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Det var med stor forfærdelse og sorg, at vi modtog 
beskeden om Flemming Andersens død.

I mere end 25 år har Flemming været redaktør på 
Lærerbladet. Med sin skarphed og store sproglige formå-
en har han fremført mange fagpolitiske vinkler. Lærer-
BLADET har været Flemmings hjertebarn gennem alle 
årene. Med stor interesse og engagement kastede han sig 
over hvert eneste nummer. På denne lederplads mærkede 
man, hvem Flemming var, og hvad han stod for i fag- 
politiks henseende. Nu er en æra slut, lederpladsen, med 
Flemmings mangeårige ildhu, står tom.

For fem år siden blev Flemming ansat som kommuni-
kationskonsulent i Odense Lærerforening med ansvar for 
Lærerblad, hjemmeside og kommunikation generelt. Flem-
mings perfektionisme og grundighed har været garant for 
al kommunikation fra Odense Lærerforening. 

Flemming var også eminent med sin sproglige jong-
leren, når det drejede sig om mere uformelle og festlige 
sammenhænge. Mangt et grin har runget højt som følge 
af Flemmings skriverier. Eksempelvis har han deltaget 
i Danmarks Lærerforenings kongresser i alle årene som 
redaktør og i den forbindelse også udgivet interne skrib-
lerier, indeholdende nyopfundne ord til stor morskab for 
os alle.

Flemming var et meget venligt og deltagende menneske. 
Han var altid parat til at komme med gode ideer, også når det 
drejede sig om et godt spisested eller et feriemål. Vi vil sav- 
ne hans store arbejdsindsats, venlighed og hjælpsomhed.

Æret være Flemmings minde.

Styrelsen, Odense Lærerforening

Mindeord

Flemming Andersen (Foto: Niels Nørgaard)
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2013 var et annus horribilis for lærerne og folkeskolen, og aldrig har formandens beretning 
til generalforsamlingen været så fagpolitisk skarp. Bestræbelserne for at aftale rammer for 
”det grænseløse arbejde” med Odense Kommune glippede med skolechefens lette knips 
med fingrene. Den gensidige tillid mellem lærerne og Odense Kommune er stadig fravær- 
ende trods en imødekommende og ærlig, men isoleret rådmand, der kritiserer respektløs 
behandling af lærerne. KL ogembedsmændene styrer Odense Det er formand Anne-Mette 
Kæseler Jensens vurdering efter det nye forhandlingssammenbrud. Men rådmanden, Sus-
anne U. Larsen (R), siger, at hun vil skabe tillid. - Og det kan jeg, tilføjer hun.

Ved valget til Odense Lærerforenings styrelse blev ”den solide tillidsmand” Jan Andersen 
og ”havnearbejderen” Anne-Lene Storm nye medlemmer. Græsrødderne i ”Fynsk forår” ryk- 
kede og blev taget til nåde af styrelsen og generalforsamlingen, der også med formandens 
stærke ordvalg tager et sving mod en skarpere fagpolitisk profil. Centralt i kampen står 
den individuelle forberedelsestid. Den erfarne Niels Munkholm opfordrede desuden til at 
diskutere strategier for OK 15-forhandlingerne. Faglig klub bliver det lokalt funderede 
omdrejningspunkt for den faglige kamp og MED-udvalget den lokale mulighed for indflyd- 
else. Styrelsesmedlemmer over en bred kam opfordrer til at undgå individuelle aftaler med 
lederne og til sammenhold!

Odense Lærerforening  
skærper sin profil 

Aldrig har OLF-formanden Anne-Mette Kæseler Jensens beretning til generalforsamlingen været så fagpolitisk skarp. 3
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En helt ny undersøgelse viser, at 72,7 % af lærerne i 
Odense har overvejet at forlade faget inden for det 
seneste år, og at hele 50,9 % har overvejet at fortsætte 
som lærer, men søge job i andre kommuner på grund 
af arbejdsforholdene i Odense. Det er helt uhyrligt høje 
tal, der ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Tal-
lene bør mane til eftertanke hos Odenses politikere og 
i Børn og Ungeforvaltningen.

Den usikkerhed, der hersker om situationen efter 
sommerferien, er den oplagte forklaring. Odense Kom-
mune har afvist at indgå en aftale, der kunne danne 
rammen for, hvordan lærernes hverdag skal se ud i 
det kommende skoleår. Århus kan, København kan, 
Esbjerg kan, og sammen kan en række andre kom-
muner. Selv Høje-Taastrup Kommune kan - med chef- 

forhandler for KL Michael Ziegler som borgmester - kan 
endda med Zieglers stemme. Men Odense kan ikke. 

(…)  
Tilbage står igen oplevelsen af en kommune, der ikke 

vil samarbejdet.
Lærerjobbet er ikke et job, man bare kan tage af, 

når man kommer hjem. Det er en del af ens identitet. 
Oplevelsen af mangel på respekt, mangel på tillid og 
usikkerhed for fremtiden har stor indvirkning på, 
hvordan man evner at lykkes med undervisningen, 
inklusionen og de øvrige store udfordringer, der møder 
en hver eneste dag. 

