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Mundtlig beretning 4. juni 2021. 

 

Corona – jeg vil starte med historikken i forhold til faktuel viden om åbninger og nedlukninger og 

det midt i mellem. Man kan blive lettere chokeret ved at få et samlet overblik over, hvorledes og 

hvor mange gange skolerne har måttet stille om på grund af beslutninger taget på Christiansborg og 

beslutninger taget lokalt i kommunerne for at inddæmme pandemien.  

 

2020 

11. marts 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark lukkede ned. 

Fredag den 13. marts sagde lærerne farvel til deres elever, og om mandagen blev undervisningen for 

første gang gennemført online - og lærerne måtte i høj grad prøve sig frem. 

 

Den 6. april meddelte statsministeren, at 0.-5. klasse skulle i skole igen 15. april, og 

afgangsprøverne blev aflyst. 

 

15. april lukkede skolerne op med telte, opdelte skolegårde, sprit og ekstra håndvaske 

Nogle steder måtte udskolingslærerne hjælpe til på skolen, parallelt med onlineundervisningen 

Den 7. maj kom meddelelsen om, at 6.-10. klasse kunne komme i skole 18. maj  

Denne gang var de sundhedsmæssige retningslinjer ikke nær så klare - skolelederne følte, at de fik 

tjansen som sundhedsminister på egen skole 

 

27. juli kom så retningslinjerne for skolestarten - omtrent tilbage til det normale. Lærerne var 

bekymrede. 

I september begyndte smittetrykket at stige, flere klasser måtte sendes hjem, og bekymringen 

voksede. 

Efter efterårsferien tager smitten for alvor til, og skolerne sender hundredvis af elever hjem i 

isolation. 

 

7. november Minkgate: eleverne sendes hjem til onlineundervisning i syv nordjyske kommuner. De 

nordjyske restriktioner varede to uger. 

 

7. december blev eleverne fra 5. klasse og opefter sendt hjem til onlineundervisning i 38 kommuner 

 

10. december blev de ældste elever i yderligere 31 kommuner sendt hjem 

Midt i december nåede smittetallet blandt lærere sit hidtil højeste niveau - 838 bliver testet positive 

på en uge 

 

16. december kom den store nedlukning nr. 2 - alle skoler fik besked på at lukke ned 18. december - 

dengang troede de så, at de skulle åbne stille og roligt op efter jul. 

Og midt i juleferien kom så beskeden om onlineundervisning i to uger efter ferien  

 

2021 

13. januar: restriktioner og onlineundervisning forlænges 

 

1. februar kom udmeldingen om en genåbning fra 0.-4. klasse ledsaget af en kraftig opfordring til 

lærerne om at blive coronatestet regelmæssigt og et løfte om, at det kan ske på skolen 

Men nogle skoler nåede kun at have åbent få dage, før de igen måtte gå over til onlineundervisning 

på grund af coronaudbrud 



2 

 

Den 24. februar fik afgangsklasserne i Vestjylland og Nordjylland lov at komme i skole på halv tid - 

mens skolerne på Bornholm fik lov at åbne helt 

 

Den 10. marts blev modellen med én udeskoledag om ugen til 5.-8. klasserne lanceret, og lidt flere 

9.-klasse-elever fik lov at komme i skole på skift hver anden uge 

 

Den 22. marts lukkede skolerne op for 9.-klasserne på halv tid også i hovedstadsområdet - men i 

sidste øjeblik fik tre kommuner besked om, at det ikke gjaldt for dem 

 

Den 23. marts kom løftet om, at 5.-8. klasse kan komme tilbage i skole - hver anden uge efter påske 

- men allerede torsdag før påskeferien var den plan aflyst for fire kommuners vedkommende  

 

I Herning har vi derudover haft nedlukning af sogne, hvor lukning af Fredens sogn betød, at begge 

afdelinger af Herningsholmskolen måtte lukkes en god uges tid. Uden tvivl sidder I alle her i salen, 

uanset kommune, med erfaringer fra egen skole om klasser, som har været hjemsendt helt eller 

delvist på grund af smitte. Kolleger som ligeledes har været ramt af sygdom og karantæne på grund 

af corona. I den sammenhæng har vi i kredsen haft mange, mange, mange sagsbehandlinger, som 

har sit afsæt i de spørgsmål, der er opstået i forlængelse af vore medlemmers retsstilling ved 

hjemsendelse af én selv, egne børn, hensyntagen til udsatte familiemedlemmer og meget andet. 

