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INDLEDNING	

Det	er	positivt,	at	pengene	fra	skattestigningen	–	også	kaldet	velfærdsprocenten	–	har	vendt	udviklingen	og	afværget	
en	katastrofe	på	folkeskolerne	i	Odense.	Mange	tror	måske,	at	Odense	dermed	er	kommet	på	niveau	med	landets	øvri-
ge	store	kommuner	(de	såkaldte	6-byer),	men	det	er	langt	fra	tilfældet.	Det	skyldes	bl.a.,	at	skoleområdet	er	et	kæmpe	
budgetområde	i	forhold	til	de	øvrige	budgetområder,	der	fik	tilført	penge	fra	skattestigningen.	Da	pengene	blev	fordelt	
ligeligt	til	fire	områder	med	25	%	til	hver,	gør	pengene	naturligvis	en	meget	mindre	forskel	på	skolebudgetterne.	Der-
udover	har	en	stor	del	af	pengene	til	budgetområdet	”Skole”	finansieret	et	større	tilskud	til	fri-	og	privatskolerne.	Forud	
for	budget	2019	har	OLF	bl.a.	gjort	opmærksom	på	følgende:	

• Odense	Kommune	bruger	ca.	100	mio.	kr.	mindre	på	undervisning	end	for	10	år	siden	
• Trods	velfærdsprocenten	er	budget	2019	kun	ca.	3,4	mio.	kr.	større	end	regnskab	2016	m.h.t.	folkeskolens	to	

budgetposter	Almindelig	undervisning	og	Særlig	undervisning	
• Odense	ligger	i	bunden	i	6-by	regi	m.h.t.	udgift	pr.	elev	
• Der	er	markant	flere	elever	pr.	lærer	i	Odense	end	i	de	øvrige	6-byer	
• Odense	kommune	har	20	%	færre	lærerstillinger	end	i	2009.	

	
Derfor	var	der	store	forventninger	til,	at	de	sidste	0,2	%	af	skattestigningen	skulle	gøre	en	reel	forskel	på	folkeskolerne.	
Desværre	 fik	Odense	Kommune	 ikke	de	 sidste	 0,2	%.	Derudover	 hang	der	 adskillige	 gamle	besparelser	 over	Odense	
Kommune,	som	dermed	også	var	en	stor	trussel	for	folkeskolerne	–	bl.a.	Sammenhængende	Borgerforløb.	Odense	Læ-
rerforening	arbejdede	derfor	 længe	 inden	budgetforliget	på	at	gøre	politikerne	opmærksom	på	de	alvorlige	udsigter	
pga.	gamle	besparelser	bl.a.	i	form	af:	

• Fælles	åbent	brev	fra	de	faglige	organisationers	sammenslutning	i	Odense	(KOS)	til	byrådspolitikerne	
• Møder	med	rådmand	og	embedsmænd	
• Udarbejdelse	af	faktapjece	om	skoleområdets	økonomiske	situation,	som	blev	sendt	til	politikere	og	skolebe-

styrelser	
• Via	MED-systemet	
• Happening	ved	budgettets	1.	behandling	
• Indslag	i	medierne.	

	
Desværre	blev	Odense	Kommunes	budget	vedtaget	–	endda	med	et	råderum	–	uden,	at	man	politisk	tog	højde	for	de	
gamle	besluttede	besparelser.	Det	fik	den	konsekvens,	at	der	skulle	findes	besparelser	på	Børn-	og	Ungeområdet	for	44	
mio.	kr.	Heraf	blev	der	lagt	op	til,	at	skoleområdet	skulle	finansiere	50	%.	Dermed	var	der	lagt	op	til	lærerfyringer	og	et	
budget	 for	 folkeskolerne,	 der	 samlet	 set	 var	 lavere	 end	 før	 skattestigningen.	 Helt	 uholdbart.	 Odense	 Lærerforening	
igangsatte	indsatser	for	at	få	besparelserne	fjernet,	bl.a.	i	form	af:	

• Fælles	åbent	brev	fra	tillidsrepræsentanterne	i	Odense	Lærerforening	til	byrådet	
• Fornyet	henvendelse	til	skolebestyrelserne	
• Høringssvar	og	MED-udtalelser	
• Massiv	medieindsats.	