Det er folkeskolen i Odenses fremtid, det gælder. Det 
må få jer som politikere til at vise tillid og lytte til kom-
munens lærere.

Åbent brev til Odense Byråd, 14. marts 2014

 Vis lærerne tillid!

Svar fra rådmanden, 17. marts 2014

Uddrag af svarbrev fra rådmand Susanne U. Larsen 
og direktør Jimmy Streit. I brevet skriver rådmanden og 
direktøren, at de ikke kan genkende OLF’s udlægning 
af det omtalte mødeforløb. De finder, at dialogen har 
bygget på tillid og giver udtryk for, at kommunen ikke  
har ønsket at indgå en aftale om lærernes hverdag efter 

 
 
 
sommerferien, fordi byrådet tidligere har afvist dette. De 
giver også udtryk for, at de er bevidste om, at ”der ude-
står et stort arbejde både på landsplan og lokalt - også i 
Odense Kommune - så I lærere får glæden og stoltheden 
ved jeres arbejde tilbage.”

Kære Odense Lærerforening

Tak for jeres åbne brev til Odense Byråd. I jeres brev 
efterlyser I tillid, samarbejdsvilje og viljen til at lytte. 
Det er beklageligt, hvis I har den opfattelse, at Odense 
Kommune ikke vil samarbejde med jer, for lærerne i 
Odense Kommune spiller naturligvis en helt central 
rolle i folkeskolen.

Det er imidlertid heller ikke et billede, vi kan genken-
de. Selv om vi kan være uenige, er det vores opfattelse, 
at vi de seneste måneder har haft en dialog, byggende 
på tillid og viljen til samarbejde.

I jeres brev undrer I jer over, at Odense Kommune 
ikke har ønsket at indgå en aftale med Odense Lærer-
forening om, hvordan lærernes hverdag skal se ud efter 
sommerferien.

Men allerede 26. juni 2013 afviste et stort flertal i 
Odense Byråd et forslag fra Enhedslisten om at indlede 

forhandlinger med henblik på at indgå en ny kommu-
nal arbejdstidsaftale. Imod forslaget var både Social-
demokraterne, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og 
Venstre.

Da Skoleafdelingen og Odense Lærerforening hen 
over årets første måneder førte drøftelser om det kom-
mende skoleår, var målet derfor heller ikke en lokal 
aftale. Men dialogen foregik i en god atmosfære og var 
med til at kvalificere det administrationsgrundlag, 
som Odense Kommune siden har meldt ud til skole- 
lederne som retningsgiver for det fremtidige samar-
bejde lokalt på skolerne.

(…)

Venlig hilsen
Susanne Ursula Crawley Larsen, Rådkvinde   
Jimmy Streit, Adm. Direktør
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TeksT: erik schmidT

FoTo: AndreAs BAsTiAnsen

Der er en slående modsætning mellem den lavmælte for- 
tælling, som Anne-Mette Kæseler Jensen, afleverer fra 
talerstolen i Odenses Koncerthus, og den vrede, der kom-
mer til udtryk gennem indholdet i hendes beretning. 

Indholdet i formandsberetningen er skarpt. Formanden 
kritiserer blandt andet, at der alene siden 2012 er nedlagt 
14% af lærerstillingerne i Odense, at kommunen bevidst 
giver skolen og velfærdsområder underprioritet og årligt 
bruger op til 240 mio. kr. mindre end de øvrige seks-byer. 

Hun kritiserer, at der spares voldsomt på inklusionen, og 
at lærerne ikke kan få sikkerhed for, i hvilket omfang de 
tildeles individuel forberedelsestid til deres undervisning, 
at kommunen ikke vil indgå aftale om ”det grænseløse 
arbejde”, at der ikke afsættes en krone til gennemførelsen 
af skolereformen og til indretning af lærerarbejdspladser, 
at kommunen tilsyneladende i det hele taget ikke vil lave 
aftaler med Odense Lærerforening, at trivselen blandt 
medarbejderne er helt i bund, og at kommunen ikke vil 
samarbejde og i øvrigt har mistet overblikket.

Men det er ikke bare det. Lærerformanden kritise-
rer også den arrogance og den nedladende omtale, som 
lærerne var udsat for af KL og kommunerne op til og under 
lockouten i foråret 2013. Lærerne blev i kampagnen mod 
dem beskyldt for både at være dovne og forkælede. Det var 
et annus horribilis - et rædselsår! 

SKOLECHEF TRÆKKER I LAND
Anne-Mette Kæseler Jensen er vred. 

Dagen før generalforsamlingen har hun sammen med 
de øvrige styrelsesmedlemmer i Odense Lærerforening og 
tillidsrepræsentanterne været indkaldt til møde i skole- 
afdelingen på Ørbækvej, hvor skolechef Poul Antonius- 

sen ønsker at gennemgå det såkaldte administrations- 
grundlag for skolerne.  

Det er et papir, som er resultatet af, at skoleafdelingen 
i ellevte time brutalt afbrød forhandlingerne med Odense 
Lærerforening om en præcisering af værnsreglerne i den 
lov, der fremover skal styre lærernes arbejdstid.

