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Indledning 

”Verden er et farligt sted at leve. Ikke på grund af de mennesker der er onde, men på grund af de 

mennesker, der ikke gør noget ved det.” Citat Albert Einstein. 

I USA har præsident Trump fundet løsningen på de mange skoleskyderier: Lærere skal være 

bevæbnede, så de kan skyde elever med psykiske problemer. Som mange af hans andre løsninger 

er det da rigtig spændende. 

Ligeså spændende er vores egen regerings Ghettopakke, som indeholder ganske store 

konsekvenser for skoler i bestemte områder, hvis de ikke præsterer. De kan komme under Statens 

administration eller ligefrem blive lukket. Samme pakke giver mulighed for, at lærere og andre 

fagpersoner kan dømmes til fængsel i op til 4 måneder for ikke at indberette mistrivsel hos børn, 

og for ledere gælder der skærpede omstændigheder, så de kan risikere fængsel i et år.   

Sammenholdt med de pressede rammer og vilkår lærerne har med kæmpeklasser, for mange 

opgaver, for lidt tid og ofte for uklare forventninger, så bliver det først rigtig spændende.  

Vi kender til specielle afdelinger i fængslerne for særligt farligt kriminelle – f.eks. rocker-afdelinger. 

Nu kan vi så se frem til skoleafdelinger, hvor de farlige lærere og skoleledere, som skal straffes 

hårdt for deres forbrydelser i forbindelse med deres forsøg på at løse deres opgave så godt som 

muligt, kan få god tid til at drøfte pædagogik. Aldrig før har der været drukket så meget kaffe i de 

danske fængsler . 

Mon ikke bureaukratiet vil nå nye højder med utallige indberetninger til kommunerne, og hvem 

skal så straffes, hvis kommunerne ikke handler? Fantasien sætter ingen grænser….. 

Helt seriøst: vores samfund er på en kurs, som er farlig for mennesker. 

Det er i den politiske kontekst, jeg aflægger dette års beretning, og det er i den politiske kontekst, 

vi som fagbevægelse står overfor en truende konflikt i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne.  

OK18 

”Løn og arbejdsvilkår reguleres gennem kollektive overenskomster 

Staten blander sig så vidt muligt ikke i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe 

arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Det er noget 

særligt for det danske arbejdsmarked.” 

Den tekst har jeg hentet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, og den var helt rigtig fra 1891 

til 2013, men derefter burde den have været redigeret. For der skete det første brud på den 

danske model med lærer-lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb. 

Fremtrædende politikere har siden udtalt sig om, at forløbet var aftalt, og bogen ”Søren og Mette i 

Benlås”, som udkom i efteråret, beviser at staten i høj grad orkestrerer arbejdsgivernes 

handlinger. Hvis I ikke har læst bogen, så gør det. Den er let læst, og den giver et godt indblik i, 
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hvad der egentlig skete i 2013. Jeres tillidsrepræsentant har fået et eksemplar, og det må I gerne 

låne. 

I 2011 etablerede finansminister Bjarne Corydon ”Moderniseringsstyrelsen”, som fik det 

formulerede mål at ”gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af 

udgiftspolitikken”.  Med andre ord: der skal spares, og det kan vi gøre via overenskomsterne. Vi 

var de første. Afskaffelsen af vores overenskomst ved lov og fratagelsen af vores aldersreduktion 

finansierede i store træk skolereformen.  

I forbindelse med dette års overenskomstforhandlinger mærker de andre organisationer 

intentionen - f.eks. med angrebet på den betalte frokostpause og kutymefridage. Det har 

resulteret i et historisk sammenhold mellem organisationerne, for vi er helt bevidste om, at hvis 

den danske model falder, så er der ikke langt til afskaffelse af alle de andre rettigheder, vi har 

erhvervet og betalt for igennem årene.  Der er ingen garanti for barsel, ferie, seniordage osv. Disse 

rettigheder er ikke kommet af sig selv. Hvis vi ikke tager kampen nu, bliver den SÅ meget 

voldsommere om ganske få år. 

