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Mundtlig beretning 2021 

"I konfrontationen mellem strømmen og klippen vinder strømmen altid - ikke gennem 

styrke, men ved udholdenhed." - H. Jackson Brown 

og 

”Udholdenhed er det hårde arbejde, du gør, når du er træt af at gøre det hårde arbejde, du 

allerede har gjort.” - Newt Gingrich 

Politikerne på Christiansborg tager igen og igen beslutninger om genåbning af skolerne med 

ultrakort varsel uden tanke for det praktiske. Det svarer til deres vedtagelse af Lov 409 i 2013, hvor 

de åbenlyst mente, at alt kan lade sig gøre uden forberedelse og planlægning.  Men det er jo heller 

ikke dem, der skal holde 28 vrantne teenagere fornuftigt beskæftiget en hel skoledag – udendørs i 

regn og kulde. I sidste uge kom beslutningen om delvis genåbning for de store elever, og der var 

ikke så meget at gå efter i den udmelding. Derfor nåede der at være mange drøftelser på skolerne 

ud fra et måske lidt rigidt udgangspunkt. Da retningslinjerne endelig kom, så var der blødt noget 

op på det. Så hvorfor ikke have retningslinjerne parat, når der meldes ud? 

Når politikerne tager den slags beslutninger, er det måske fordi, de har set, at rigtig meget kan 

lade sig gøre, og det kan det kun, fordi I er så seje. I får det altid til at lykkes uanset konditionerne. 

Og det skal vi blive ved med. Vi skal finde de gode løsninger sammen: ledere og lærere – 

forvaltning og kreds. 

Vi har et meget nært og konstruktivt samarbejde med skoleforvaltningen i Vejle Kommune. Meget 

kan lade sig gøre, når den gode dialog er til stede. Tak for det. 

Nu håber vi, at Regeringen holder deres løfte om en plan for den videre genåbning, så vi i god tid 

ved, hvad der skal ske hvornår. Danmarks Lærerforening har en god kontakt til 

Undervisningsministeriet, og vi har en direkte linje til Danmarks Lærerforening. Via den sender vi 

jeres oplevelser videre i systemet. Forhåbentlig lytter Christiansborg, og det har vi indikationer på, 

at de gør. I hvert fald har vi et håb. 

Vi har lært mange nye ord og begreber det seneste år, og det sidste nye er ”omstillingstræthed”. 

Det er én af de ting, vi har formidlet videre til Danmarks Lærerforening i sidste uge. Det er hårdt 

for femte eller sjette gang at skulle smide al planlægning væk og starte forfra indenfor et par dage. 

Det kan man kun holde til en vis tid, og den tid er ved at være brugt op. Vi ved godt, at I er helt 

forskellige steder, hvad det angår. Nogle af jer trives fint i det, men rigtig mange giver udtryk for, 

at nu må det godt slutte. I har brug for at kunne planlægge, og at kunne regne med, at den 

planlægning også holder. I har ikke brug for at skulle overveje, hvordan I nu får undervisning med 

fysisk tilstedeværelse til at hænge sammen med online undervisning. I har heller ikke brug for at 

skulle gøre jer overvejelser over, hvordan I skal nå jeres forberedelse og andre opgaver – for ikke 
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at tale om at få tid til en lillebitte pause eller et toiletbesøg - samtidig med at tilsynet med 

eleverne på skolerne eksploderer i tid for den enkelte, fordi alle restriktioner skal overholdes.  

I har brug for at kunne se lidt længere frem, så I kan have fokus på at afhjælpe eventuelle faglige 

og trivselsmæssige problemer hos den enkelte elev. 

Vi har brug for at høre om jeres situation og jeres overvejelser, så vi kan give kvalificerede 

tilbagemeldinger centralt og lokalt. Det er vigtigt for os, at vi har fingeren på pulsen, og det kan vi 

kun have, hvis I kommunikerer med os. På grund af Corona er mange af vores klubmøder på 

skolerne udsat, men vi har afholdt enkelte klubmøder online. Det har været meget givtigt for vores 

indsigt i jeres vilkår på skolerne. Send os mail, giv os et kald eller bed jeres tillidsrepræsentant om 

at arrangere et online klubmøde, hvis I har nogle perspektiver på situationen, vi skal gå videre med 

– vi lytter hellere end gerne. 

Lokalt går vi et forår i møde, hvor der vil ske omrokeringer i skolernes økonomi. Lidt simplificeret 

sagt, så har Børne- og familieudvalget besluttet, at der flyttes midler fra specialområdet til 

almenskolen, og at tildelingsmodellerne i forhold til socioøkonomi opdateres. I praksis vil det 

betyde forflyttelser – særligt fra specialområdet til almenområdet. Kredsen er orienteret og 

inddraget i processen. Vi ved godt, at en tvungen forflyttelse kan føles hård – næsten som en 

afskedigelse. Det er det imidlertid ikke. Der kommer ikke til at ske afskedigelser, men nogle af jer 

vil opleve at skulle skifte arbejdssted og at få nye og anderledes opgaver. Det er aldrig sjovt, men 

vi vil gøre vores til, at forflyttelserne sker med ordentlighed og mest hensigtsmæssigt. 