Efter en række fremadskridende og tilsyneladende suc-
cesrige møder, som skolechefen selv har deltaget i, kom 
parterne frem til en papirfast, fælles forståelse. Odense 
havde tilsyneladende taget det første lille skridt mod at 
overskride skillelinjen mellem den instrumentelle regne-
arksfornuft og den erfarede, praktiske fornuft, det første 
spæde forsøg på at genopbygge tilliden til lærerne efter 
forårets konflikt.  

Forståelsespapiret og den fælles rammesætning skulle 
angiveligt blot gennemgås af kommunens HR-kontor 
(Human Ressource), inden det kunne effektueres.  

Imidlertid blev den pludselig taget af bordet uden forkla-
ring. Møjsommeligt, hårdt tilkæmpede små tillidsbidder 
blev knipset væk. Det fælles forståelsespapir blev fra dag 
til dag ændret radikalt og gjort til et lodret kommunikeret 
administrationspapir. 

ODENSE REGERES TILSYNELADENDE AF KL
På mødet på Ørbækvej sagde skolechefen, at han tog an- 
svar for, at forståelsespapiret var taget af bordet og erstat-
tet af et ensidigt administrationsgrundlag. En række 
punkter fra det fælles forståelsespapir var blevet ændret 
fra faste rammer til moderate hensigtserklæringer.

Desuden indføjedes følgende passus, der yderligere be- 
grænser muligheden for at lave lokale retningslinjer i 
skolernes MED-udvalg: ”Børn- og Ungeforvaltningen skal 
på den baggrund understrege at skolelederne ikke har 
kompetence til i MED-regi at indgå retningslinjer, der inde-
bærer, at nuværende regler eller lignende regler i praksis 
videreføres på skolerne efter 1. august. 2014.”  

Generalforsamlingen handler også om kollegialt fællesskab.   
Her er det Liselotte Friis, Næsby Skole, Bea Kaa Smit, Højby Skole  
og Willy Dannevang, Højby Skole

Møjsommeligt tilkæmpede tillidsbidder blev knipset væk 
efter en ellers lovende møderække med Odense Kom-
mune om lærernes arbejdsforhold efter sommerferien!
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Anne-Mette Kæseler Jensen var rystet og ledte efter 
en forklaring på det pludseligt afbrudte forhandlingsfor-
løb. Hun mindedes arbejdstidsforhandlingerne i efteråret 
2012, da kommunen valgte at hyre to konsulenter fra KL 
til direkte at føre forhandlingerne på kommunens vegne.  

Kun Odense kommunes tætte tilknytning til Kommu-
nernes Landsforening og den stærke, men uformelle direk-

tion med stadsdirektør Jørgen Clausen i spidsen, kunne 
forklare den besynderlige afbrydelse af forhandlingerne 
med Odense Lærerforening om at finde en fælles løsning.  

Det er svært for Odense Lærerforenings formand at ac- 
ceptere, at Odense Kommune tilsyneladende i høj grad 
styres af borgmesterforeningen KL, hvis ledere jo ikke er 
valgt af Odenses borgere.

ALDRIG ALENE
Anne-Mette må ryste oplevelsen af det kuldsejlede for-
handlingsforløb af sig. Hun taler i et afdæmpet stemmeleje 
og gør ikke noget forsøg på at opildne og agitere. 

Hendes konklusion er, at med kommunens bastante 
udmelding om ledelsesret, følger også kravet om ledelses- 
pligt. -Der venter en enorm opgave for skoleledelserne, 
siger hun. Lærernes formand lover trods dystre og mørke 
fremtidsudsigter dog vedholdende at arbejde for at sikre 
det gode arbejdsliv. 

-Vi skal fortsat forsøge at lave rammer omkring Lov 409, 
der forbedrer arbejdsvilkårene for lærerarbejdet og på sigt 
arbejde frem mod en aftale. Hun advarer desuden mod at 
individualisere aftalerne med lærerne.

-Det må aldrig overlades til den enkeltes samvittighed 
og ansvarlighed at løfte opgaverne, når balancen mellem 
resurser og arbejdsopgaver ikke er til stede. Det fællesskab 
skal vi holde fast i! 

I ER BLEVET BEHANDLET RESPEKTLØST
De fremmødte medlemmer klapper længe af formandens 

Rammer for arbejdet og  
præcisering af værnsregler

• Hvordan, hvor og hvornår på dagen  
 kan læreren forberede sig

• Hvordan sikres tiden til den  
 individuelle forberedelse?

• Hvor og hvordan indrettes der lærer- 
 arbejdspladser på skolerne, så de lever op  
 til kravene?

• Hvor mange uger om året skal man arbejde?

• Hvor mange timer om ugen skal man arbejde?

• Hvor mange undervisningstimer kan  
 man maksimalt have?

• Hvornår får man sin opgaveoversigt,  
 og hvor detaljeret bliver den?

Vi skal på en måde omtænke fagforeningens 
rolle helt ude på den enkelte skole, siger  
Gitte Mailand, der er tillidsrepræsentant.