 

Under indtryk af ovennævnte omstillinger, har det kunstneriske indtryk af beslutninger truffet i 

kommunerne ikke altid været optimale. Retningslinjerne kom ofte sent og når de kom, må man nok 

sige, at den kommunale ledelsesmæssige fortolkning for tit bar præg af den mest vidtgående 

vurdering af, hvad vore medlemmer forventedes at skulle levere. Det er uendelig let at sidde på et 

kontor og meddele, at lærerne skal undervise i fuldt skema online fx med henvisning til, at lærernes 

eller skolens omdømme ellers vil lide under det! Skoleledere og personale på skolerne har på 

forskellig vis overkommet det utrolige. De fleste steder i god forståelse med personalet. Men 

kommandoledelsen har, især i starten, stukket sit grimme hoved frem her og der. Ledelsesmæssig 

synsning prægede ind i mellem situationen i for høj grad, især i foråret 2020.  

 

Udmattelse er en sund og naturlig reaktion 

"Omstillinger er utroligt mentalt krævende", siger psykolog Rikke Høgsted, til artikel bragt i 

Folkeskolen 6. april i år. Rikke Høgsted er stifter af Institut for belastningspsykologi og arbejder 

med formidling af forebyggende strategier for fagfolk i mentale højrisikojob. Hun siger: ”I 

coronatiden har lærere og skoleledere måtte omstille sig til forskellige organiseringer af 

skoledagen med meget korte varsler, og det kan betyde, at nogle lærere og ledere er på vej ind i en 

udmattelsestilstand.” Derom siger psykologen videre:  

"Den indtræder, når man i meget lang tid har skullet yde noget ekstra end normalen. Der har været 

en undtagelsestilstand, og så indtræder udmattelsen før eller siden. Det er faktisk et sundhedstegn. 

Det er vores systemer, der regulerer noget, der skal reguleres".  

Rikke Høgsted mener, det er vigtigt for lærerne at være opmærksomme på udmattelsessignalerne. 

Hun citeres endvidere for følgende:  

"Det, der kendetegner udmattelsesfasen, er forskelligt fra menneske til menneske. Det vil begynde 

som nedsat evne til at overskue længere planlægning og koncentrere sig. For nogle er det også 

ensbetydende med en ringere nattesøvn". 

Derfor kære venner er der ikke noget som helst mærkeligt i, hvis I selv eller jeres kolleger viser 

eller er ved at udvise tegn på udmattelse. Så meget vigtigere er det derfor, at de kommunale 

arbejdsgivere og jeres skoleledere sørger for, at personalepolitikken også bygger på viden herom.   
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Den forebyggende indsats for at passe på hinanden, når udmattelsen sætter ind, bør være 

topprioriteret på arbejdspladserne.   

 

Ytringsfrihed 

Man har en fundamental ret til at kunne ytre sig offentligt - også som offentligt ansat. På trods heraf 

har det gentagne gange i foreningen og i fagbevægelsen været nødvendigt at kaste lys på 

problemstillinger, hvor personale har oplevet sanktioner eller trusler herom, hvis man som ansat 

eksternt har ytret sin betænkelighed ved forhold på arbejdspladsen. Ombudsmanden har atter været 

nødsaget til at præcisere retten til fri ytring. Lærere og andre offentligt ansatte har ret til at ytre sig 

om deres arbejdsforhold, slår Folketingets ombudsmand nemlig fast- senest i maj 2021. 

Ytringsfriheden begrænses ikke af en loyalitetspligt overfor skole eller kommune. Man skal altså 

ikke først have taget samtalerne internt. 

 

Ombudsmanden om lærernes ret til fri ytring 

Ombudsmand Niels Fenger siger: "Reglerne om ytringsfrihed er klare: Man må som lærer gerne 

kritisere forhold på sin skole. Det er muligt, at det ikke er befordrende for et godt samarbejde, men 

man har ytringsfrihed. Man må være kritisk. Man må endda være sarkastisk. Og man har ikke pligt 

til først at udtale sin kritik internt, før man går ud med kritikken eller går til medierne med den".  