Vi skal betale med vores arbejdsforhold og løn for at flere af de mest privilegerede kan få større 

skattelettelser og dyrere biler. ”Moderniseringsstyrelsen” – det lyder som noget fra 2. 

verdenskrig…….   

Fagforeningerne har varslet strejke fra d. 4. april, og arbejdsgiverne har svaret igen med varsel om 

en omfattende lockout fra d. 10. april. Meget kan ske inden da. Vi håber stadig, at fornuften og 

ordentligheden vil tage over, og at det vil lykkes at forhandle aftaler på plads på alle områder. 

Forhandlingerne foregår nu i forligsinstitutionen, og forligskvinden har mulighed for at udsætte 

både strejke og lockout i to gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der er mulighed for at nå et 

resultat.  

Der har været protester imod forløbet fra en lang række lokale politikere, og i går kom der endelig 

nogle tydelige landspolitiske udmeldinger. Det var Dansk Folkeparti og De Radikale, der udtalte sig 

kritisk i forhold til den varslede lockout. Man kan mene om det, hvad man vil – set i historiens lys – 

men det er på tide, at partierne træder i karakter, og at der kommer en egentlig politisk debat om, 

hvor vi vil hen med vores velfærdssamfund. 

  

Ingen medlemmer i Vejle Lærerkreds er udtaget til strejke, så for os bliver det tidligst voldsomt d. 

10. april. Jeg vil dog pointere, at hvis strejken træder i kraft, så er vi også i konflikt, og der gælder 

de samme regler for os, som for dem, der strejker – bortset fra at vi skal gå på arbejde. Vi skal 

være solidariske, og der bliver sikkert også arrangementer, vi skal deltage i sammen med de andre 

organisationer. 

Vi får mange henvendelser på kredskontoret vedrørende konflikten i øjeblikket, og sådan skal det 

være. I må ikke gå at være utrygge om jeres personlige situation. I kan læse det meste om 

konflikten på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, men ring til os, hvis I er i tvivl. Det er ikke alt, 

vi kan svare på, men vi kan svare på en del, og vi er der for jer. 
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Den nye børnetype 

Vores børnehaveklasseledere gjorde os sidste forår opmærksomme på, at det er en ny børnetype, 

der de seneste 3-4 år er startet i skolen. En stor gruppe af disse børn er karakteriseret ved, at de 

mangler færdigheder på en lang række områder. Det drejer sig om at kunne gå på toilettet selv, 

klæde om til idræt, kommunikere ordentligt med voksne, være en del af en gruppe, og sprogligt er 

de udfordrede i forhold til ord og begreber. 

Jeg tror, at en del af forklaringen kan være, at det er smartphone-generationens børn, vi nu ser i 

skolen. Vi ser børn af mødre, som har ammet deres barn med en smartphone i hånden. De har 

gået tur med klapvognen med en smartphone i hånden. De taler i den, når de henter deres børn i 

institutionen. Og de stikker deres barn en iPad, når det skal være hyggeligt. Hvad blev der af den 

nære kontakt? Af det at synge og læse med barnet? Jeg tror, at effekterne af den elektroniske 

udvikling er kommet bag på os. Jeg er bange for, at vi har en gruppe børn, der ikke har fået den 

nære menneskelige kontakt, som vi ved, er så vigtig i de tidlige år – vi kan ligefrem tale om, at de 

børn er tidligt skadede. Vi har ikke forudset, hvad den elektroniske udvikling kunne gøre ved vores 

børn. Og ved os selv for den sags skyld.  

Lokalt afsatte vores Byråd i budgettet for 2018 3 mio. kr. til at arbejde med skoleparathed – netop 

affødt af de observationer, vi har gjort omkring den nye børnetype. Det skal ikke bare handle om 

den gode overgang mellem børnehave og skoler, men i højere grad om det, der sker tidligere i 

børnenes liv. Det bør række helt ned til det første møde mellem sundhedsplejersker og forældre, 

for alle forældre vil helt sikkert det bedste for deres børn. Men de skal have øget viden om, hvad 

det bedste er. 