Gitte Mailand, der er tidligere næstformand i OLF og 
nuværende TR på Hunderupskolen og medlem af græs-
rodsgruppen ”Fynsk forår” er glad for, at hendes forslag 
om det faglige arbejde på skolerne blev godt modtaget 
og vedtaget på generalforsamlingen.

Hun ønsker først og fremmest, at de faglige klubber og 
samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og arbejds-
miljørepræsentanten på skolerne styrkes. -Hvis man 
har drøftet noget vigtigt i Faglig Klub, skal man kunne 
sende det direkte videre til styrelsen. Reel indflydelse 
genererer energi hos græsrødderne!

Gitte frygter mest, at nogle lærere på den enkelte 
skole vil forhandle for sig selv, og at ”stærke” og ”svage” 
lærere bliver spillet ud mod hinanden. -Jeg tror vi er 
kommet dertil, hvor de faglige klubber bliver helt cen-
trale for den faglige kamp. Vi skal på en måde nystarte 
fagforeningsarbejdet helt ude på den enkelte skole.  

De faglige klubber får  
afgørende betydning
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beretning. Indholdet og tonen er skarpere end tidligere 
år, men medlemsflokken virker alligevel lidt stille og af- 
dæmpet.

Den årlige generalforsamling i Odense Lærerforening 
plejer ikke at være en sprudlende fest. Festen er henlagt til 
senere på aftenen. Generalforsamlingen er en mønstring 
af foreningens styrke og en afklaring af retning.

Trods en vis resignation er sammenholdet dog intakt. Af- 
stemninger foregår i stor enighed. Oplæggene er gennem-
arbejdede. Palle Rom fra DLF er indkaldt som dirigent. 
Han har en nem opgave.

Rådmanden, Susanne Ursula Crawley Larsen, der gerne 
vil kaldes rådkvinde, bevæger sig op mod scenen for at sige 
noget til den hårdtprøvede lærerforsamling. Lidt spændt, 
lidt nervøs. Men hun har også glædet sig, siger hun. Råd-
kvinden fastholder, at hun vil leve op til sit valgløfte om at 
forsøge at genopbygge tilliden til lærerne.  

-Jeg forstår vreden. I er blevet talt ned til og behandlet 
respektløst! Man bliver såret, når man bliver kaldt doven 
og forkælet! Hun lover også konkret, at lærerne vil blive 
klædt bedre på til inklusionsopgaven.

Susanne Larsen virker ydmyg og ærlig, og hun taler i et 
pænt, ligefremt sprog, som er dejligt fri for management-
floskler og politisk spin. Men hun erkender også, at hun 
”står ret alene med nogle synspunkter”. Hendes politiske 
styrke som ensom radikal i byrådet må siges at være svag.  
Men hun har stor tålmodighed, og hun bærer et dybtfølt 
ønske om samarbejde og et menneskesyn med ind i for-
valtningen, siger hun.

Det bliver taget godt imod, og Anne Mette giver hende blom- 
ster og siger, at lærerne har store forventninger til hende.

DET ESSENTIELLE PROBLEM
Niels Munkholm, Odenses erfarne medlem af Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse, går på talerstolen. Han pe- 
ger på, at det mest essentielle problem i Odense er forbe-
redelsestiden. Han frygter, at den individuelle, personlige 
forberedelse, som for mange skoleledere vil være et ube-
kvemt begreb, vil blive erstattet af en fælles forberedelse.  

-Men kan det alene give et velforberedt undervisnings-

forløb, spørger han retorisk. Munkholm henviser til, at 
DLF’s sekretariat har udarbejdet et notat med 36 punkter, 
der fortæller, hvad skoleloven siger om forberedelse og 
efterbearbejdning.  

-Læg mærke til hvor den individuelle forberedelse er i 
opgaveoversigten, siger han. Det er afgørende, at vi kæm-
per for det professionelle råderum!

GENERALFORSAMLINGENS STØRSTE RYK
Generalforsamlingens største synlige ryk sker i øvrigt, da 
Lene Junker og Gitte Mailand, der begge er med i den lokale 
græsrodsbevægelse, ”Fynsk Forår”, får deres respektive for- 

Jeg forstår vreden. I er blevet talt ned til og behandlet respekt-
løst! sagde rådmand Susanne Ursula Crawley Larsen.

Når balancen mellem resurser og arbejdsopgaver ikke er til  
stede, må lærerne holde fast i fællesskabet, sagde formanden.

Krav til OK 15

Niels Munkholms forslag til forskellige  
mulige strategier

• Kigge fremad. Vi kan helt undlade at  
 stille arbejdstidskrav, for vi vil ikke røre  
 arbejdstidsloven 409 med en ildtang.

• Vi kan stille krav om noget, der ligner A 08.

• Vi kan som noget helt nyt stille forslaget  
 fra december 2012 om 25 timers ikke- 
 lektionopdelt undervisning (inklusive pauser)   
 om ugen, hvor resten udgør vores professio- 
 nelle råderum.

