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OK18 // Overenskomstforhandlingerne var en chance for arbejdsgiveren til at genopbygge 
tilliden til lærerne efter overgrebet i 2013. Men det skete ikke. Der var et spøgelse i kulis-
serne. De små justeringer, som lærerne blev tilbudt, var ikke nok for Anders Bondo, og  
lærerne kunne ikke påregne opbakning fra resten af fagbevægelsen til at gå i konflikt. De 
ville igen komme til at stå alene. I den situation valgte Bondo en Plan B. 



KVALITETSTJEK AF  
SPECIALFLEKSORDNINGEN
På Odense Lærerforenings generalforsam-
ling i marts satte forsamlingen spørgsmåls-
tegn ved: om elever i specialfleksordningen 
får et ordentligt skoletilbud, der er tilpasset 
deres behov og forudsætninger. Lever det 
fuldt ud op til elevernes retskrav? 

Odense Kommune laver nu et kvalitets-
tjek af ordningen, og OLF opfordrer til, at 
lærerne bidrager til at tegne et billede af, 
hvordan ordningerne helt konkret ser ud 
også i en travl hverdag, hvor det kan være 
svært at få enderne til at nå sammen.

OK18 – SKULDER VED SKULDER
En mangfoldighed af offentligt ansatte 
markerede stort sammenhold og op-
bakning til fagforeningernes forhandlere 
ved OK18 ved en demonstration med 
ca. 3.000 deltagere i Kongens Have den 
10. april. 

Taler var hovedforhandler på statens 
område Flemming Vinther, og „Folke-
klubben“ leverede de musikalsken.

Manifestationen blev afsluttet med et 
langt farverigt optog gennem Odenses 
centrum under parolen „En løsning for 
alle“.

aktuelt

Indhold

Mange blev berørte og skuffede over 
forliget. Først opstod der kæmpelettelse, 
men lettelsen vendte sig til skuffelse, da 
det stod klart, at der ikke var indgået en ny 
arbejdstidsaftale. Side 6-7

– Det bliver en slags legitimering af at styre 
hårdt og stringent og lineært, siger Klaus 
Majgaard om Moderniseringsstyrelsens 
retorik. – Man kommer nemt ind i en 
ond styringscirkel. Jeg synes, det er et 
vrangbillede på rationel styring. En trist 
ideologi. Side 10-11

Pædagogikken er ustyrlig. Jo mere vi 
forsøger at styre det, der faktisk er 
ustyrligt, jo mere kommer vi til at forstærke 
ustyrligheden, siger Dion Rüsselbæk 
Hansen, der er aktuel med en bog.  
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Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
Fax 6591 8560
082@dlf.org
Odenselaererforening.dk

Åbningstider
Mandag: Kl. 9.00-16.00
Tirsdag og onsdag: Kl. 
9.00-15.00
Torsdag: Kl. 9.00-18.00
Fredag: Kl. 9.00-13.00
Formanden træffes efter 
aftale.

DLF/A – FYN
Klaregade 7, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 7010 0018

LærerBladet
Erik Schmidt, 
ansv. redaktør
erik@fjordager.com
Bladet redigeres journalistisk. 
Lederen og den redaktionelle 
linje er ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningens 
holdning.

Foto 
Erik Schmidt
Forsidefoto: Medlemmer 
af Odense Lærerforening 
foran Forligsinstitutionen.

Næste blad udkommer  
11. 9. 2018. 
Deadline 15. 8. 2018
Redaktionen er afsluttet 
den 1. 5. 2018. 
Oplag: 3.000 stk. 
Grafisk tilrettelægning og 
tryk: Datagraf.

FRIE FORHANDLINGER // Klaus Majgaard, der er tidligere 
Børn- og Unge-direktør i Odense, mener, at OK18 var den store 
chance for at genopbygge tilliden til lærerne. Men lærernes 
arbejdsvilkår er blevet et rationaliseringsprojekt, og der er kræfter, 
der gerne vil af med de frie forhandlinger på det offentlige område.
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Så stor en del af 
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Den danske model skal forbedres  
– ikke nedlægges
DER VAR FEST OG GLADE DAGE // 
da overenskomstforhandlingerne sluttede 
med blåt blæk under overenskomsterne 
på det statslige område sent lørdag den 28. 
april. Den danske model og musketéreden 
havde vundet en sejr. 