	
Det	lykkedes	at	undgå	fyringer	som	følge	af	budget	2019.	Nogle	af	besparelserne	har	man	politisk	valgt	at	udskyde	til	
næste	budget.	Der	SKAL	derfor	findes	holdbare	løsninger.	Odense	Lærerforening	har,	i	samarbejde	med	de	øvrige	fagli-
ge	organisationer,	på	KOS-generalforsamlingen	sendt	en	fælles	opfordring	til	byrådet	om	at	hjemtage	de	sidste	0,2	%	af	
skattestigningen/velfærdsprocenten	til	budget	2020	–	uanset	”strafporto”,	hvis	man	ikke	politisk	kan	undgå	besparelser	
med	alvorlige	konsekvenser	på	anden	vis.	Det	er	afgørende,	at	vi	holder	fast	i	vendepunktet	for	velfærden	i	Odense	og	
investerer	i	fællesskabets	folkeskole. 
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ARBEJDSTID	

Det	lykkedes	desværre	ikke	at	 indgå	en	aftale	om	arbejdstid	ved	OK18.	I	stedet	blev	der	nedsat	en	lærerkommission,	
der	ved	udgangen	af	2019	skal	komme	med	 forslag	og	afrapportering,	 som	danner	baggrund	 for	de	centrale	parters	
aftaleindgåelse	senest	ved	OK21:	

• Odense	Lærerforening	og	Odense	Kommune	har	bidraget	til	kommissionens	undersøgelser	bl.a.	ved	en	række	
interviews	på	Munkebjergskolen	med	lærere,	TR,	leder,	skolechef	og	Odense	Lærerforenings	formand.	

Lokalaftalen	i	Odense	blev	igen	forlænget,	denne	gang	frem	til	2021,	dvs.,	indtil	vi	kender	resultatet	af	de	centrale	ar-
bejdstidsforhandlinger	ved	OK21.	Der	kan	dog	justeres	i	perioden,	som	følge	af	OK18	-	”Ny	start”,	hvilket	bl.a.	vil	ske	i	
forhold	til:	

• ”Tæt	og	tillidsfuldt	samarbejde	mellem	TR	og	skoleleder”	
• ”Forud	for	skoleåret	drøfter	leder	og	TR,	hvordan	planlægning	af	skoleåret	foregår	på	skolen,	herunder	hvordan	

skolen	kan	strukturere	dialogen	om	opgaveoversigten.”	
• Deltagelse	i	lejrskoler.	

Lokalaftalen	skal	fortsat	evalueres.	For	tredje	år	i	træk	har	Odense	Lærerforening	forud	for	evalueringen	gentaget	tem-
peraturmålingen	af	lokalaftalens	intentioner	i	overensstemmelse	med	byrådets	to	krav:	
Fleksibilitet	i	arbejdstilrettelæggelsen:	
Lokalaftalen	har	haft	en	positiv	effekt	i	forhold	til	fleksibilitet	især	i	forhold	til	5-timerspuljen	
Balance	i	opgaverne:	
Desværre	går	det	på	tredje	år	fortsat	den	forkerte	vej.	Det	var	ellers	kommunens	udmelding,	at	det	ville	forbedres,	idet	
man	i	god	tid	over	for	lederne	ville	italesætte,	at	det	var	et	afgørende	fokus	sat	af	byrådet	til	lokalaftalen.	Tilbagemel-
dingerne	er	dog,	at	der	samlet	set	 fortsat	er	mindre	gennemsigtighed,	ringere	anvendelighed	og	manglende	priorite-
ring.	Forberedelsen	rammes	ekstra	hårdt,	selvom	der	er	enighed	med	Odense	Kommune	om,	at	forberedelse	er	afgø-
rende	for	den	gode	undervisning.	
				Odense	Lærerforening	vil	fortsat	arbejde	for,	at	der	skabes	balance	mellem	opgaver	og	tid.	Manglende	gennemsig-
tighed	og	ubalance,	 som	det	 fortsat	 ikke	er	 lykkedes	at	 rette	op	på	 i	Odense,	 skader	arbejdsmiljøet	og	dermed	også	
undervisningen.	Det	skal	der	rettes	op	på.	
				Udover	 på	 folkeskolerne	 har	 Odense	 Lærerforening	 også	 været	 til	møder	 vedr.	 en	 lokalaftale	 for	 CSV	 (Center	 for	
Voksenspecialundervisning).	Lærerne	på	CSV	er	fortsat	underlagt	lov	409.	Det	må	være	i	Odense	Kommunes	interesse,	
at	de	også	skal	omfattes	af	en	lokalaftale	–	på	lige	fod	med	øvrige	lærere	i	kommunen.	På	et	møde	i	august	2018	blev	
det	aftalt,	at	deltagerne	fra	Odense	Kommunes	forhandlingskontor	ville	afsøge	det	politiske	mandat	til	at	indgå	en	afta-
le.	Vi	afventer	fortsat	en	tilbagemelding.	
	

