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Mundtlig beretning 2019 

”Hvis du tror, at du ikke behøver at gøre noget ved jordens problemer, så er du ét af dem”. 

Vi kan nemt komme til at føle os afmægtige, når vi bliver konfronteret med store 

samfundsmæssige problemer, og vi kan have svært ved at få øje på, hvad vi kan gøre. 

Den sekstenårige svenske pige, Greta Thunberg, har formået at sætte mere fokus på verdens 

klimaproblemer end nogen anden klima-forkæmper forud. Hun har mobiliseret unge over hele 

verden til en protest over, at politikerne bare taler uden at gøre noget, og at alle vi andre voksne 

bevidstløst forbruger og forurener. 

Når en lille pige helt alene kan skabe så stor opmærksomhed på en så svær problematik, så er det 

til at få øje på, hvilke store perspektiver og muligheder vi har for at gøre en forskel, når vi sammen 

i fagbevægelsen sætter fokus på de store dagsordener, der betyder noget for velfærdssamfundet. 

Vi er blevet en del af den nye hovedorganisation ”Fagbevægelsens Hovedorganisation”, hvor vi er 

mange organisationer og endnu flere medlemmer, der står sammen. Velfærdssamfundet 

smuldrer, og det har konsekvenser for os alle sammen – også for vores medlemmer og deres 

arbejdsforhold.   

I regeringen spiser de kager og forærer sig selv pokaler, når de har fået gennemført initiativer, som 

producerer flere fattige børn og udsatte familier. Det har en betydning for os, som arbejder med 

velfærd – eller mangel på samme. Det har en betydning for vores mulighed for at sætte ind med 

hjælp, hvor der er behov, og det er ødelæggende for vores faglige stolthed, når rammerne 

forhindrer os i at gøre det. Jeg er ikke ude i et partipolitisk ærinde her – det handler om fagpolitik, 

men tingene hænger sammen. Det er vores medlemmer, der står magtesløse i forhold til at 

imødekomme borgernes behov ude i virkeligheden.  

I årene op til dannelsen af Fagbevægelsens Hovedorganisation har flere lærde udtalt sig om, at vi i 

fagbevægelsen har brug for at finde frem til ”vores store vision”. Definitionen på en fagforening er 

”en sammenslutning af personer inden for et bestemt fag eller fagområde, som har til formål at 

beskytte eller fremme medlemmernes fælles interesser, f.eks. med hensyn til løn, arbejdsvilkår 

eller videreuddannelse”. Hvis vi tilføjer ”at samarbejde med vores arbejdsgivere om den bedst 

mulige opgaveløsning med størst mulig kvalitet til følge”, så mener jeg faktisk, at det er lige præcis 
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det, vi er til for. 

Lokalt har vi længe haft et godt organisationssamarbejde, men det skal udbygges og geares til 

fremtiden, så det er en aktuel dagsorden. Vejle Kommune har inviteret til drøftelse af muligheden 

for at lave en ny lokal MED-aftale, så der forestår et spændende samarbejde i den kommende tid. 

Både centralt og lokalt har vi vores sammenhold og gode samarbejde under 

overenskomstforhandlingerne sidste år at bygge på. Det er ikke noget dårligt udgangspunkt. 

”Er vi gearet til fremtiden?” er også overskriften på en intern drøftelse igangsat af hovedstyrelsen i 

Danmarks Lærerforening. På alle niveauer i foreningen drøfter vi vores opgaveløsning, vores 

kompetencer, vores medlemsservice, vores organisering med mere. Det er så let at gøre, som vi 

plejer, men det er måske ikke det, der tjener vores medlemmer bedst. Kredsstyrelsen har deltaget 

i en centralt arrangeret temadag, og nu arbejder vi videre med vores perspektiver på 

organisationen lokalt og centralt. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre til, at alle medlemmer 

af Danmarks Lærerforening siger til, hvis I kan se områder, hvor vi kan forbedre vores fælles 

forening. Vi er til for jer, så I må fortælle os, hvordan vi kan gøre det bedre.  