De hårdtprøvede topforhandlere smilede 
bredt til et glas bobler, og der var faner og 
balloner og skilte med „En løsning for alle“ 
og „Nok er nok!“, og dansende og syngende 
aktivister med dommerfuldmægtig og djøf-
aktivist Nina Palesa Bonde i spidsen som 
folkefestens helt store samlingspunkt

Helt ærligt, har det været vidunderligt at 
opleve engagementet, solidariteten og det 
stemningsfyldte, tværfaglige fællesskab 
med faneborgen foran forligsinstitutionen, 
hvilket heller ikke topforhandlerne har 
undladt at gøre opmærksom på.

Samlet set har solidaritetspagten givet 
fagbevægelsen gode resultater. 

Ikke desto mindre er der sorte natskyg-
geplanter i forårsbuketten.

1. Lærerne kom fra forhandlingerne uden 
af have fået en arbejdstidsaftale.

2. Der er nogen, der vil den danske model 
og de frie forhandlinger til livs.

Til det første er der det at sige, at det er 
helt absurd med så megen politisk, økono-
misk beton og så megen hemmelig, ekstern 
rammesætning og styringsfetich i de „frie“ 
forhandlinger om lærernes arbejdstid. 

Det er nu fem år siden, at lærerne blev 
frataget retten til frie forhandlinger og 
en kollektiv overenskomst. Det har været 
hårdt ved deres psyke, selvrespekt og de-
mokratiske sans. Ja, deres værdighed. 

Er der nogen ædruelige, der kan forklare, 
hvorfor lærere som eneste faggruppe ikke 
har krav på elementære arbejdstidsbestem-
melser?

Til det andet er der det at sige, at det jo 

ikke er den borgerlige tænketank Cepos, 
der bestemmer, hvordan landet skal indret-
tes og styres. Eller Moderniseringsstyrel-
sen. Eller KL’s administrerende direktør, 
Kristian Wendenboe .

Sidstnævnte var midt i overenskomstfor-
handlingerne ude i medierne med en slet 
skjult trussel mod fagbevægelsen om, at  
politikerne kunne risikere at tage konse-
kvensen og afskaffe den danske model på 
det offentlige arbejdsmarked, hvis dens  
ledere ikke stoppede med at skubbe den  
„ud over kanten“.

FOA’s chefforhandler Dennis Kristensen 
blev rasende og kaldte det „en svinestreg af 
historisk format“. 

– Der findes en hård kerne af embeds-
folk, der i ly af visse politiske strømninger 
tømrer sig sammen om en meget lineær 
opfattelse af styring, siger tidligere direk-
tør i B&U–forvaltningen i Odense, Klaus 
Maj gaard, som LærerBladet bringer et in-
terview med i dette nummer.

– Fra en teknokrats synspunkt kan det 
virke lidt gammeldags med frie forhandlin-
ger med strejker og lockouter.

Men nu er der et opgør med Modernise-
ringsstyrelsen på vej, og der har rejst sig en 
politisk debat om, hvordan den danske mo-
del på det offentlige område kan forbedres 
– ikke nedlægges. 

Socialdemokratiets leder, Mette Frede-
riksen, har haft travlt med at annoncere, 
at hun vil sætte et arbejde i gang, der skal 
forny den danske model og måske skabe 
armslængde mellem forhandlere og politi-
kere, og som kan sikre at eventuelle gevin-
ster ved en konflikt ikke bare beslaglægges 
af de offentlige kasser.

Det er rettidigt spin, men for lærerne et 
længe ventet udspil. 

FÆLLES TALGRUNDLAG
Odense Lærerforening og Skole-
afdelingen har aftalt, at der skal 
skabes et fælles talgrundlag, der 
skaber gennemsigtighed i stil-
lingsudviklingen på lærerområdet 
på baggrund af skatteprovenuet. 
Første del af skatteprovenuet blev 
stort set ædt op af tidligere beslut-
tede besparelser. Anden del af 
skatteprovenuet skal medføre flere 
lærerstillinger. Skoleafdelingen del-
tager på et kommende TR-møde og 
redegør for opgørelsesmetoden.

OK18-STORMØDET  
I FREDERICIA
Onsdag d. 22. 3. deltog 40 til-
lidsrepræsentanter og styrelses-
medlemmer fra OLF i danmarks-
historiens største TR-møde. 

Mødet i Fredericia med de øv-
rige 180 faglige organisationer 
var arrangeret for at styrke sam-
menholdet mellem de forskellige 
faggrupper, der stod sammen 
om forhandlingerne med ar-
bejdsgiverne fra KL, regionerne 
og staten. 