LØN		
  

Odense	Kommune	har	udmeldt,	at	der	skal	være	en	lønudvikling	for	kommunens	medarbejdere,	og	at	der	lokalt	afsæt-
tes	 0,2	%	per	 år	 til	 lokalløn.	Odense	 Lærerforening	 har	 forhandlet	 lokalløn	på	 baggrund	 af	 dette	 og	 på	 baggrund	 af	
overenskomstens	formuleringer	vedr.	lokal	løndannelse	samt	foreningens	lønpolitik.		
				På	folkeskolerne	opsagde	kommunen	det	aftalte	tillæg	til	 lærere	på	skoler	med	mange	tosprogede	elever;	kommu-
nen	ønskede	midlerne	fordelt	på	samtlige	35	folkeskoler	og	forhandlet	på	de	enkelte	skoler.	Det	var	ikke	muligt	at	vide-
reføre	tillægget,	men	det	lykkedes	Odense	Lærerforening	at	fastholde	midlerne	samt	de	0,2	%,	der	er	til	lokalløn	i	for-
håndsaftalen,	ved	at	midlerne	blev	anvendt	kollektivt	til	en	stigning	i	Odense-tillægget.	
				På	øvrige	områder	har	foreningen	også	forhandlet	lokalløn.	Der	har	flere	steder,	særligt	i	BSF,	været	tale	om	meget	
vanskelige	 forhandlinger,	 da	det	 dels	 har	 været	 vanskeligt	 at	 sikre	 en	 lønudvikling	 for	 vore	medlemmer	på	 grund	af	
manglende	vilje	fra	kommunens	side,	dels	har	været	svært	at	aftale	en	acceptabel	anvendelse	af	midlerne.	På	UUO	var	
det	således	ikke	muligt	at	indgå	en	aftale.		
				På	de	fleste	folkeskoler	er	de	eksisterende	aftaler	genforhandlet.	
				Odense	Kommune	har	meddelt,	at	de	0,2	%	per	år	fremadrettet	skal	ud	lokalt	på	skolerne,	så	lederne	har	noget	”at	
lege	med”.	OLF	vil	fortsat	arbejde	for	kollektive	aftaler.	Forskningen	viser,	at	individuel	løn	ikke	fremmer	motivationen	
blandt	lærerne.	
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OK18	OG	NY	START		

OK	18	viste	et	 stærkt	og	nødvendigt	sammenhold	 i	 fagbevægelsen.	Løn,	betalt	 frokostpause	og	arbejdstid	var	de	 tre	
knaster,	 som	 fra	 begyndelsen	 af	 forhandlingerne	 blev	 en	 fælles	 kamp.	Med	OK	 18	 blev	 reallønnen	 sikret	 og	 privat-
lønsværnet	fjernet.	Det	blev	slået	fast,	at	retten	til	betalt	frokostpausen	er	en	del	af	overenskomsten	og	ikke	blot	en	
kutyme,	som	arbejdsgiver	kan	fjerne	uden	modregning.	Vi	fik	ikke	en	aftale	på	arbejdstid,	men	det	blev	aftalt	mellem	
parterne	at	nedsætte	en	kommission	med	henblik	på	at	indgå	en	aftale	om	arbejdstid	senest	ved	OK	21.	Sideløbende	
arbejdes	der	med	Ny	Start,	som	skal	forbedre	samarbejdet	mellem	parterne	både	lokalt	og	centralt.	74,6	%	af	lærerne	
stemte	ja.	Stemmeprocenten	på	 landsplan	var	på	77,8	og	 i	Odense	var	den	på	81	%.	 	Umiddelbart	efter	resultatet	af	
afstemningen	gik	Odense	Lærerforening	i	gang	med	at	omsætte	resultatet:			
• Medlemsmøde	vedr.	OK18	resultatet	
• Møde	med	Børn	og	Unge	Udvalget	om	”Ny	Start”		
• Møder	med	Rådkvinden	om	”Ny	Start”	
• Møder	 med	 skolechef	 om	 justering	 af	 lokalaftalen	