Allerede inden overenskomstresultat sidste forår var samarbejdsklimaet mellem kreds og 

kommune betragteligt forbedret, og med aftalen om ”Ny start” åbnede Vejle Kommune for 

muligheden for en lokal arbejdstidsaftale. I september indgik vi Vejle-Aftalen, som bygger på 

ordentlig, tillid og dialog. Det var kredsstyrelsens mål, at vores medlemmer skulle opleve øget 

frihed og fleksibilitet i opgaveløsningen, og vi kan konstatere, at det er tilfældet for de fleste. På 

nogle skoler var der allerede stor frihed og tillid, men vi oplever tilfredshed med, at den praksis nu 

er ”lovlig”. Nu har vi fået alle med, og der kommet meget mere ro på vores skolevæsen. Aftalen 

løser ikke alle problemer, for vi har stadig et grundlæggende ressourceproblem i forhold til, at der 

er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed. Vejle-Aftalen bliver evalueret på et temamøde 

for skoledere og tillidsrepræsentanter i næste uge, og på baggrund af det drøfter vi, om der skal 

ske ændringer eller tilføjelser. Et tema, vi allerede er enige om, er forholdene for nyuddannede 

lærere. På trods af aftalens bestemmelser er virkeligheden for vores nyuddannede kolleger, at de 

på mange skoler har alt for mange undervisningstimer og andre opgaver, og at de ikke alle steder 

får den nødvendige støtte. Det kommer vi til at drøfte.   

Det er også helt nødvendigt, at vi drøfter seniorordninger med henblik på fastholdelse af lærere. 
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Med den senere pensionsalder vil politikerne have os til at arbejde til vi er meget gamle og grå. 

Det kan de færreste holde til, hvis vi ikke indretter arbejdsmarkedet efter det.  

Den store fælles satsning på skoleområdet i Vejle Kommune er ”Professionelle 

Læringsfællesskaber” (PLF), som har til formål at professionalisere vores teamsamarbejde. Der er 

ikke tale om et projekt men om en måde at arbejde på, som skal implementeres og blive en 

naturlig del af vores teamsamarbejde. Nogle af jer giver udtryk for, at der ikke er meget nyt i PLF, 

og nogle kan ikke helt se meningen med det. Den overvejende holdning er dog, at PLF er noget af 

det, der har givet mest mening i lang tid – men det ændrer ikke på, at arbejdet med PLF skal 

foregå i tid, der ikke findes. At de mange lag af forvaltning, konsulenter, ledere og vejledere i faglig 

begejstring finder på nye tiltag, som lærerne skal nå. At PLF ikke alle steder figurerer i 

opgaveoversigterne, og at den store satsning risikerer at blive til ingenting, fordi hverdagen med 

de mange opgaver sluger tiden, så implementeringen af det nye ikke lykkes. Det ville være 

ærgerligt, og vi vil derfor kraftigt opfordre til, at investeringen i PLF også kommer til at omfatte en 

investering i tid til implementering. 

Et andet gennemgående tema på skolerne er integration af to-sprogede. Eller - det er måske 

forkert at kalde dem to-sprogede, for de er rettelig fremmedsprogede, når de sluses direkte ud i 

klasserne uden den forudgående intensive danskundervisning, som tidligere foregik i 

modtageklasser. På de skoler, hvor man oplever problematikken, forsøger lærerne at integrere 

disse elever, men mange af jer har givet udtryk for, at I må leve med, at der er fremmedsprogede 

elever, der bare sidder i klasserne uden at forstå et ord af undervisningen. Det kan vi som samfund 

ikke være bekendt, og det må aldrig blive den enkelte lærers problem. Det er det lige nu. 