Der er andre parametre end den elektroniske udvikling, der spiller ind. Forleden morgen på min 

vej til kontoret kom jeg forbi en børnehave. Der holdt en bus fuld af børn, og der stod en kvinde og 

skuttede sig i kulden – hun skulle sikkert vinke, når de kørte, tænkte jeg. ”Skal de på udflugt?” 

spurgte jeg. Men nej, det skulle de ikke. De bliver hentet af bussen hver eneste morgen og kørt et 

andet sted hen, for der er pladsmangel i den pågældende børnehave. Og kvinden var så skønt 

positiv: ”Det er jo spændende for dem at køre i bus”. Men jeg blev forstemt. For hvordan er det, vi 

ser på vores børn, og hvordan er det, vi behandler dem? Som ting, som små produkter. 

Børnehaven er jo bare et eksempel. Det er økonomien, der bestemmer, hvordan vores børns vilkår 

er, og hvor de skal opholde sig. Det er økonomien der bestemmer, at eleverne på nogle skoler er 

stuvet sammen, så det er ud over det rimelige. I det hele taget skal borgere i dette land – små som 

store – rette ind og gå i takt. Op gennem skolen og uddannelsessystemet skal vores unge 

mennesker præstere.  I en nylig artikel i Ugebrevet A4 kan man læse, at der fra 2009 til 2016 er 

sket en stigning på 62,6 procent af patienter i børne- og ungepsykiatrien. Professor og overlæge 

ved Psykiatrisk Center i Glostrup Poul Videbech forklarer, at det især er depression og angst, der er 

fremtrædende psykiske sygdomme i Danmark. Han siger: ” Der er en tendens til, at der kommer 

flere og flere børn og unge med psykiske sygdomme, og jeg tror, det skyldes presset på 

uddannelsesinstitutionerne. Når de er lidt ældre og skal fungere på arbejdsmarkedet, er kravene 
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også vokset. Hvis man ikke fungere fuldstændig optimalt, kan man ikke være der. Hvis man er lidt 

syg og skranter lidt, kan man meget hurtigt blive presset ud”. Det er faktisk også en tendens, vi ser 

i forhold til lærerne på nogle skoler i Vejle Kommune.  

Vi er ved at skabe et samfund, hvor vi mister al humanisme til et økonomi-, præstations- og 

kontrolstyret paradigme. Det er uhyggeligt, at vi i vores enormt ressourcestærke samfund har 

indrettet os sådan, at vi bliver syge af det.  

Hvem har ansvaret? Det er vores politikere, der sætter retningen, men indenfor hjemmets fire 

vægge har vi også selv et ansvar. Måske har samfundsdebattør Lars Trier Mogensen ret i, at der 

groft sagt er to nye forældreroller. Den ene er curlingforældrene, som er fuldstændig 

omklamrende i deres forsøg på at fjerne forhindringerne i en sådan grad, at børnene ikke udvikler 

en evne til selv at træffe valg. På den anden side har vi børn, som bliver vanrøgtet i en ny forstand, 

fordi forældre ikke tør tage konflikter – det skal være hyggeligt. Han mener dog ikke, at den bløde 

opdragelse bunder i onde hensigter. ”Der findes masser af skilsmisseforældre, der er deres ansvar 

bevidst, og mange kernefamilier der er for feje til at opdrage. Det, der også får ellers 

velfungerende forældre til at bedrive curlingopdragelse, er frygten for, at ens barn ikke kommer til 

at klare den konkurrence, der præger præstationskulturen…. Følgevirkningen bliver bare ofte, at 

børnene ikke får sat de grænser, som gør dem bevidste om, at de ikke er i centrum.” Og det 

mærker vi i skolen. 