om	arbejdstid	
• Forberedelse	 af	mulig	 lokalaftale	 om	 arbejdstid	 for	

CSV	
• Tema	på	det	årlige	TR/	AMR	kursus,	hvor	bl.a.	Skole-

chef	 Nikolaj	 Juul	 og	 viceborgmester	 Tim	 Vermund	
gav	deres	bud	på	”Ny	Start”	

• Besøg	 af	 kommissionen	 på	 Munkebjergskolen;	 for-
manden	for	OLF	deltog	

• Regionale	møder	vedr.	ændringerne	i	”Fælles	mål”		
• Kanonforedrag	 ”Livsfarlig	 ledelse”	 v.	 Christian	 Ør-

sted	og	Rasmus	Willig	
• Planlægning	 af	 oplæg	 m.	 Keld	 Skovmand	 på	 bag-

grund	af	hans	nyeste	bog	
• ”Folkeskolen	 -	 efter	 læringsmålstyringen?”	 Alle	 til-

lidsrepræsentanter	og	 arbejdsmiljørepræsentanter	 i	
OLF	har	modtaget	et	eksemplar	af	bogen.	

	
 

KOMMUNIKATION		
	 	

Der	har	været	særligt	fokus	på	kommunikationen	til	vores	tillidsvalgte	og	medlemmer	via	den	nye	interne	kommunika-
tionsplatform	DLF	InSite.	Platformen	er	under	udvikling,	og	vi	vil	fortsætte	arbejdet	med	at	udnytte	den	bedst	muligt.	
Under	forårets	OK	forhandlinger	var	der	desuden	stort	fokus	på	at	videreformidle	videoer	og	nyheder	fra	forhandlin-
gerne	via	foreningens	facebookside.		
				Herunder	ses	liste	over	Odense	Lærerforenings	faste	eksterne	kommunikationsveje.	

• En	hjemmeside	med	fokus	på	aktuelle	nyheder,	et	moderne	udseende,	samt	en	brugervenlighed,	der	gør	det	
nemt	at	finde	relevante	oplysninger	på	siden	

• LærerBladet,	som	er	bygget	op	om	dybdeborende	tematiske	artikler,	nyheder	i	kortere	form	samt	klip	fra	an-
dre	medier	og	i	et	flot	design	

• Som	bindeled	mellem	hjemmesiden	og	LærerBladet	er	der	en	 facebookside,	hvor	der	 løbende	deles	 små̊	og	
store	nyheder	og	billeder	samt	informationer	med	en	lokal	vinkel.		

Odense	Lærerforening	har	det	forgangne	år	navnlig	været	aktiv	i	de	lokale	medier,	såsom	DR	P4	Fyn,	TV2	Fyn,	Odense	
Ser	Rødt	og	Fyens	Stiftstidende	både	i	form	af	interview	og	kommentarer	til	relevante	lokale	nyheder,	se	hjemmesiden	
hvor	alle	indslag	samles.	Foreningen	har	bl.a.	været	en	del	af	følgende	kampagner	og	tiltag:		

• OK18	demonstrationer	og	happenings	
• Høringssvar	vedrørende	budget	2019		
• Pressemeddelelse	vedrørende	budget	2019	
• Retssagen	Erik	Schmidt	versus	Odense	Kommune	
• Happening	til	budgetdrøftelsen	for	2019		
• Hvad	skal	vi	med	skolen?	–	samtalegruppe	i	Odense		
• Åbent	brev	fra	tillidsrepræsentanterne	i	forbindelse	med	budget	2019	
• Henvendelser	fra	KOS	til	byrådet	vedr.	budget	2019	og	2020	

