde 

under corona. Pandemien har budt på 

overordentligt store krav til lærernes vilje og 

evne til virtuel undervisning - vekslende 

mellem helt og delvist fremmøde i skolen 

under de evigt tilbagevendende åbninger og 

nedlukninger siden marts 2020. Lærernes 

evne til at få skolen til at fungere, under nok 

så vanskelige forhold, er blevet eksponeret i 

en grad, så politikere og andre med hang til 

evindelig kritik af lærerstanden har måttet 
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revurdere eventuelle fastlåste meninger. Det 

kom vist ligefrem bag på nogle af disse, at 

eleverne ikke blot savnede deres kammerater 

under nedlukningerne, men så sandelig også 

deres lærere og skolen. Under alle 

omstændigheder er lærernes omdømme 

samfundsmæssigt og især blandt forældre 

steget. Derfor er genstarts kampagnen også 

vigtig fremadrettet, idet de mange erfaringer 

og aha- oplevelser, som corona har ført med 

sig, betydet et nysyn på muligheder for at få 

de nødvendige ændringer og den nødvendige 

økonomi til folkeskolen til at gå op i en højere 

enhed.  

Det reparationsarbejde, der forestår efter 

corona, vil have et udvidet trivsels- og 

dannelsesperspektiv i undervisningen, hvor 

børn i skolen i alle aldre skal have bearbejdet 

erfaringerne som en del af læringen.   

                                                   

DLF InSite  

Foreningens eget site har nu eksisteret i et 

antal år. Sitet er lavet som en 

kommunikationsplatform med et hav af 

muligheder for lærere og 

børnehaveklasseledere i alle afskygninger. 

Medlemmerne har ikke rigtig taget 

mulighederne til sig, og det kniber da også at 

få TR til helhjertet at se fordelen ved sitet. 

Som konsekvens heraf vil der angiveligt ske 

ændringer, som ikke kendes i skrivende stund.  

 

HLF’s kommunikationsplatforme udover 

ovennævnte, er derudover hjemmesiden, 

facebooksiden samt pressekontakt i ny og næ. 

Vi overvejer pt. at udbygge med Instagram.    

  

Faglig Klub 

De faglige klubber eksisterer i bedste 

velgående.  Her kan TR hente input til sit 

vigtige arbejde.  

Apropos dette, så har kredsen besluttet, at TR 

kan traktere med noget spiseligt på et 

passende tidspunkt til alle skolens ansatte, i 

anledning af den fulde åbning, genstart og vor 

beundring for medlemmernes evne til at 

navigere trods vanskelige forhold i en svær 

coronatid. Her må ikke glemmes, at det 

samtidigt er helt legitimt for lærerne, som står 

i front i det daglige, at have bekymringer om 

eget og pårørendes helbred.  

 

 
 

Pensionistforeningen.  

I sagens natur har også vores særdeles 

velfungerende og aktive pensionistfraktion 

måttet undlade at afholde fysiske 

arrangementer, ligesom generalforsamlingen i 

2020 måtte aflyses. Nu vejrer vi morgenluft 

sammen med fraktionen, som planlægger GF i 

november 2021. Endvidere er programmet for 

det andet halvår ved at være på plads 

 

KulturCirklen  

I modtager snarest såvel medlemskort som 

oplysning om kommende arrangementer i 

KulturCirklen.  KulturCirklen er som bekendt 

et samarbejde mellem en række fagforeninger 

og MCH Herning Kongrescenter.  

7. KREDSKONTORET    
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Corona og konsekvenser for arbejdet i 

foreningen 

Også på vort kredskontor har corona været et 

vilkår. Vi har arbejdet hjemme helt eller 

delvist, dog primært mellem marts og april 

2020 og lidt i efteråret 2020. Vi har generelt 

været på fysisk arbejde på kredskontoret fra 

januar 2021 på en sådan måde, at kontakter 

med medlemmer, TR-møder samt øvrige 

foreningsinterne og -eksterne møder har været 

afholdt virtuelt. Vi lader os teste to gange om 

ugen. Vort kontor har optimal rengøring med 

ekstraordinær aftørring af flader, gelændere, 

dørhåndtag mv.  

I hele denne periode er der både i DLF 

centralt og hos os i kredsene sket en væsentlig 

opgradering af IT-udstyr med alle relevante 

muligheder for at arbejde uanset matrikel. Det 

har kostet nyinvestering i hurtigere net 

forbindelse, samt nyindkøb at både soft- og 

hardware. Alt i alt er det HLF’s vurdering, at 

både DLF centralt og kredsene har været på 

beatet i den nye situation – også når 

læringskurven har været stejl.  

 

Tak til HLF’s personale  

Der er derfor også ekstraordinær stor grund til 

at takke alle ansatte på kredskontoret for stor 

vilje og evne til at få alt til at glide. Kontoret 

har på ingen måde ligget underdrejet. Vort 

gode humør er intakt, ligesom vi, som alle 

andre, ser frem til at corona slipper sit tag i 

os, i foreningen og i samfundet. VEL MØDT 

den 4. juni 2021.  

 

 