Vi må i det hele taget se at få mere viden om det gode børneliv i det samfund, vi har skabt, og det 

kalder på en seriøs samfundsdebat. 

IT i undervisningen 

At få viden om IT og effekterne af det er ligeså essentiel, når det kommer til, hvordan vi bruger det 

i skolen.  Netop i denne uge har Lektor ved København Erhvervsakademi Jesper Balslev udgivet en 

bog med titlen ”Kritik af den digitale fornuft i uddannelse”. Bogen baserer sig på forskning i ind- og 

udland. Jesper Balslev kritiserer, at man i Danmark kritikløst har lovprist det digitale potentiale, og 

at man har brugt fortællingen om dette potentiale til at retfærdiggøre store politiske IT-

beslutninger og investeringer. Men i dag kan vi ikke se en læringsmæssig værdi af disse 

investeringer. Fortællingen har været brugt til at skubbe på, at man i uddannelsesverdenen skal 

gøre op med den ”gammeldags” undervisning og i en fart få opbygget digitale kompetencer. Men 

der mangler dokumentation. Han peger på, at vi ikke alene har undladt at spørge til 

dokumentation, men at vi ligefrem aktivt har lukket ørerne, når kritiske rapporter har sået tvivl om 

effekten af IT i undervisningen. I 2015 kom der en OECD-rapport, som på baggrund af Pisa-data 

kommer frem til, at der er masser af problemer forbundet med den måde, vi bruger teknologi på i 

undervisningen. OECD-rapporten konkluderer, at de lande, der har investeret mest i IT, herunder 

Danmark, ikke kan vise mærkbare effekter i deres elevpræstationer. Rapporten viser også, at børn 

fra ressourcesvage hjem klarer sig dårligere, når de får en computer i hånden. I andre lande er det 

teknologiforståelse, man fokuserer på – og ikke bare ukritisk brug af teknologi i faglige 
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sammenhænge, hvor det modarbejder undervisningen, hævder Jesper Balslev. Vi må droppe den 

ukritiske IT-fortælling, som der ikke er belæg for. Lokalt kan vi berette, at de mange Smartboards, 

som er indkøbt til klasseværelserne, i stor stil anvendes som gammeldags tavler – hvis de da er af 

den type, der kan skrives på. Ellers hænger de bare på væggen…. 

Det er da tankevækkende, at lande, der ligger højt i faglig præstation, slet ikke har den praksis og 

de IT-budgetter, vi har i Danmark. Selvfølgelig skal vi bruge IT i undervisningen, men vi skal bruge 

det klogere. Heldigvis er vores undervisningsminister Merete Riisager opmærksom på og åben 

over for problematikken. Hun har nedsat et ekspertudvalg, som frem mod udgangen af 2018 skal 

udvikle en strategi for digital læring på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Jesper Balslev har 

plads i udvalget. 

Hvis man stiller spørgsmålstegn ved den omfattende brug af IT i skolen, så bliver man betragtet 

som gammeldags og imod udvikling. Lad os håbe, det ændrer sig nu. Er der nogen derude, som tør 

at satse på mennesker i undervisningen? Der er helt klar evidens for, at det virker, når to lærere 

sammen planlægger, gennemfører og efterbearbejder undervisningen. Og det er faktisk små 

mennesker, vi har med at gøre. 

Vejle Kommune 

Vi har netop taget fat på de årlige drøftelser af kredsens og kommunens fælles forståelsesnotat. 

Det er Vejle Kommunes udgangspunkt, at vi grundlæggende har et godt notat, og det er vi i og for 

sig enige i. Problemet er bare, at det administreres vidt forskelligt, og ikke lige godt, rundt om på 

skolerne, og sådan har det vel egentlig altid været. Det kan godt være, at der skal ske ændringer i 

notatet, men helt overordnet er vi kommet frem til, at i stedet for år efter år at forsøge at lappe 

huller i notatet, vil vores Chef for Uddannelse & Læring og jeg i første omgang sammen besøge 6 

skoler, hvor vi vil tale med skolelederen og tillidsrepræsentanten. Vi vil forsøge at blive klogere på, 

hvad det er, der sætter begrænsninger nogle steder, og hvad det er, der gør, at alt kan lade sig 

gøre andre steder. Vi anlægger altså en processuel tilgang til at nå frem til gode arbejdsvilkår for 

alle.  