• Vi kan også stille krav til forbedringer i lov  
 409, indtil en ny arbejdstidsaftale om nogle  
 år kan aftales: Det kunne være et maksimal
 undervisningstimetal, krav til opgaveoversigtens  
 indhold, adfærdsregulerende løn med en stor  
 forhøjelse af tillægget for over 750 undervis- 
 ningstimer, en grad af sikring af nogle for- 
 beredelsestimer etc.
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slag stemt igennem med styrelsens støtte. Det er ikke lykke-
des tidligere år, så græsrødderne må siges at være kommet 
ind i varmen.  

Forslaget fra Gitte Mailand handler om organisering af 
det faglige arbejde. Hun vil styrke de faglige klubber på 
skolerne som omdrejningspunktet for den faglige kamp.  
Lene Junkers forslag og handler om samarbejdet og soli-
dariteten i KTO forud for overenskomstforhandlingerne i 
2015 og mulige sympatistrejker.

I forlængelse af Lene Junkers indlæg fortsætter Niels 
Munkholm med at varme op til overenskomstforhand- 
lingerne i 2015. Niels er i udgangspunktet enig med Lenes 
forslag og afviser ikke sympatikonflikter, men opfordrer 
til debat om, hvor villige lærerne er til at indlede en ny 
konflikt i forbindelse med de kommende overenskomstfor-
handlinger. Han har flere strategiforslag.

POLITISK OMSORGSSVIGT
De åbenbare problemer med at inkludere elever med sær-
lige vanskeligheder og behov i folkeskolen under de nuvær- 

ende økonomiske forhold er et andet nøglepunkt på mødet 
i Koncerthuset. Med henvisning til professor Peter Allerup 
mener næstformand Charlotte Holm at inklusion ikke a- 
lene er at spise sin madpakke sammen med andre. Hun 
henviser til forskere, der anbefaler solid efteruddannelse af 
lærerne og to lærere i klassen, som arbejder kollaborativt.  

Odense Lærerforenings egen medlemsundersøgelse, der 
har været omtalt i Fyens Stiftstidende, taler et sprog, som 
også talglade embedsmænd kan forstå.  

75% af alle lærerne svarer, at de har elever i deres klasser, 
der ikke får den særlige støtte, som de har behov for.  65 % 
svarer, at det går ud over de øvrige elevers faglige udbytte. 
Endnu flere svarer, at det den manglende kvalitet i inklu- 
sionen går ud over arbejdsmiljøet. -Odense Kommune må 
ændre strategi, forlanger Charlotte Holm.  

Hendes synspunkter støttes fra talerstolen af styrelses-
medlem Tine Steendorph der har svært ved at skjule sin 
harme og sit raseri over det politiske omsorgssvigt, hun 
angiveligt er dagligt vidne til, og som hun føler sig bekræf-
tet af gennem overskrifter i aviser og udsagn fra kollegaer.

Odenses erfarne medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse pegede  
på sikring af den individuelle forberedelsestid som foreningens største problem

Lene Vejsholt og Kirsten Bergholdt fra  
Dalumskolen i kollegial samtale.

Lene Junker ville styrke solidariteten med  
de andre fagforeninger i KTO forud for  
overenskomstforhandlingerne i 2015
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67,4% AF LÆRERNE OVERVEJER JOBSTOP
I tusindvis af lærere landet over overvejer at skifte spor.  
Arbejdsmiljøet er under ualmindelig høj belastning. Lock-
outen, de store omvæltninger på skoleområdet, den dårligt 
gennemtænkte Sammenhængende Skoledag i Odense 
(DSS), den pressede ytringsfrihed, den svækkede metode- 
frihed og de massive nedskæringer på skoleområdet stik-
ker dybt. Det viser Odense Kommunes lokale trivselsun-
dersøgelse, og det viser også en ret ny undersøgelse fra 
Danmarks Lærerforening. To ud af tre lærere svarer, at de 
inden for det seneste år har overvejet at forlade faget. Det 
efterlader lederne med en kæmpeopgave.

Styrelsens Dennis Vikkelsø siger, at det for lærerne er et 
spørgsmål om at finde engagement og trivsel, når nu ram-
merne ser sådan ud, som de gør.

-Vi må altså ikke lade det være den enkeltes problem, 
hvis man er én, som hjertet løber af med. Det ved vi sker i 
vores type job. Her må vi bruge kollegafællesskabet i Faglig 
Klub til at passe lidt på hinanden.

Ida Clemensen supplerer.  

Dirigenten Palle Rom, Anne-Mette Kæseler Jensen og Charlotte Holm styrer mødets gang.

Inklusionsopgaver
OLF's medlemsundersøgelse

• 75% af alle lærerne svarer, at de har elever  
 i deres klasser, der ikke får den særlige støtte,   
 som de har behov for.

• 28% af disse lærere svarer, at der ikke er  
 givet støtte til disse elever.

• 65 % svarer, at det går ud over de øvrige  
 elevers faglige udbytte.

• 72 % føler sig ikke uddannelsesmæssigt  
 rustet til at undervise og håndtere de elever,   
 der i dag er inkluderet i undervisningen  
 (tallet på landsplan er langt lavere).