I Vejle Kommunes store trivselsundersøgelse sidste år, svarede mange af jer nej til udsagnet: ”Jeg 

kan for det meste nå det, der forventes af mig i forhold til mine arbejdsopgaver”. Det vil sige, at I 

for det meste ikke kan nå det, og sådan må det ikke være. Det er et udtryk for, at der er for få 

ansatte til at løfte læreropgaverne i Vejle Kommune.  Jeres svar har gjort indtryk på mange 

niveauer. FagMED Uddannelse og Læring har arbejdspres som indsatsområde, der er aftalt et 

projekt om tid i Vejle-Aftalen, og ikke mindst har vores politikere i Byrådets konstitueringsaftale og 

i budgettet for 2019 aftalt, at skolerne tilføres 40 mio. kr. til mere personale med indfasning over 

de næste 4 år. Det betyder groft sagt, at vi kan få 80 nye kolleger i løbet af 4 år. MEN: Byrådet har 
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også besluttet at gennemføre regeringens effektiviseringsprogram, hvilket betyder, at cirka 

halvdelen af de 10 mio. kr., der skulle indfases i år, ryger lige tilbage i kommunekassen. Men der er 

altså en politisk erkendelse af, at der er for få lærere. 

Samtidig oplever vi, at en del skoler har et økonomisk underskud. Det kan have forskellige årsager. 

Der er skoler, der oplever en nedgang i antallet af elever, og med den elevtalsbaserede 

ressourcetildelingsmodel kan bare få elever betyde rigtig meget. Der er også skoler, der bare har 

administreret økonomien for dårligt – vi har f.eks. set skoler med for store udgifter til 

administration og ledelse. Uanset årsagerne er konsekvensen, at forvaltningen har måttet indføre 

ansættelsesstop i kommunen, indtil der i slutningen af måneden kommer overblik over, hvilke 

skoler der har overskydende lærere og pædagoger. 

 Det er da paradoksalt, at vores politikere vil prioritere skolen – altså i princippet – og så oplever vi, 

at skoler vælger ikke at genbesætte ledige stillinger eller måske ligefrem skal ud i forflyttelser. Det 

betyder, at vi nok ikke vil komme til at opleve nævneværdige forbedringer på lærerområdet i det 

kommende skoleår.  

DR1 sendte for nylig dokumentaren ”Hvem passer vores børn?”. Se den, hvis du tør. For det er én 

de mest skræmmende gysere, jeg har set i nyere tid. Hvem passer vores børn? Svaret er, at det er 

der ikke ret mange, der gør! Psykologen i udsendelsen lægger vægt på, at børn kun oplever de 

”udviklende øjeblikke”, hvor de danner en sund mentalitet i forhold til f.eks. evnen til at danne 

gode relationer og evnen til at koncentrere sig, hvis de har tilstrækkeligt tid med nærværende 

voksne i hverdagen. Hun nævner i den sammenhæng diagnosen ADHD, som kan have sin årsag 

her. For børnene har ikke tilstrækkelig tid med nærværende voksne, og det er hjerteskærende at 

observere små børn med tomme blikke, og andre som er ulykkelige. Psykologen kan se, at mange 

børn har svært ved at finde ro, når de selv skal klare sig i den travle hverdag, og at det kan være 

med til at de udvikler symptomer på angst – en følelse, de kan tage med sig helt op i teenageårene 

og i voksenlivet.  

Det er ikke underligt, at de reagerer med en adfærd, som voksne tolker som ”special”-adfærd. I 

Vejle Kommune er antallet af henvisninger fra børnehaverne til specialtilbud steget med 30 % på 3 

år. Det er måske i virkeligheden et sundhedstegn, at børnene reagerer så voldsomt, som de gør. 
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Hvorfor interesserer vi os for børnehaven og vuggestuen, når det er skolen, der er vores område? 

Det gør vi, fordi lærerne i indskolingen de seneste 4-5 år har oplevet at få helt nye udfordringer. 

De modtager børn med anderledes opførsel og andre behov end tidligere. Børnene har ikke 

udviklet så avanceret sprog, og de mangler begreber. Der er børn, der ikke selv kan tage tøj på, og 

det kniber med motorikken. At opføre sig ordentligt overfor hinanden og overfor voksne, har 

mange heller ikke lært, og der er mange, der har svært ved at være en del af en gruppe. Den 

sejeste børnehaveklasseleder, jeg kender, har givet udtryk for, at hun aldrig før har oplevet 

situationer, hvor hun ikke har kunnet gøre noget – hvor hun har følt sig magtesløs. Det gør indtryk. 