Derudover	har	 foreningen	den	 løbende	og	vigtige	kontakt	med	 lærernes	tillidsvalgte	samt	direkte	kontakt	med	med-
lemmerne	via	telefon	og	mail,	medlemsnyt,	fakta-meddelelser	og	formandsbreve,	styrelsesmedlemmers	deltagelse	på	
Faglig	 klub-møder,	 målrettede	 netværksmøder	mv.	 Formandskab	 og	 styrelse	 har	 desuden	 løbende	 kontakt	med	 en	
række	formelle	og	uformelle	samarbejdsparter.	
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SAMARBEJDET	MED	DE	TILLIDSVALGTE		

TR	og	AMR	er	helt	centrale	i	foreningens	arbejde	med	at	
skabe	gode	arbejdsvilkår	for	medlemmerne	på	skolerne.	
De	 er	 det	 vigtige	 bindeled	 mellem	 arbejdspladsen	 og	
foreningen.	 Gennem	 møder,	 netværk	 og	 kurser	 støtter	
Odense	 Lærerforening	 TR	 og	AMR	 i	 det	 daglige	 arbejde	
med	 at	 sikre	 og	 udvikle	 gode	 arbejdsforhold,	 og	 TR	 og	
AMR	 leverer	 værdifuld	 information	 tilbage	 til	 Odense	
Lærerforening	 -	 viden	 som	 er	 afgørende	 i	 foreningens	
arbejde	med	 at	 sikre	medlemmerne	 de	 bedste	 arbejds-
vilkår.	
				Både	Odense	Lærerforening	og	de	tillidsvalgte	arbejder	
hele	tiden	for	at	være	dén	attraktive	samarbejdspartner,	
man	 ikke	 kan	 komme	 uden	 om.	 For	 de	 tillidsvalgte	 er	
samarbejdet	 med	 ledelsen	 helt	 centralt.	 Med	 et	 fagligt	
og	 sagligt	 afsæt	 og	 godt	 klædt	 på	 af	 foreningen	 er	 de	
tillidsvalgte	både	gode	medspillere	og	kritiske	modspille-
re	for	ledelsen.		
				Et	godt	samarbejde	mellem	TR	og	AMR	styrker	blandt	
andet	dette	samarbejde	med	ledelsen.		
	
Odense	 Lærerforenings	 arbejde	 rettes	 både	mod	 TR	 og	
mod	AMR	og	deres	samarbejde.	Arbejdet	rettes	desuden	
mod	samarbejdet	mellem	foreningen	og	arbejdspladsens	
medlemmer.	 Dette	 har	 Odense	 Lærerforening	 blandt	
andet	gjort	gennem:	
	

• Månedlige	og	løbende	TR-møder	
• Særlige	mødefora	for	de	mindre	medlemsgrup-

pers	TR	
	

	 • Fokus	på	TR’s	rolle	og	opgaver	i	udmøntningen	
af	lokalaftalen	

• TR-uddannelsen,	hvor	OLF	står	for	dele	af	ud-
dannelsen	

• AMR-uddannelsen,	hvor	OLF	står	for	en	del	af	
uddannelsen	

• Intromøde	for	nyvalgte	AMR	
• Møder,	kommunikation	og	opgaver	i	forbindelse	

med	OK18	
• Kredsstyrelsesmedlemmers	deltagelse	i	faglig	

klub-møder	
• Kursus	for	AMR	den	21.	juni	2018	
• Sommerafslutning	for	TR,	AMR,	TR/S	den	21.	ju-

ni	2018	
• TR-AMR-kursus	den	27.-28.	september	2018	
• TR’s	arbejde	med	kommunens	budget	2019	–	

herunder	åbent	brev	til	politikerne	
• TR’s	deltagelse	i	forbindelse	med	retssagen	Erik	

Schmidt	vs.	Odense	Kommune	
• TR’s	temperaturmåling	af	udmøntningen	af	lo-

kalaftalen	
• TR’s	registrering	af	medlemmernes	arbejdstid	
• kursusdag	for	TR	og	AMR	den	6.	december	2018	
• Deltagelse	i	møder	vedr.	Nye	Fælles	Mål	og	læ-

ringsplatforme	
• Indsamling	af	diverse	oplysninger	til	foreningens	

arbejde	med	løn-	og	arbejdsvilkår.	
	