Hvis man vil ødelægge 
en virksomhed, skal man 
blot tage ansvar og flek-

sibilitet fra medarbej-
derne, som man gjorde 
det med lærerne i 2013.

Henrik Drusebjerg, Carnegie, på TV2 News

Det er helt absurd 
med så megen 
politisk, økonomisk 
beton og så megen 
hemmelig, ekstern 
rammesætning og 
styringsfetich i de 
„frie“ forhandlinger 
om lærernes 
arbejdstid.
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– Mit håb er, at når alle har sundet sig, så 
mødes vi igen og finder de bedste løsninger til 
glæde for børn og unge i Odense.

PLADS TIL FORBEDRINGER
Det ligger fast, at Crawley (R) og Socialdemo-
kratiet er parat til at videreføre en lokalaftale 
med lærerne. Men en evaluering blandt lærer-
nes tillidsrepræsentanter i Odense viser, at der 
er plads til forbedringer. 

Fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen er 
blevet bedre på grund af fem-timers-puljen. 
Men balancen i opgaverne og opgaveoversig-
terne er blevet ringere. 

LB: Er det noget, du vil gøre noget ved?
– Selve detaljerne harjeg aldrig blandet mig 

i. Jeg har prøvet at give en retning. Altså at me-

– Jeg havde gerne 
set, at lærerne 

ikke længere skulle 
arbejde efter en lov, 

men havde fået en aftale. 
Det siger den politisk 

ansvarlige rådkvinde for 
skoleområdet Susanne Crawley 

efter indgåelse af overenskomst-
forliget mellem lærerne og Kommu-

nernes Landsforening.
Hun glæder sig dog over, at der i Odense er 

indgået en lokalaftale med lærerne, som kan 
videreføres.

– Jeg glæder mig også over, at det i OK18-re-
sultatet er fremhævet, at indgåelsen af sådanne 
aftaler skal styrkes. 

Kan lokalaftale sikre 
beskyttelse af 
forberedelsestiden?
LOKALAFTALEN // Rådkvinde Susanne Crawley 
havde gerne set, at lærerne ikke længere skulle arbejde 
efter en lov. Men hun glæder sig over, at der i Odense er 
indgået en lokalaftale. Der er dog ifølge en evaluering brug 
for en opfølgning på aftaleindholdet.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Susanne Crawley vil lige tygge på OK18-forliget med lærerne, inden hun bestemmer, hvad der er vigtigst at gøre først.

M E D l E M s b l a D  f R a  O D E n s E  l æ R E R f O R E n i n g   //  odenselaererforening.dk

ningsløs tilstedeværelse skulle man prøve at 
finde en løsning på. Også at man skulle prøve 
at begrænse mængden af opgaver. Men jeg går 
ikke ind i, hvordan en opgaveoversigt kan se ud. 
Den detalje går jeg ikke ind i.

LB: Men det er jo ikke en detalje. Det handler 
om en beskyttelse af forberedelsestiden.

– Men jeg siger kun, at det er vigtigt at be-
grænse mængden af arbejdsopgaver, man får. 
Det er formålet for mig. Det andet er midlet, 
som jeg ikke er den bedste til at opfinde. Min 
opgave er at udstikke retning og mål. 

IKKE RINGERE AFTALE
LB: Men du er jo med til at forhandle lokalafta-
len.

– Nej, jeg er med til at beslutte, at vi skal have 
en lokalaftale, som skal indeholde de og de 
elementer. Jeg er ikke med til forhandlingerne. 
Det skal jeg heller ikke være.

LB: Men du kunne jo godt politisk sige, at der 
skal findes en løsning, der beskytter forberedelsen. 

– Nej, du er for detaljeret. Så er der nogen, der 
går i forhandlingsrum og finder ud af, hvad det 
er.

– Jeg kan sige, at de fleste opgaver kræver 
forberedelse. Man skal have tilstrækkelig for-
beredelse. Jeg kan også sige noget i retning af, 
at forberedelse, der er nogenlunde samlet, er 
bedre end forberedelse, der er spredt ud over 
en hel dag. Men det er nok så tæt, jeg kan gå, for 
det næste spørgsmål, jeg kan få, er vel så, om 
det er 10 minutter eller en halv time. Det er ikke 
mig der ved det. Det er nogle andre. 

LB: Men vil I ikke arbejde videre med det pro-
blem, som evalueringen peger på ikke fungerer 
godt nok?