Det efterlader skolen og lærerne med en næsten uløselig opgave, som af omverdenen nemt kan 

tolkes som, at lærerne ikke er dygtige nok. Der skal bare være mere disciplin, lærerne skal blive 

bedre til klasserumsledelse, eleverne skal sige hr., fru og frøken til lærerne og lignende smarte 

løsninger. Men der findes ikke noget quick-fix. 

Den manglende voksenkontakt og nærhed i mange timer i de tidlige år, er nok den vigtigste årsag 

til den udvikling, vi ser, men der kan være flere. Med den elektroniske udvikling er det blevet 

almindeligt, at selv helt små børn tilbringer flere timer foran en skærm hver dag, for iPad’en er en 

glimrende barnepige. Børn udsættes for mængder af giftstoffer, og mange får ikke en tilstrækkelig 

sund kost. Den unge forældregeneration er curlingbørnene, hvis forældre ryddede al modgang af 

vejen for dem. Samtidig er normeringerne i dagtilbud og skole kraftigt beskåret, så vi nu ser 

pædagoger alene om 15-20 børn, og lærere der står alene med kæmpeklasser. Vi har ofret vores 

børn på effektivitetens alter. Og så taler de økonomiske vismænd om, at ”produktiviteten” i 

grundskolen er for dårlig. Produktiviteten? Ja, her producerer vi små soldater til 

konkurrencestaten. 

Vi har travlt - alt for travlt – både i privatlivet og på jobbet. Små følsomme børnesind vil 

uundgåeligt påvirkes af de voksnes stress. De politiske løsninger har indtil videre kun budt på 

initiativer, der presser og stresser børnene yderligere. Børn skal præstere fra en tidlig alder, og for 

mange bliver det et følelsesmæssigt pres, som de slet ikke er klar til, og som mange bukker under 

for. Der er ikke noget galt i, at børn skal præstere, men det er ikke sundt at skulle præstere hele 

tiden og måske langt over den nærmeste udviklingszone. Det bliver et for stort pres og det giver 

for mange nederlag. 
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Børn skal leve et godt børneliv med leg og fællesskab med andre børn, hvor de oplever en naturlig 

udvikling og socialisering. Der skal være tid til samvær i familielivet, uden at der er behov for 

underholdning i diverse plastik-lande eller rejser til den anden side af jorden. Også i børnehaven 

og skolen skal hverdagen være rolig, og de voksne skal have tid til børnene.   

Vi har brug for en sammenhængende indsats og investering på børneområdet. Det skal være nu, 

og lige nu er det kommunerne, der har ansvaret og opgaven. Formanden for Børne- og 

familieudvalget i Vejle Kommune Torben Elsig-Pedersen lovede på kredsens debatmøde om 

”Fremtidens skole”, at han vil nedsætte et forum til drøftelse af netop denne udfordring. Det 

glæder vi os til, og vi håber, at vi må være med og bidrage konstruktivt til arbejdet. 

I Vejle Kommunes budgetstrategi for 2020 og årene fremover, introduceres begrebet 

”forbyggende investeringer”.  Når Familie-området har underskud og antallet af sager bliver flere, 

samtidig med at mange flere børn henvises til specialtilbud, så bliver det virkelig dyrt. Vi vil 

anbefale, at børne- og ungeområdet er i fokus, når det nye begreb skal udmøntes i praksis. 

Hvis man hører til dem, der kun tænker i økonomi, kan man finde motivation i betydelige udgifter 

til hjælp til de børn, vi svigter nu. Hvis man er mere til den humanistiske side, kan man nok godt se 

problemet…. 

Men der skal også ske en indsats i skolen, for problemerne er reelle. Også i skolen er der alt for få 

voksne – ikke mindst alt for få lærere med specialviden. I vores skolevæsen har vi 

kompetencecentre, hvor lærere i vores specialklasserækker rådgiver lærere i almenskolen. Det er 

bare ikke tilstrækkeligt længere, for mange lærere står med så store udfordringer i klasserne, at 

selv gode råd og redskaber fra speciallærerne ikke er nok.  