Det er til at få øje på udfordringerne: Vi har alt for mange kolleger, som må gå ned i tid for at få 

arbejde og privatliv til at hænge sammen. Vi har stigende udfordringer i forhold til rekruttering og 

fastholdelse. Der er stor forskel på ”ledelse tæt på”, og særligt giver mange kolleger udtryk for 

mangel på hjælp til prioritering af arbejdsopgaver. For vi har stadig for mange opgaver i forhold til 

den tid, der er til at løse dem. Vores netop offentliggjorte trivselsundersøgelse er overordnet god, 

men den viser en massiv problematik i forhold til ”for det meste at kunne nå sine arbejdsopgaver”. 

Det vil der naturligvis blive fulgt op på. 

Når vi skal tage vare på vores arbejdsmiljø og mentale sundhed, er vi også nødt til at drøfte, om vi 

har en kultur, hvor vi kan blive bedre til at sortere i, hvad vi gør. Det er en yderst vanskelig 

balance, for det handler jo om faglig stolthed. Rammerne kan være så stramme, at det kan føles 

helt umuligt at være en ansvarlig lærer og samtidig have sin faglige stolthed i behold. Den balance 

skal vi finde!  
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I forbindelse med det kommer vi ikke udenom at drøfte, om der er opgaver, som ikke skal løses 

længere, eller som andre faggrupper skal løse. For eksempel: På stort set alle skoler har 

tilsynsopgaven været nævnt som særligt belastende. Kunne man tænke sig, at tilsynsopgaven i 

langt højere grad kunne løses af pædagoger? Opgaven kalder på pædagogernes grundfaglighed, 

og lærerne kunne i højere grad fokusere på undervisningen. Én af jer har sagt til os: ”Man er en 

bedre lærer, når man har grinet i pausen”. Det forudsætter først og fremmest at man HAR pauser, 

og så at der er noget at grine af. Det SKAL der være. 

 

Det store spørgsmål er fleksibilitet i arbejdstiden og muligheden for at tage opgaver med hjem. 

Hver enkelt af jer kan naturligvis beslutte at fastholde den faste tilstedeværelsestid og dermed 

have god samvittighed over at holde fri, når I er hjemme. Men nogle af jer vil gerne have større 

frihed til at tage opgaver med hjem, og mange finder det ydmygende at skulle spørge om lov fra 

gang til gang. Kunne vi finde en fælles forståelse af, at kvaliteten i undervisningen og samarbejdet 

med kollegerne har første prioritet, men at der udover det er fuld fleksibilitet? Så tror jeg, vi 

nærmer os noget, som alle kan være i, og som også vil være attraktivt i forhold til rekruttering. De 

nyeste tal vedrørende udviklingen i andelen af ikke-læreruddannede i lærerstillinger i Vejle 

Kommune er steget fra 8,2 % til 14,2 % fra 2013 til 2016, så der er brug for det. 

Vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med skoleforvaltningen, og jeg håber, at det vil 

smitte af på både organiseringen af arbejdet, det lokale samarbejde på skolen og i sidste ende den 

enkeltes arbejdsmiljø. Vi vil have en god dialogkultur i Vejle Kommune, og det gælder på alle 

niveauer. 

 

Jeg vil også nævne, at Chefen for Uddannelse & Læring og jeg har aftalt, at vi til efteråret tager en 

rundtur på en del skoler under overskriften ”Faglig Stolthed”, og der skal vi se på undervisning. Så 

vi håber, I vil tage godt imod os, når vi kommer ud i klasseværelserne til jer. Jeg glæder mig, for jo 

mere vi ved om jeres hverdag og undervisning, jo bedre grundlag har vi for vores drøftelser og 

handlinger. 