– Nu vil jeg lige tygge på resultatet af over-
enskomsterforhandlingerne, for det kan have 
en betydning for, hvad der er vigtigst at gøre 
først. 

– Men jeg kan da sige, at jeg ikke har en fore-
stilling om, at den aftale, vi har, nu skal være 
ringere. 

ODENSE-MODEL PÅ BORDET
Under overeskomstforhandlingerne i Forligs-
institutionen kunne man pludselig læse på 
onlineavisen Altinget, at Odense-modellen 
var bragt i spil som en mulig skabelon for en 
løsning.

I den anledning skrev Susanne Crawley på 
sin facebookprofil: 

„Kære Forhandlere! Odense-modellen er 
ikke farlig! Venlig hilsen Rådkvinde for Børn og 
Unge i Odense.“

LB: Hvad tænkte du, da du læste artiklen?
– Først ville jeg gerne se, om det var arbejds-

giverne eller lærerforeningen, der havde bragt 
den frem. Men det var jo medarbejderne. Jeg 
blev lidt stolt, men også en smule bekymret, 
for den aftale var jo budgetneutral. Det un-
drede mig, at det skulle være svært at nå frem 
til. 

– Jeg bliver jo mødt af Odense Lærerfor-
ening, som gerne vil mere end det. Man kan da 
blive lidt bekymret, hvis man synes, det er en 
vild og farlig aftale. Ja, hvad er det så, en ar-
bejdsgiverside ønsker sig som resultat? 

BeRetnIng & 
InteRVIeW
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23 ledige lærerstillinger
NYE LÆRERSTILLINGER // Lærerforeningen håber, at tallene er udtryk for, at  
der reelt er kommet flere stillinger, men vil holde øje med situationen. Det er aftalt med 
Skoleafdelingen, at vi sammen skaber os det fælles talgrundlag, siger Dennis Vikkelsø.

Ved dette års for-
flyttelsesrunde 

var der ifølge skole-
chef Nikolaj Juul Jør-

gensen syv overtallige 
lærere og på daværende 

tidspunkt 23 ledige stillinger. 
Der var tre overtallige børne-

haveklasseledere og tre ledige 
stillinger. Desuden var der tre over-

tallige pædagoger og 12 ledige stillinger.
– Vi håber, at tallene er udtryk for, at der er 

kommet flere stillinger med de ekstra penge 
fra skatteprovenuet. Med skatteforhøjelsen 
har politikerne lovet flere stillinger, så det 
kan mærkes helt ude i klasseværelserne, siger 
Odense Lærerforenings næstformand, Dennis 
Vikkelsø, der også pointerer, at foreningen føl-
ger stillingsudviklingen nøje. 

De medarbejdere, der skulle forflyttes, fik 
besked den 10. april om formiddagen af deres 
respektive skoleledere, og ligesom de øvrige 
år blev der afholdt fælles orienteringsmøde 
samme dag for de omfattede lærere, børneha-
veklasseledere og pædagoger. 

Torsdag den 19. april fik de berørte medarbej-
dere besked om, hvilken skole de blev forflyttet 
til. 

TRE GANGE ÅRLIGT TJEKKES TALLENE
– Vi har aftalt med Skoleafdelingen, at vi sam-
men skaber os et fælles talgrundlag, vi kan tale 
ud fra, så vi er enige om den faktiske stillings-
opgørelse og -udvikling.

Helt konkret deltager Skoleafdelingen på et 
kommende TR-møde, hvor de vil redegøre for, 
hvordan de enkelte skolebudgetter skal håndte-
res ude på de skolerne.

Nikolaj Juul Jørgensen fortæller, at der er 
planlagt opfølgning på anvendelsen af de til-
førte ressourcer fra det ekstra skatteprovenu 
tre gange årligt i 2018. Første gang var sidst i 
april, hvor skolerne skulle have meldt ind. 

–Disse oplysninger er forvaltningen i øjeblik-
ket ved at samle med henblik på en præsenta-
tion for det politiske niveau. 

FEJLVURDERING
Når Odense Lærerforening så nøje holder øje 
med antallet af lærerstillinger, skyldes det, at 
første del af skatteprovenuet som blev realise-
ret sidste år gik stort set lige op med de tidligere 
besluttede besparelser på skoleområdet. 

– Der blev i hvert fald ikke flere lærerstillin-
ger ud af det. Derfor forventer vi også nu, at den 
del er overstået, så der kan ansættes lærere for 
anden del af skatteprovenuet.

Udhulingen af antallet af lærerstillinger 
hænger ofte sammen med uforudsete bespa-
relser.