Vejle Kommune har netop sat gang i et eftersyn af vores inklusionsindsats – herunder kvaliteten af 

vores specialtilbud. Ikke sådan forstået, at lærerne i specialtilbuddene ikke leverer kvalitet, men 

sådan forstået at indsatsen måske kunne være yderligere rettet mod integration i normalklasser 

efter en tid i specialtilbud. Vi tror bare ikke på, at det er hele løsningen. 

Forskning viser, at co-teaching er et godt bud på en virkningsfuld indsats. Det er når en lærer og en 

person med specialpædagogisk kompetence forbereder, gennemfører og evaluerer 

undervisningen sammen, at det virker. Det er vores håb, at den netop indgåede aftale mellem 
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forligspartierne bag Folkeskolereformen med forkortelse af skoledagen og mulighed for 

forkortelse af skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen giver ressourcemæssigt rum for flere 

to-lærerordninger. 

Derfor har kredsstyrelsen forberedt en generalforsamlingsudtalelse om inklusion og co-teaching. 

Men det kræver investeringer, for der skal være flere lærere i skolen. Udtalelsen fremlægges efter 

beretningen. 

Vi må ikke glemme forældrene. Forældrene har et primært ansvar for deres børns udvikling, men 

måske har nogle af dem brug for vejledning. Og måske har nogle af dem bare brug for at få øjnene 

op for, hvilke forhold deres børn bydes i de offentlige institutioner. Så kan det være, der findes en 

”Greta Thunberg” eller to, som vil gå ind i kampen for deres børns liv og fremtid. 

Der er valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening i efteråret. For første gang har vi i 

kredsstyrelsen vores helt egen kandidat – Lars Holmboe. Vi ser det som en meget stor fordel, hvis 

vi kan få vores eget hovedstyrelsesmedlem, som loyalt vil videreformidle medlemmernes og 

kredsstyrelsens holdninger til foreningen. Vi vil derfor opfordre jer til at stemme på Lars.  

Lars sidder på anden periode i kredsstyrelsen, og han er sammen med vores skolechef medlem af 

Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen. Vi er helt trygge 

ved dem begge to, og Lars får via arbejdet i Kommissionen en helt uvurderlig erfaring og indsigt, 

som han kan bringe med ind i arbejdet i hovedstyrelsen. 

TAK! 

Tak til vores primære samarbejdspartnere i skoleforvaltningen med Ulla Riisbjerg Thomsen i 

spidsen. Vi har et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, som kommer alle skolens 

interessenter til gode. 

Tak til vores lokale politikere, som stiller op til dialog og lytter til vores beretninger fra hverdagen i 

skolen.  

Tak til kredsstyrelsen. Vi har en fantastisk gruppe engagerede mennesker i styrelsen, og det er en 

fornøjelse at opleve, hvordan I blander jer i debatten i medierne, og samtidig altid er klar til at 

påtage jer opgaver, når vi sammen får gode idéer. 
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Også tak til vores seniorudvalg, som arbejder aktivt og seriøst med at arrangere interessante 

møder og udflugter for vores pensionister. 

Tak til pigerne på kredskontoret for en daglig, ihærdig indsats for vores medlemmer. 

Ikke mindst tak til jer – vores medlemmer. Tak fordi I er åbne for gode drøftelser på vores runde 

på skolerne hvert år. Det er bl.a. på de møder, at vi sammen skaber et rigtig godt fundament for 

kredsens arbejde. 

Vi lytter til jer, og vi bestræber på at høre, hvad I siger. Det er vigtig at kunne tale, men det er 

endnu vigtigere, at vi formår at lytte og se det store billede. Det tager vi ansvar for – sammen.  

Teksten i året beretning er et udtryk for prioritering, for det er umuligt at få alle vigtige temaer 

med. Til gengæld kan alt debatteres her på generalforsamlingen. 

Hermed siger jeg tak for ordet og overlader beretningen – den mundtlige og den skriftlige – til 

generalforsamlingens behandling. 