I konstitueringsaftalen for vores nye byråd har vore politikere besluttet, at der skal tilføres 

skolevæsenet et beløb svarende til ca. 80 nye lærerstillinger varigt med indfasning de kommende 

fire år. Jeg ser det som en erkendelse af, at skruen har været strammet for hårdt, og en 

anerkendelse af, at vi er nødt til at være flere, selvom I gør et dygtigt og professionelt stykke 

arbejde med gode resultater. 

Kredsens arbejdsmiljø-strategi 

Den nye børnetype, som jeg omtalte tidligere, har en vis indflydelse på, at vi sætter fokus på vold, 

trusler og magtanvendelse. På vores rundtur på skolerne har det været markant, at antallet af 

episoder er steget. Det er mest markant i indskolingen, hvor lærerne i mange tilfælde føler sig 

magtesløse, når elever ikke kender grænser for deres opførsel. Det giver sig udtryk rent fysisk med 
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spark og slag, men det handler også om elevernes sprogbrug overfor voksne og eleverne imellem. 

Lærernes handlemuligheder er få, og reglerne for magtanvendelse er strenge. Det skal de også 

være, men et barn kan f.eks. have brug for, at en lærer fører det ud af lokalet. Når man tolker 

reglerne for magtanvendelse så strengt, at læreren ikke må det, så kan der være tale om 

”lovbestemt omsorgssvigt”, som en lærer så fint udtrykte det. Det handler jo om at gøre det, som 

er bedst for barnet.  

På Hældagerskolen blev vi overraskede og nysgerrige, da lærerne ikke kunne genkende billedet af 

øget vold, trusler og magtanvendelse. Hvordan kan det være? En del af forklaringen er den simple, 

at eleverne gerne må løbe på gangene. Derved undgår lærerne en masse dumme konflikter – og 

eleverne skal jo også bevæge sig, så hvorfor ikke på gangene? En anden del er, at eleverne har 

masser af plads at boltre sig på. Der er ikke mange konflikter i frikvarterene, for de har plads til at 

fjerne sig fra konflikterne. Det er jo indlysende – mange børn på lidt plads VIL medføre konflikter. 

Jeg tror, der er meget mere, vi kan lære af Hældagerskolen og andre skoler, hvor man har meget 

få episoder. Her er et konkret område, hvor videndeling er helt oplagt.  

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning vedr. vold, trusler og magtanvendelse, efter at 

en undersøgelse viste, at 1 ud af 4 lærere oplever vold i hverdagen.  

Skolerne har netop modtaget resultatet af Trivselsmålingen, og også i det kan den enkelte skole 

hente viden. En række skoler har gennemført arbejdet med voldsforebyggelsespakken, og 

Danmarks Lærerforening har udsendt en glimrende vejledning.  

Kredsen vil fortsat have opmærksomhed på temaet, og vi arrangerer et medlemsmøde senere i 

skoleåret. 

Vores arbejdsmiljø-strategi omfatter også temaerne ”Stress” og ”Fysiske arbejdsforhold”, hvilket 

er beskrevet i den skriftlige beretning.  

Kredsens medlemskommunikation 

I indeværende kredsstyrelsesperiode har kredsens kommunikation været et gennemgående tema. 

Vi har arbejdet med kredsens Facebook-side og i øvrigt vores brug af sociale medier. Vi har 

besluttet at jævnlige medlemsmails fortsat skal være en del af vores medlemskommunikation, og 

senest har vi sat fokus på medlemsarrangementer. Skolereformen og Lov 409 har gjort det langt 

sværere at samle jer til kredsarrangementer – I har lange arbejdsdage, I bliver trætte, og 

arrangementerne skal lægges sent. Vi har imidlertid besluttet nogle arrangementer i den 

kommende tid. Som nævnt afholder vi et temamøde om Vold, trusler og magtanvendelse. Der 