Han vil gerne gøre op med den misforståelse, der er hos mange, om at man helst først skal tage en 

samtale internt, før man kan gå ud i offentligheden med en eventuel kritik. Han siger:  

"Det er der ingen pligt til, at man gør som ansat, og jeg bliver faktisk lidt trist, når jeg hører ledere 

forfægte dette synspunkt. Ytringsfrihed er netop retten til at gå ud offentligt med sin melding. Ikke 

til kun at tage den internt. Selvfølgelig kan det være nyttigt for både samarbejdsklima og ledelsens 

mulighed for at rette op på problemer, hvis man har diskuteret dem med de involverede parter. Men 

det er ikke en tjenesteforsømmelse at gå direkte ud i offentligheden med en kritik. Man skal ikke 

først forbi en tillidsrepræsentant, ledelse, Med-udvalg eller lignende", siger Niels Fenger. 

 

Selvcensur 

Desværre ser det ud til at vore medlemmer ganske ofte censurerer sig selv – faktisk også internt på 

arbejdspladserne. Som vi fx kan høre: ”Jeg holder en lav profil med min kritik, for skulle der 

komme en fyringsrunde frygter jeg, at så kan jeg være i skudlinjen fordi min tale ikke altid er ”jaja 

og nejnej”. Det er altså ikke ret godt hvis pædagogik, arbejdsforhold og ledelsesforhold ikke kan 

udfordres af en ansat fx i en omstillingsproces.  

 

HLF reagerer  

I den skriftlige beretning har vi omtalt dårligt arbejdsmiljø på Center for Kommunikation. Her må 

vi konstatere, at der i Herning Kommune er ledelsesmæssigt rum til at skabe et særdeles betændt 

arbejdsmiljø i en omstillingsproces, hvor ansatte har tilladt sig at stille spørgsmål ved til de tiltag, 

der ønskes ændret. Situationen har betydet, at der siden 2019 har været en meget stor 

personaleomsætning på centret. Kort sagt har trenden været, ” kan man ikke tåle lugten i bageriet, 

må man forlade det”. Den ledelsesmæssige meget betænkelige adfærd har tilsyneladende fuld 

opbakning i den øverste ledelse i kommunen, ligesom HR indgår i diverse omstillingsøvelser på 

arbejdspladsen. Som fagforening har vi, overfor den forvaltningsmæssige ledelse, dokumenteret den 

betænkelige arbejdsmiljømæssige situation på centret.  Skulle CfK’s bestyrelse eller 
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byrådsmedlemmer i Herning ønske at kende foreningens henvendelser i sagen, kan dette hentes via 

forvaltningen eller via henvendelse til kredsen.  

 

Er vi gearet til fremtiden – fra vor egen DLF verden 

Som I allerede ved, er der for nyligt offentliggjort en undersøgelse af organisationsgraden i DLF. I 

den skriftlige beretning kan læses om de generelle resultater i landet samt om de specifikke tal i 

kredsen. Undersøgelsen vil være en del af det bagtæppe af viden, som kan anvendes i foreningens 

store projekt under titlen ”Er vi gearet til fremtiden”. Projektet blev vedtaget på kongressen i 2020 

og skal understøtte målene: at alle kredse skal kunne udøve politisk indflydelse i kommunerne, 

forestå kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter, deltage i foreningens samlede politik- og 

strategiudvikling, involvere medlemmerne samt støtte tillidsrepræsentantens arbejde hermed. 

Udviklingen i organisationen skal understøtte, at alle kredse kan prioritere dette arbejde højt. 

 

Som det fremgår af kongresvedtagelsen, følger og understøtter hovedstyrelsen og kredsene 

foreningens arbejde med at udvikle organisationen i denne retning med et fokus på tre primære 

spor, der helt kort kan opsummeres: 

 

1) Styrkelse af de forpligtende kredssamarbejder 

2) Rammer for kompetenceudvikling 

3) Afdækning og forsøg med centralisering 

 

Proces- og handleplanen for det kommende års arbejde er udfoldet under disse tre overskrifter.  

 

Flere penge til ansættelse af lærere 

Christiansborg har i finansloven 2020 bevilget midler målrettet ansættelse af flere lærere i 

kommunerne. På finansloven for 2020 blev der afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 millioner kroner 

i 2021, 550 millioner kroner i 2022 og 807 millioner kroner fra 2023 og frem.  

Der er krav om, at kommunerne skal dokumentere at pengene bruges til at ansætte lærere for. I Budget 

2021 blev der i Herning byråd endvidere bevilget kr. 5,5 mio.  hovedsageligt også til læreransættelser.  

 

Desværre blev der ikke fulgt trop i Ikast-Brande. Dog reducerede man krav om en 1% besparelse til ½ 

% på skoleområdet. Der var i budgetfasen en ret kraftig politisk debat om omlægning af en del af de 

bevilgede midler til puljer. Puljebeløbene er øremærket skoler, som kan ansøge om midler til konkrete 

projekter.   