SAMARBEJDSFORA		
	  	
Odense	 Lærerforening	deltager	 i	 en	 lang	 række	 samarbejdsfora.	Der	er	 f.eks.	 vores	 kontakt	 til	 andre	organisationer,	
udvalg,	medier,	politikere	og	embedsmænd.	Det	er	lige	fra	de	faste	møder	med	dagsorden	og	referat	til	de	mere	ufor-
melle	netværk	eller	ad	hoc-samarbejde,	hvor	foreningen	kan	dagsordensætte	områder,	der	har	betydning	for	forenin-
gens	medlemmer.	
	
Udvalg	og	kontaktflader:	

• MED	(Hovedudvalg	og	Forvaltningsudvalg)	
• Fagligt	Forum	i	skoleafdelingen	
• KOS	(Kommunale	Org.	Samarbejde	i	Odense)	
• De	fynske	Kredse	(de	6	lærerkredse	på	Fyn)	
• 6-by-samarbejde	(de	6	største	kredse	i	DLF)	
• Kontaktudvalg	med	politikere	og	skolebestyrel-

ser	
• Det	politiske	niveau	og	embedsmænd	

• Børnehaveklasselederforeningen	på	Fyn	
• Skolelederforeningen	i	Odense	
• Lærerstuderendes	Landskreds	Fyn	
• UCL	(University	College	Lillebælt)	
• Hvad	skal	vi	med	skolen?	(Skole	og	forældre,	

Folkekirken)	
• Skolebestyrelser	og	forældre
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DANNELSE	OG	KVALITET	I	UNDERVISNINGEN		

OLF	er	med	til	at	sætte	dagsordenen	for	dannelse	og	kvalitet	i	undervisningen	for	folkeskolerne	i	Odense.	Vores	ståsted	
er	skolens	formål,	fagenes	mål,	fagrækken,	elevernes	indflydelse	og	lærerens	metodefrihed.	Det	kalder	på	didaktik,	og	
derfor	har	Odense	Lærerforening	i	2018	valgt	vedholdende	at	fokusere	på	hele	folkeskoleloven	og	ikke	kun	den	mål-	og	
testbare	 del	 af	 undervisningen.	OLF's	 dagsorden	 er	 at	 give	 plads	 til	 lærerens	 professionelle	 dømmekraft.	 Platforme,	
portaler	og	test	må	 ikke	begrænse	og	 indsnævre	undervisningen,	men	skal	derimod	understøtte	en	didaktisk	og	me-
ningsfuld	tilgang	til,	hvad	eleverne	lærer	i	timerne.	Det	er	positivt,	at	Fælles	Mål	er	langt	mere	vejledende,	og	at	tilliden	
til	lærerens	professionelle	dømmekraft	er	større.	Det	åbner	for	både	dannelse	og	uddannelse	og	for	kvalitet	i	undervis-
ningen.	OLF	har	deltaget	i	høringer	og	følgegrupper	for	at	fremføre	og	fremme	vores	synspunkter.	OLF	har	også	invite-
ret	medlemmer,	forvaltning,	 interessenter	og	politikere	til	aktiviteter	og	temadrøftelser,	der	understøtter	vores	dags-
orden,	herunder:	
• Revidering	 af	 Fælles	mål,	 herunder	 dialogmøde	ml.	

parterne	og	interessenter	
• Min	Uddannelse	-	deltagelse	i	arbejdsgruppe	i	Skole-

afdelingen	
• Følgeforskning	Folkeskolereform	
• National	 høring	 om	 nationale	 test	 -	 8	 TR	 fra	 OLF	

deltog	
• Dannelsesstrategi	 i	 Odense	 –	 afholdelse	 af	 Dannel-

seskaravanen	for	8.	klasser	i	Odense	
• Temadag	om	dannelse	Odense	Kommune	
• Høring	om	Læreruddannelsen,	DLF	og	Radikale	Ven-

stre	
	

• Møder	 i	gruppen	”	Hvad	skal	vi	med	skolen”	 -	 sam-
arbejde	med	Skole	og	Forældre	og	Folkekirken	

• Lokalt	partsudvalg	for	kompetenceudvikling	
• TR/AMR	 kursus	 d.	 27.-28.	 september	 2018	 og	