kommer også et temamøde om Læringsplatforme og læringsportaler specielt for vejledere, og så 

kommer der et møde om opsparing til pension. Vores pensionsalder bliver højere og højere, men 

det har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at finde mig i. Så må jeg jo se på, om jeg kan lave en 

opsparing, som giver mig mulighed for at gå tidligere, end vores politikere har tænkt. Det handler 

om at starte tidligt, og så handler det om, hvor meget vi har brug for. Vi tror, at vi bliver nødt til at 

tænke anderledes omkring vores pension, og den tankerække vil vi gerne tilbyde at hjælpe med at 

sætte i gang. 
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Til efteråret har vi planlagt et temamøde med Per Schultz Jørgensen ”Opbrudssamfundet”, hvor 

alle er velkomne. 

Konfliktkommunikation er et tema i sig selv. Hvis I ikke har sørget for, at vi har jeres private 

mailadresse, så skal I gøre det. Hvis vi kommer i konflikt, skal vi kunne kommunikere via jeres 

private mailadresser. Danmarks Lærerforening har udviklet en ny kommunikationsplatform, som 

nu er klar til alle medlemmer, og har fået navnet DLF InSite. Her kan I orientere jer om alt, hvad 

der foregår på alle niveauer i foreningen, og kommer vi i konflikt, er det vigtigt, at alle medlemmer 

har gjort sig fortrolig med platformens funktioner. Jeres Tillidsrepræsentant hjælper jer med at 

komme på. 

Afslutning 

I foråret sidste år mistede vi desværre vores tidligere kredsformand Djon Bak. Mange af jer kendte 

ham ikke men det var Djon, der gjorde Vejle Lærerkreds til det, den er i dag. Vi har meget at takke 

Djon for, for han efterlod en velsmurt organisation, som vi skal passe på. Personligt mistede jeg en 

god ven og mentor. Jeg savner ham, og vil altid gøre det. Jeg tænker ofte med taknemmelighed på 

Djon, og jeg vil her sige tak til hans hustru Hanne, som lod os låne ham i alle årene, og som jeg er 

glad for, er her i dag. Tak, Hanne. 

Tak til vores ”nye” Chef for Uddannelse & Læring, som ikke er så ny endda. Ulla Riisbjerg Thomsen 

tiltrådte d. 1. august, og fra starten har vi haft en god dialog og et godt samarbejde, som jeg 

forventer mig meget af fremover. Vi kan gøre rigtig meget sammen, når vi vil og tør. Tak til dig Ulla 

– også fordi du er her i dag. 

Tak til vores politikere, som har været villige til at komme til dialogmøder med kredsstyrelsen og, 

som vi kan se af de politiske beslutninger, også har lyttet til os. Den gode dialog er helt afgørende 

for grundlaget for den retning, I sætter for vores skolevæsen. Tak til de af jer, som er her i dag. 

Tak til trofaste næstformand Trine, og tak til en konstruktiv og arbejdsom kredsstyrelse, hvoraf én 

har valgt ikke at genopstille. Henrik Skotte fra Ødsted Skole har, efter mange års tro tjeneste som 

tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem, valgt ikke at stille op til kredsstyrelsen igen. Tusind 

tak til dig, Skotte – du har været et aktiv for os alle!  

Tak til pigerne på kontoret. I kredsstyrelsen prioriterer vi medlemsservice højt, men venligheden, 

smilet i stemmen og empatien – den kommer fra jer. 

Tak til jer – vores medlemmer – som ER Vejle Lærerkreds. Tak for den varme velkomst, vi får på 

skolerne, når vi kommer ud til jer. Det er ikke en selvfølge, at vi kan rejse rundt og have positive og 

konstruktive drøftelser med jer om alt det, der er vigtigt. Det er et privilegium, og det siger jeg 

mange tak for. Vi skal værne om vores fællesskab. 
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Med de ord overgiver jeg beretningen – den skriftlige og den mundtlige – til generalforsamlingens 

behandling. 

Tak for ordet. 