 

Regnskabsafslutning 

I begge kommuner mener vi, at er der et stort behov for at prioritere driftsøkonomien til skolerne 

højere. Derfor er det altså heller ikke en god ide’, at der i begge kommuner kan registreres uforbrugte 

driftsmidler ved regnskabsafslutningerne - senest ved regnskabsafslutning i 2020. At levere så relativt 

store overskud er i sig selv personale politisk og arbejdsmiljømæssigt stærkt problematisk, når vi ved, 

at der i den grad er og har været behov for flere lærere til at sikre undervisningens kvalitet, elevernes 

undervisningsmiljø og personalets arbejdsmiljø. 

 

Det går fremad   

Vi kan dog konstatere at der er flere midler i kommende skoleår til at lave skole for. Det betyder at der 

er ledelsesmæssigt råderum til, i et vist omfang, at nedsætte det høje undervisningstimetal, som mange 

lærere må levere. I Herning via merbevilling kommunalt og via Christiansborg midlerne. I Ikast-

Brande alene via midler tilført fra Christiansborg.  
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Folkeskolereformens fallit 

Nu er det endegyldigt konstateret at folkeskolereformen på det nærmeste kan kaldes en fiasko. Man 

fristes til at sige: ”Hvad sagde vi”. . Reformen kom som bekendt oveni lockouten af lærerne i 2013 

ovenpå en uhørt adfærd fra KL’s side ved OK13. Oveni kom et regeringsindgreb, der indførte LOV 

409. Denne lov medførte skandaløse arbejdsforhold for lærerne, hvilket også var med til, i det hele 

taget, at forhindre udmøntning af folkeskolenslovens ambitioner.  

Reformen blev indført med den klausul, at lærerne skulle undervise i gennemsnit 80 timer mere på 

årsbasis, men så sandelig da ikke arbejde mere – hed det sig!  Sandheden blev en anden. 

Undervisningstimetallet blev skruet højere i vejret end det gennemsnitlige +80, ligesom øvrige og 

flere opgaver blev flere til den enkelte.  Skoleledere kunne skalte og valte med lærerne arbejdskraft 

og ovenikøbet undlade at fortælle noget videre om, hvorfor og hvordan en arbejdsfordeling var 

sammensat. Meget mere kunne siges, det undlader vi, for nu er ordnede forhold omkring 

arbejdstiden trods alt igen blevet aftalestof, ligesom den nuværende minister har meddelt at de 

manglende positive resultater af folkeskolereformen skal føre ændringer med sig. Ministeren siger: 

"Jeg har ved tidligere lejlighed sagt, at folkeskolen har problemer i elefantstørrelsen. Elefanter 

spises nu gang bedst i bider, fordi man har utrolig svært ved at gabe over hele elefanten på en 

gang. Det prøvede man, da man indførte folkeskolereformen, og det gav ikke noget kønt forløb, og 

ifølge følgeforskningen har det heller ikke givet noget godt resultat”.  

Parterne omkring folkeskolen lancerer et initiativ, de kalder ’Sammen om Skolen’. I en fælles 

kronik i Berlingske d. 28. maj skriver parterne, at de ikke mener, at der skal laves en ny 

skolereform. Danmarks Lærerforening er en af parterne. Nu må vi så se, hvad det kan føre med sig. 

I al fald må vi sige, at den ”undtagelsestilstand” der har været mellem 2013 og 2020 også har haft 

den effekt at ”skolepengene” til drift, som staten fordeler i bloktilskud til kommunerne, uden tvivl 

har været brugt til mange mange andre ting uden for folkeskolen. Men uanset det, ser vi fremad – 

HLF har for længst meldt sig ind i det gode samarbejde, som nu også får et nationalt ”Sammen om 

skolen”, at relatere til.  

 

Udmøntning af arbejdstidsaftale A20.  

Her i pastoraterne kunne man sagtens tro, at A20 er en betegnelse for endnu en motorvej til egnen. 

Det er imidlertid ikke en A20 med asfalt, men dog i overført betydning en vej, som skal sikre en 

række forbedringer for vore medlemmer, både når arbejdet skal planlægges generelt på skolen og i 

forhold til den enkelte lærer og børnehaveklasseleder.   

Arbejdet med udmøntning af arbejdstidsaftaler er i gang i begge kommuner. 