TR/AMR	kursus	6.	december	2018	
• Kanonforedrag	 Christian	Ørsted	 ”	 Livsfarlig	 ledelse”	

og	Rasmus	Willig	”Flexisme”	
• Drøftelse	af	DLF´s	bud	på	et	folkeskoleideal	
• Ny	start	–	lærernes	professionelle	dømmekraft	
	

	

ALLE	ELEVER	HAR	KRAV	PÅ	KVALITET	I	UNDERVISNINGEN		
 

 
Alle	elever	har	ret	til	og	krav	på	kvalitet	i	undervisningen.	Flere	faktorer	har	betydning	for	undervisningens	kvalitet.	Det	
er	 essentielt	 for	 folkeskolens	 fag,	 at	 undervisningen	 varetages	 af	 uddannede	 lærere,	 hvilket	 Odense	 Lærerforening	
fortsat	vil	have	et	stort	fokus	på.	Desuden	er	det	stadig	tilfældet,	at	mange	elever	med	særlige	behov	ikke	får	den	un-
dervisning,	som	de	har	brug	for	og	krav	på.	Odense	Lærerforening	har	derfor	fokus	på:	
Økonomi	og	kvalitet	vedr.	Inklusion	og	integration	

• Forskning,	 fakta	 og	 erfaringer	 mhp.	 at	 tydeliggøre	 hvordan	 man	 kan	 skabe	 kvalitet	 i	 inklusionen	 og	
integrationen	

• At	følge	midlerne	til	inklusion,	special-	og	modtagefleks	
• At	fastholde	de	relevante	specialundervisningstilbud	og	den	lærerfaglige	ekspertise		
• Kvalitet	i	specialtilbuddene	via	skolebesøg	
• At	elever	med	særlige	behov	modtager	den	rette	undervisning	
• At	 lærere	 med	 specialviden,	 fx	 i	 perioder,	 kan	 deltage	 i	 tilrettelæggelsen,	 udførelsen	 og	 evalueringen	 af	

undervisningen	sammen	med	klassens	faste	lærere	(co-	teaching)	
• Anvendelsen	af	§	16b	
• Efterslæbet	af	besparelser	til	DSA,	både	basis-	og	supplerende	undervisning	
• Kvaliteten	af	modtagetilbud	og	den	lærerfaglige	ekspertise	
• At	afholde	netværksmøder	for	lærere	i	modtageklasser	og	modtageflex	
• At	Odense	Kommunes	modtagefleksordning	bliver	diskuteret	med	skolechef	og	pædagogisk	chef		
• At	deltage	referencegruppemøde	i	BUF	vedr.	modtagelse	af	nyankomne	børn.		

 
 
 



 

SKRIFTLIG	BERETNING	2019	

BALANCE,	PRIORITERING,	OPGAVEGLIDNING		  TRIVSEL		

Odense	Lærerforening	arbejder	konstant	for,	at	der	er	
balance	mellem	ressourcer	og	arbejdsmængde,	i	vores	
medlemmers	arbejdsliv.	
				Efter	to	år,	hvor	folkeskolen	i	Odense	er	blevet	
prioriteret,	vedtog	et	samlet	byråd	budget	2019.	
Fortsættelsen	af	de	sidste	2	års	økonomiske	
genopretning	af	folkeskolen	udeblev	–	og	dermed	blev	
der	heller	ingen	forbedring	af	medlemmernes	reelle	
mulighed	for	at	prioritere	i	opgaverne.	
				Kort	efter	budget	2019	var	vedtaget,	meldte	Børn-	og	
Ungeudvalget	atter	voldsomme	besparelser	ud	på	folke-
skolen.	OLF	arbejdede	tæt	sammen	med	forældrene	om	
at	tydeliggøre	konsekvenserne,	hvilket	bar	frugt,	og	de	
planlagte	besparelser	blev	fjernet.	
				Odense	Lærerforening	er	fortsat	opmærksom	på,	at	
der	ikke	sker	en	glidning	af	ledelsesmæssige	og	admi-
nistrative	opgaver	over	til	lærerne,	uden	at	der	følger	
ressourcer	med.		
Odense	lærerforening	har	derfor	sat	fokus	på:	
• at	der	er	reel	dialog	om	opgaveoversigten	
• opgaveoversigternes	gennemskuelighed	
• at	der	fortsat	er	metodefrihed	–	også	ift.	div.	