• 81 % svarer, at forholdene går ud over  
 arbejdsmiljøet. beredelsestimer etc.
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-I OLF ś arbejdsprogram for i år, har 
vi blandt andet to punkter med under 
arbejdsmiljø: 1) At sikre det kollegiale 
fællesskab mod vilkårlig ledelse og en 
individualisering af lærernes arbejds-
vilkår. 2) At sikre balance imellem 
de opgaver lærerne pålægges og de 
muligheder, der er for at løse dem.

IDEERNES FLUGT  
OG HVERDAGENS KRAV
Også ytringsfriheden får nogle skarpe 
ord med på vejen. Rikke Johansen 
køber ikke fortællingen om ”de sure, 
rigide lærere”.  

-Det er blot et eksempel på tenden-
sen med, at systemet har fået vendt 
en ydre samfundsrelevant kritik til 
en kritik vendt mod kritikeren selv. 
Formålet er at stoppe samfundskritik-
ken ved at gøre den til et personligt 
problem! At udvikle folkeskolen er et 
fælles projekt, som kræver, at alle kan 
ytre sig og derved kvalificere debatten 
og i sidste ende styrke demokratiet! 

Som demokratiets og kulturens ar-
nested er skolen om noget stedet, hvor 
ideernes flugt bør kunne forenes med 
hverdagens krav. Hvis man ønsker 
en syntese af fremtid og arv kræver 
det demokratisk samtale. Det handler  
Gudmund Aurings smukke sang til 
Danmarks Lærerforening om. Odense- 
medlemmerne synger den stående til 
denne generalforsamling. 

Næstformand Charlotte Holm talte om inklusionsopgaven og henviste til  
forskere, der anbefaler solid efteruddannelse af lærerne og to lærere i klas- 
sen, der arbejder kollaborativt.

Der provianteres inden valget

Tine Steendorph så de manglende midler til inklusions- 
opgaven som udtryk for politisk omsorgssvigt.

OLF's kommende  
arbejdsområder

• Løn

• Arbejdstid

• Arbejdsmiljø 

• Folkeskolereformen 

• Inklusion 

• Udvikling af det faglige  
 arbejde på skolerne
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Til at bære Odense Lærerforening 
og dens medlemmer videre i den de- 
mokratiske kamp for en ”syntese af 
fremtid og arv” og ”børnenes drøm” 
bliver formanden Anne-Mette Kæse-
ler og næstformanden Charlotte Holm 
genvalgt.  

Også styrelsesmedlemmerne Nils 
Munkholm Rasmussen, Dennis Vik- 
kelsø, Ida Holm Clemensen, Tine 
Steendorph Petersen og Rikke Jo- 
hansen genvælges med stemmetals-
vægt i nævnte rækkefølge.Jan Ander-
sen, der er tillidsrepræsentant på 
Rosengårdskolen og på mødet bli-
ver anbefalet af det afgående styr- 
elsesmedlem Mikkel Schäfer, tager 
fusen på de fleste og springer ind som 
nyvalgt medlem med det næstfleste 
antal stemmer. I sit indlæg taler han 

om undervisning med kvalitet og et 
stærkt kollegialt sammenhold.  

Som sidste medlem bliver Anne-
Lene Storm fra Vestre Skole valgt. 
Hun stiller først op på selve mødet og 
skaber dermed kampvalg. Hun be- 
tegner sig selv som lidt af en ”hav- 
nearbejder”, der vil kæmpe for lærer-
nes sag. Suppleanter bliver Anders 
Pedersen, Tarup Skole, og Anette 
Essler Helmer, Rasmus Raskskolen.  

DEN LIVGIVENDE INSPIRATION
Styrelsesmedlemmerne får travlt, for 
også her melder hverdagens krav sig. 
Konsulentbaglandet, der også ser- 
vicerer styrelsesmedlemmerne, skal 
spænde livremmen ind. OLF har 
mistet 700.000,- kr. i kontingentkro- 
ner på grund af nedgang i med-

Den nye styrelse: F.v. Ida Holm Clemensen, Jan Andersen, Rikke Johansen, Dennis Vikkelsø, Anne-Lene Storm,  
Niels Munkholm Rasmussen, Tine Steendorph Petersen, Charlotte Holm og Anne-Mette Kæseler Jensen.

”Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med 
i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed 
Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv 
hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav.” 

Stemmetal ved  
valg til styrelsen

• Niels M. Rasmussen.  .  .   1094

• Jan Andersen .  .  .  .  .  .  .  .  .   902

• Dennis Vikkelsø .  .  .  .  .  .  .   809

• Ida Holm Clemensen . . .  711

• Tine S. Petersen . . . . . . .  576

• Anne-Lene Storm.  .  .  .  .  .   533

• Rikke Johansen .  .  .  .  .  .  .  . 411

• Anders Pedersen  . . . . . .  378

• Anette Essler Helmer .  .  .  .   56

De seks første på listen er  
sammen med formand og næst-
formand valgt til delegerede på 
DLF’s kongres.  

Torben Rasmussen og Mikkel 
Schäfer genopstillede ikke.
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lemsskaren, hvilket hænger sammen med den politiske 
nedprioritering af arbejdsstyrken. Procentvis har OLF ikke 
mistet tilslutning. Men den forringede økonomi rammer også 
konsulenterne i Klaregade. Krisebevidstheden trænger ud i 
krogene.