 

I Herning indgik vi, som bekendt, en lokal arbejdstidsaftale i juni 2020. Den blev tilpasset 

efterfølgende til A20 aftalen som DLF og KL præsenterede i august 2020.  

I Ikast-Brande findes ingen lokalaftale, idet Ikast-Brande nu er en af de ganske få kommuner i 

landet som pr. august 2021 ikke har indgået lokalaftale i tilknytning til A20.  

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i kredsen er meget glade for, at det lykkedes at indgå 

lokalaftale i Herning, ligesom vi er glade for den generelle A20 aftale, som også betyder, at der nu 

er gældende overenskomst om lærernes arbejdstid i Ikast-Brande.   

Præamblen til A20 vil jeg tillade mig at citere, idet KL og LC her tilkendegiver hvorledes 

arbejdstidsaftalen skal understøtte arbejdet i skolen. Jeg citerer: 

”KL og Lærernes Centralorganisation er enige om, at lærerne i kommunerne udfører 
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en opgave af stor betydning, og at folkeskolen er en afgørende grundsten i vores 

samfund. Undervisning er skolens kerneydelse. Den gode undervisning er afgørende 

for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder, der har stor betydning 

for dem, mens de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet 

som helhed. Skolen er vores vigtigste kulturformidlende institution, en vigtig faktor 

i forhold til at styrke sammenhængskraften i samfundet og bidrager afgørende til at 

fremme den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling og demokratiske dannelse. 

Skolen er fundamentet i vores uddannelsessystem. 

 

Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Når lærerne 

oplever, at de har evner og mulighed for at kunne lykkes med deres arbejde og har 

indflydelse på skolens og undervisningens udvikling, har det en positiv betydning 

for elevernes udbytte af undervisningen. Et forpligtende samarbejde, der skaber 

gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, 

styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Det forudsætter god skoleledelse, der 

sammen med lærerne sætter retning og etablerer et samarbejde, og er tæt på under- 

visningsopgaven. 

Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder 

for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven.” 

På kommuneniveau understøtter aftalen et tæt samarbejde mellem kommunen og de 

kredse/lokale repræsentanter af organisationerne i Lærernes Centralorganisation 

med det mål at bidrage til udviklingen af skolen og understøtte sammenhængen mellem 

lærernes arbejdstid og opgaver. Samarbejdet på kommuneniveau følges op af et 

tilsvarende samarbejde på skoleniveau mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og lærere. 

Med samarbejdet mellem skolerne og det kommunale niveau indhentes viden 

og erfaringer fra skolerne, der indgår i samarbejdet på kommuneniveau. 

Parterne ønsker hermed at bidrage til kvalificerede drøftelser af prioriteringer af lærernes 

arbejdstid. 

 

Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt 

samarbejde på alle niveauer, mellem KL og LC, mellem kommune og kreds, mellem 

skoleledelse og tillidsrepræsentant og samarbejdet mellem kommune- og skoleniveauet. 

Parterne forpligter sig i fællesskab på, at samarbejdet realiseres på alle områder, 

der er dækket af aftalen - folkeskolen, ungdomsskolen og de kommunale sprogcentre. 

Vi ønsker med aftalen at understøtte vores fælles målsætning om at skabe 

størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den 

professionelle kapital”. 

 

Med andre ord er det teksten i præamblen, som er grundlaget for det arbejde, der foregår på 

skolerne, hvor skoleleder og TR samarbejder om skoleplan, opgaveoversigter og øvrige elementer 

fra den centrale A20 aftale. Kreds og kommunernes samarbejde har ligeledes dette afsæt. 

Mere konkret kan siges, at der skal skabes gennemsigtighed og transparens i alle forhold, der leder 

frem mod den enkeltes undervisningsopgaver, forberedelse, opgaver i tilknytning hertil samt øvrige 

opgaver. Dette skal medføre en større grad af synliggørelse i opgaveoversigten. Det er en stor 

opgave vi står midt i – derfor er vi enige med kommunerne og med hinanden i kredsen om, at dette 
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år også er et øve år for alle involverede. Vi ved godt, at vi kan komme til at begå utilsigtede fejl. 

Men vi er også helt enige om, at fejl kan rettes.  

Afslutningsvis er det imidlertid vigtigt at slå følgende fast:  

Såvel drøftelserne mellem TR og skoleleder som arbejdet mellem kreds og kommune skal ske med 

henblik på at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt 

forhold mellem undervisning og forberedelse.  

Det er vort overordnede opdrag på begge sider af bordet.  

 

Tak for ordet.  

 