Platforme,	MinUddannelse	m.m.	
• at	folkeskolens,	færdigheds-	og	vidensmål,	nu	skal	

være	vejledende,	hele	vejen	ud	i	klasselokalet	
• OK18	og	Ny	Start	
• at	TR	og	AMR´s	rolle	og	muligheder	forbedres	
• brugen	af	Hovedudvalgets	retningslinje	for	drøftelse	

af	sammenhæng	mellem	ressourcer	og	arbejds-
mængde	

• om	der	sker	besparelser	gennem	opgaveglidning	
• ubalancen	mellem	opgaver	og	ressourcer	i	

folkeskolen	budget	2019. 
 

 Den	nedadgående	kurve	for	lærernes	og	børnehave-
klasseledernes	trivsel,	som	vendte	sidste	år,	fortsætter	
med	små	skridt	i	den	rigtige	retning.	Det	har	været	et	
stort	fokus	for	Odense	Lærerforening	de	seneste	år,	og	
foreningen	er	lykkedes	med,	at	fastholde	den	nødvendige	
politiske	bevågenhed	på	området,	og	at	Odense	
kommune	som	arbejdsgiver	ændrede	tilgang	til	arbejdet	
med	medarbejdernes	trivsel.	
	Det	seneste	år	har	Odense	lærerforening	blandt	andet:		
• arbejdet	med	en	bedre	udmøntning	af	lokalaftalen,	

så	den	medvirker	til	bedre	trivsel.		
• kritiseret	Odense	kommunes	alt	for	store	tolerance	

overfor	dårlig	trivsel	på	enkelte	arbejdspladser		
• sat	fokus	på,	at	ledelse	er	den	enkeltstående	faktor,	

der	har	størst	betydning	for	trivslen	
• analyseret	alle	lærernes	trivselsrapporter	med	

henblik	på	at	finde	årsagsforklaringer	
• deltaget	i	arbejdet	med	en	ny	tilgang	til	arbejdet	med	

trivselsmåling,	så	der	sikres	en	bedre	og	mere	
konsekvent	opfølgning	på	dårlig	trivsel	

• sat	fokus	på	arbejdet	med	Hovedudvalgets	
retningslinje	for	drøftelse	af	sammenhængen	mellem	
ressourcer	og	arbejdsmængde		

• arbejdet	med	at	sætte	Danmarks	Lærerforenings	
arbejdsmiljøstrategi	i	spil	lokalt		

• påvist,	at	pengene	fra	skattestigningen	langt	fra	har	
levet	op	til	det	forventede	antal	lærerstillinger	

• fokus	på	risikostyring	og	har	leveret	hjælpeværktøjer	
til	arbejdet	med	risikohåndtering	

• arbejdet	for,	at	de	gode	elementer	fra	arbejdsmiljø-
certificeringen	blev	en	del	af	den	nye	arbejdsmiljø-
model	

 

DE	MINDRE	MEDLEMSGRUPPER	
  

De	mindre	medlemsgrupper	har	hver	en	kontaktperson	
fra	 styrelsen,	 som	 deltager	 i	 diverse	 netværksmøder,	
faglige	 klubmøder	 og	 arrangementer	 i	 det	 omfang,	 det	
ønskes	 og	 styrker	 medlemmernes	 interesser.	 Desuden	
bidrager	 foreningen	med	konsulentbistand	efter	behov.	
Medlemsgruppernes	 udfordringer	 er	 de	 samme,	 både	
hvad	 angår	 at	 sikre	 balance	 mellem	 ressourcer	 og	
opgaver,	 samt	 hvad	 angår	 arbejdet	 med	 lokale	 aftaler,	
der	kan	understøtte	det	professionelle	arbejde.	
	
	

 	De	mindre	medlemsgrupper	er:	
• Center	for	specialundervisning	for	voksne	
• Ungdommens	uddannelsesvejledning	i	Odense	
• Social-	og	sundhedsskolen	Fyn	
• Børnehaveklasselederne	
• Psykologer	og	tale-	og	hørekonsulenter	
• Odense	Fagskole/Odense	Designakademi	
• Rudolf	Steiner	Skolen	Odense	
• Ledige	medlemmer 
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