Foråret på skolerne vil også være præget af arbejdet med implementeringen af den reviderede 

Vejle-Aftale, som nu er skrevet sammen med den centrale arbejdstidsaftale A20. 

Tillidsrepræsentanterne og lederne arbejder på højtryk med dialogen om indholdet i den 

skoleplan, som I skal præsenteres for inden længe. Den præsentation er alle læreres mulighed for 

at få indflydelse på deres skoles mål, retning og prioritering. Det er så vigtigt, at I sætter jer ind i 

det, og giver jeres mening tilkende. ”Skole skaber vi sammen” eller ”Sammen gør vi en god skole 

bedre” klinger næsten enslydende mottoer fra forældre, ledere og lærere. Nu har vi chancen. Vi 

kan være med til at forbedre kvaliteten i opgaveløsningen – det er jer, der ved hvilke prioriteter, 

der giver kvalitet. Det er i dette forår, I skal bevise det. Der ligger en høj grad af dialog- og 

informationsforpligtelse i aftalen, og vi håber, I ikke er for Corona-trætte til at gribe den. Én af de 

væsentligste værdier i aftalen er den om enighed om mål og retning. Og så selvfølgelig også en 

tydelighed og et værn omkring forberedelsestiden, for kvalitet kræver forberedelse. Det sagde vi 

en del om i 2013, men da blev vi ikke hørt. Vi tror på, at vi er på rette spor med Vejle-Aftalen, og 

det vil vi naturligvis evaluere med jer i løbet af næste skoleår. 

Tak for jeres store engagement i forbindelse med suppleringsvalget til Danmarks Lærerforenings 

hovedstyrelse. Det blev helt afgørende for, at vi har kunnet ønske Lars Holmboe fra Mølholm skole 

tillykke med, at det blev ham, der fik den ledige plads i Hovedstyrelsen. Lars er 

kredsstyrelsesmedlem og mangeårig tillidsrepræsentant, og vi er sikre på, at Lars i den stol bliver 

et virkelig godt aktiv for foreningen – både centralt og lokalt. Det bringer os alle sammen tættere 

på det centrale led i foreningen. Stort tillykke til Lars og alle os i Vejle Lærerkreds. 
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Tak til vores konstruktivt samarbejdende kredsstyrelse. I skal vide, at vi i kredsstyrelsen næsten 

dagligt er på chat med hinanden, så vi får vendt alle de vigtige problemstillinger, vi støder på.  

Tak til vores hårdt arbejdende tillidsrepræsentanter, som både tager hånd om jer personligt hver 

især, og på samme tid er sat på prøve i forbindelse med implementering af den nye 

arbejdstidstidsaftale. Og tak til personalet på kontoret, som har taget hjemsendelse, praktiske 

problemer og helt ekstraordinære arbejdsopgaver flying. 

Alle medlemmer af Vejle Lærerkreds får i øvrigt en lille pakke fra kredsen i næste uge. Den er ment 

som en opmuntring og en kærlig hilsen i en tid, hvor vi ikke kan afholde vores sædvanlige 

arrangementer. 

Tilbage til vores aktuelle Corona-situation: jeg vil gerne appellere til, at vi sætter fuldt spot på 

kollegafællesskabet. Det er blandt andet presset af, at vi har vidt forskellige tilgange til 

smittefaren, og det at vi ikke ser hinanden fysisk på samme måde som før Corona. De af jer, som 

tager let på smittefaren, skal gå den ekstra mil for hygiejne, afstand og sikkerhed, så jeres mere 

utrygge – og for nogens vedkommende reelt angste – kolleger kan føle sig tryggere i det fysiske 

arbejdsmiljø på skolerne. Det er så ærgerligt, hvis vi mister empatien og forståelsen for hinanden, 

for det bliver så meget sværere at rette op på, når alle er tilbage på lærerværelserne. Der er også 

en samfundstendens til, at fordi vi er pressede, og ikke alle ser hinanden, fordi nogle arbejder 

hjemmefra, så begynder vi at tænke på, om vores kolleger nu også yder lige så meget, som vi selv 

gør. Hvis I tænker sådan, så hold op med det!  Det gavner hverken den ene eller den anden, at der 

opstår mistillid og såret retfærdighedsfølelse i denne situation. Jeg kender jer. I er er menneske-

mennesker, og normalt ville vi aldrig se den slags tendenser på skolerne. På den anden side er det 

også vældigt menneskeligt, at nogen får den slags tanker nu. Jeg håber bare, at I vil tænke over 

det, og at I vil være med til at kæmpe for kollegafællesskabet, så det er intakt, når vi er tilbage i en 

mere normal hverdag. Måske er der ting, I ved nærmere eftertanke kan bære over med.  

Hold sammen, hold fast og hold ud. Det bliver godt igen. 

Med denne opfordring vil jeg overgive beretningen – den mundtlige og den skriftlige – til 

generalforsamlingens debat. Tak for ordet! 