Ved åbningen af generalforsamlingen tidligere på efter-
middagen har børnekoret Unoderne under ledelse af lærer 
Louise Skøt optrådt med Maja Christoffersen ved flygelet 
underholdt med blandt andet ”April, april” af Frank Jæger.   
Børnenes energi og glæde er en inspiration i sig selv, men 
fortolkningen af eksistensens muligheder overlades med 
fordel til ældre segmenter. Lærere, filosoffer og digtere ek-
sempelvis.

Frank Jæger debuterede i 1948 og fik gode anmeldel-
ser. Han blev opfattet som et frisk pust i en tid med pes-
simistisk krisebevidsthed. Jægers forfatterskab begyndte 
ganske lyst, men gennem 50 érne og 60 érne blev hans liv 
og digte mørkere. De udkom sjældnere, og inspirationen 
kunne i perioder forlade ham.

Sådan kan det bedømt på lærerreaktionerne også gå med 
inspirationskilderne i skolen, når ideernes flugt foregår i 
lukkede kontorer og dumper ufinansieret og udebatteret op 
eller snarere ned i dansk skolehverdag.

Under ledelse af lærer Louise Skøt optrådte børnekoret Unoderne med sangene ”Kærlighed” og ”April, april”.

Anne-Lene Storm fra Vestre Skole stillede op til 
styrelsesvalget på selve mødet og skabte dermed 
kampvalg. Selv kom hun ind. I sin tale betegnede  

hun sig selv som lidt af en havnearbejder
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Der tælles stemmer på livet løs. Stemmetællere i forgrunden: Ulla Krusaa, sekretariatet, Helle Ravnborg, Sanderumskolen  
og Klaus Rasmussen, Tarup Skole. I baggrunden instruerer Bent Hansen fra sekretariatet Gitte Nielsen fra Sct. Hans Skole  
og Tine Skov Hansen fra sekretariatet.

<< Jan Andersen fra Rosengårdskolen var højdespringeren  
ved valg til styrelsen. Han fik som nyopstillet det  
næsthøjeste antal stemmer.

-Hjertet løber nemt af med os i vores job, sagde Dennis  
Vikkelsø, der opfordrede til at bruge kollegafællesskabet.
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TeksT: erik schmidT

Odenses nye rådmand for Børn- og Ungeområdet, Susan-
ne Ursula Crawly Larsen (R), tager imod på sit lyse kontor 
på Ørbækvej. Hun undskylder, at der roder lidt. Jakke og 
cykelhjelm er smidt på sofaen. Der er frugt på bordet og kaf- 
fe på kanden.  

Hun virker næsten så almindelig, at det virker specielt.  
Åben, lyttende, stille og prunkløs. Og netop i den verden 
af administratorer, konsulenter og kontorfolk af forskellig 
beskaffenhed, som i mange år har vænnet sig til syste-
miske rutiner og et arbejdssprog, som er neonfarvet af 
managementkulturen, virker den nye rådmand på sin 
egen ydmyge måde og med sit ukunstlede sprog næsten 
slagfærdig, når hun siger, at hun vil genopbygge tilliden til 
lærerne. -Og det kan jeg godt, tilføjer hun og smider endnu 
en trumf på bordet: -Jeg har i hvert fald den fordel, at jeg 
ikke hader lærere, siger hun.

-Hvad er dit indtryk af Anne-Mette Kæselers Jensens for-
mandsberetning. Hvad tænker du?

-Det var en dedikeret og engageret formand. Indholdet 
berørte hende. Jeg sad jo med min egen tale, som jeg synes 
matchede hendes på lange stræk. Jeg kan sætte mig ind 
i hele dette, at man føler sig uretfærdigt og resepektløst 
behandlet. Så jeg følte mig lidt ramt af, at jeg repræsente-
rer det system. Det er jo svært.

Men min mission er at skabe mødet mellem dette system 
og lærerne.  

BYRÅDET FORHINDREDE LOKALAFTALE
-Når du siger, at du forstår, at lærerne føler sig respektløst 
og uretfærdigt behandlet, hvordan kan du så acceptere, at 
forhandlinger om præcisering af værnsreglerne, der skal for- 
hindre det grænseløse arbejde, afbrydes så pludseligt og 
brutalt?

-Der har været en dialog fra 1. januar til nu. Det er jeg 
sikker på, at jeg har haft indflydelse på. Ellers ville der nok 
ikke have været nogen dialog. Jeg er med på, at det ikke er 
blevet, som lærerne gerne ville have det, men andre skulle 
jo også leve med det. Blandt andre skolelederne og kom-
munens ”Forhandling og Løn.”

Dette er et kompromis. Der har aldrig været en egentlig 
forhandling med OLF. Det kunne der ikke være, for Oden-
se Byråd besluttede i sin tid, at der ikke skulle være en 
lokalaftale. Samtlige partier undtagen Enhedslisten stod 

bag denne beslutning. Derfor har det kun været muligt at 
etablere en dialog om, hvad der er vigtigt.

-Er det KL, der styrer Odense?
Vi kan godt selv. Vi behøver ikke at have hjælp fra KL.  

Der er altså også dygtige mennesker herinde. Dialogen med 
lærerne er noget, skolechef Poul Antoniussen har kørt.

-Men hvorfor kørte dialogen af sporet? Hvordan skal lær- 
erne føle ejerskab til papiret, når Odense Lærerforening plud- 
selig bliver koblet af dialogen?

-Jeg synes ikke, det er vigtigt, hvad papiret hedder, men 
hvad der står i det. Men… ejerskabet til det?

Der må ligge en del ejerskabsfølelse deri, at papiret op- 
rindelig udgjorde ½ side, hvorimod det efter dialogen fyl-
der 5 - 8 sider. Lærerforeningen har med sine ord påvirket 
processen.  

-Hvad skete der, da forståelsespapiret blev ændret radi-
kalt og offentliggjort som et administrationsgrundlag?

-I sin natur begyndte det måske for meget at ligne en afta-
le. Det var vel også derfor, lærerne var så glade for det. Det 
kommer til at være et spørgsmål om ord. Hvad er en aftale? 
Er det juridisk set en aftale, når der står ”skal”. Eller ”bør”.  
Jeg tror, at det gik strygende, fordi det lignede det, de aller-
helst ville have. Så er de gået lidt i bakgear, fordi man blev 
nervøs, efter at det havde været oppe i Forhandling og Løn.  
Det her lignede for meget en aftale. Og så begyndte det også 
at være et politisk problem. Det skal forstås på den måde, 
at der måske fra Børn- & Ungeforvaltningens side blev lavet 
noget, som var mod en byrådsbeslutning. 

 -Jeg er fuldstændig med på, at lærerforeningen ikke er 
tilfreds med mig og min rolle i det her, fordi de tror, at min 
rolle i dette kunne være større. Men det tror jeg ikke. Jeg 
tror min indflydelse har været stor, for der havde slet ikke 
været noget ellers. Det er min vurdering. Jeg glæder mig 
til at kunne leve op til det, lærerne forventer, for det kan 
jeg godt.

JEG STÅR ALENE MED NOGLE SYNSPUNKTER
-Du sagde på generalforsamlingen, at der var nogle syns-
punkter, du stod alene med. Hvilke?

-Jeg har nogle politiske synspunkter, som jeg ikke tror 
mange i byrådet deler med mig. Jeg har under valgkampen 
sagt at en lokalaftale ikke er skræmmende for mig. Det 
kan jeg ikke arbejde med lige nu. Men jeg har en stor tål-
modighed. Så måske er situationen en anden på et andet 
tidspunkt.  

Rådmand Susanne U. Larsens mission er at genskabe tilliden til lærerne. Når det ikke helt lykkedes  
gennem dialogmøderne for nylig, skyldtes det politik, siger hun. Det fælles papir med aftalte rammer  
for lærernes arbejde var kommet for tæt på en egentlig aftale. Sådan blev det vurderet i kommunens  
forhandlings- og lønkontor. Dermed kom papiret på kant med byrådets beslutning om ikke at indgå en  
lokal aftale med lærerne.

Jeg kan skabe tillid
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-Jeg står også lidt alene med denne her tilstedeværel-
sesting, som på mange måde er fin. Lærerne skal gøre 
nogle flere ting sammen og også sammen med pædagoger.  
Det forventer jeg mig meget af. De fleste synes, at nu skal 
de her lærere være på skolen i al deres arbejdstid. Men 
på masser af arbejdspladser finder man en måde, hvorpå 
dagligdagen kan fungere. Det håber jeg også, man kan 
komme til inden for det her system. Det kan godt være, 
man skal være der hundrede procent, men jeg er lidt prag-
matisk, og der skal altså også være et formål med det. Det 
skal give mening.

- Det er ikke et stort partiapparat, der står bag mig. Men 
jeg har noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg kan vende 
stemningen i forholdet til lærerne. I stedet for at tromle 
hinanden, så kan vi finde nogle løsninger.  

Jeg tager ansvar for budgettet. Det er jeg loyal over for.  
Men det handler også om facon. Der er ting, der ikke behø-
ver at være så besværlige, som de er.  

-Jeg har 4 år! Inden for de år skal tilliden tilbage. Det er 
helt sikkert mit mål. Så taler vi ordentligt sammen. Så er 
det noget andet Anne-Mette siger på generalforsamlingen.  
Så er hun glad for samarbejdet.  

Odenses nye rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Ursula Crawley Larsen (R).   
Selv foretrækker hun at bruge ordet "rådkvinde".
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Inklusionstoget i  
Odense er kørt af sporet

En ny undersøgelse fra Odense Lærer- 
forening viser, at det halter gevaldigt 
med inklusionen på skolerne i Odense.

75 % af lærerne svarer i undersøg- 
elsen, at de har elever i klassen, der ik- 
ke modtager den særlige støtte, som de 
har behov for og 28 % svarer, at der 
ingen støtte gives til de inkluderede 
elever. 65 % svarer, at det har en ne- 
gativ betydning for de øvrige elevers 
faglige udbytte.

Du kan se undersøgelsen på:

www.odenselaererforening.dk 

Din tillidsrepræsentant har den også.