Der venter, ifølge Dennis Vikkelsø, kom-
munen en besparelse 16,5 mio. kr. på Børn- og 
Ungeomområdet, som skyldes projekt "Sam-
menhængende Borgerforløb".

– Det er endnu en af de type besparelser, hvor 
pengene først tages, og så ser man bagefter, om 
besparelsen overhovedet er mulig at realisere, 
siger Dennis Vikkelsø. 

– Det viser sig, at det gør den ikke på nuvæ-
rende tidspunkt. Det er en rigtig skidt måde, at 
beslutte besparelser på. Derfor mener vi, at det 
nye byråd må rette op på denne fejlvurdering og 
hente restbesparelsen i kommunekassen. 

– Ellers risikerer vi, at skatteforhøjelsen 
samlet set ikke bliver til flere lærere og mere 
velfærd på skoleområdet. BeRetnIng

TEKST & FOTO Erik Schmidt

I dette skoleår skulle der på grund af det øgede 
skatteprovenu have været ansat flere lærere. 
– Men vi har reelt ikke kunnet konstarere flere 
stillinger, siger Dennis Vikkelsø. Nu vil Odense 
Lærerforening og Skoleafdelingen sammen 
holde mere øje med situationen. 

Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen fortæller, at der 
er planlagt opfølgning på anvendelsen af de tilførte 
ressourcer fra det ekstra skatteprovenu tre gange 
årligt i 2018.
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– Små justeringer er ikke nok for mig. Jeg 
har langt større ambitioner.
Det sagde lærernes hårdtprøvede formand 

Anders Bondo Christensen på dagen, da han ind-
gik forlig med sin modpart Kommunernes Lands-

forening den 27. april 2018 – nøjagtig fem år efter den 
skelsættende KL-lockout af lærerne.
Men forliget skulle vise sig at være højst kontroversielt. 

Det indeholdt nemlig ikke en arbejdstidsaftale. 
Lærernes formand, der om nogen har kæmpet for holdet og spil-

let en stærk rolle i at samle og holde sammen på næsten hundrede fagforenin-
ger i en fælles kamp for at opnå resultater ved overenskomstforhandlingerne, 
stod kort tid inden deadline uden muligheder for at opnå en arbejdstidsaftale. 
Det var ellers det, som solidaritetspagten drejede sig om. Men selv om den viste 
sig stærk, kunne den ikke bære lærerne igennem til en arbejdstidsaftale. 

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, der er en del af LO-
gruppen, sagde det utvetydigt den 25. april til Ritzau.

– Man skal huske, at 2. marts vedtog samtlige organisationer et fælles 
konfliktgrundlag. Det grundlag siger, at vi er klar til at gå i konflikt, hvis vi 
ikke får en stigning i realløn. Lærernes arbejdstid er en knast, men er ikke 
en del af det fælles konfliktgrundlag, som vi vedtog sammen.

Ifølge Politikens research stod det allerede den 16. april klart, at LO-
forbundene ikke var klar til at strejke for hverken en betalt spisepause eller 
en lærer-arbejdstidsaftale.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

OK18 // – Lærernes arbejdstid er storpolitik, og overenskomstforhandlingerne er aldrig 
blevet parternes overenskomst, siger Anders Bondo, der ikke med sin underskrift ville 
godkende en videreførelse af Lov 409 med lidt pynt. Resten af fagbevægelsen var heller 
ikke parat til at gå i konflikt for lærerne. Derfor blev det Plan B.

Spøgelset i kulissen

BeRetnIng 
og koM-
MentaR

Den durkdrevne arbejdsmarkedsreporter Ole Krohn fra TV2 var på ét af sit arbejdslivs mest langstrakte opgaver og var forbavsende velinformeret om, hvad der skete 
ved forhandlingsbordene. Han var heller ikke sen til at forsøge at bringe Anders Bondo på glatis eller at søge sprækker i musketereden.

På gaden foran Forligsinstitutionen på Skt. Annæ Plads var der i hele perioden under 
forhandlingerne faneborg og skilteskov, liv og glade dage. Og nætter. Den tværfaglige 
festivalstemning skyldtes ikke mindst Nina Palesa Bonde (billedet ovenfor), der 
er formand for dommerfuldmægtigforeningen. Hun fungerede som humørfyldt 
cheerleader, når der blev råbt og sunget tværfaglige slagsange med remser som ”En 
for alle”, "Nok er nok” og ”Mer’ i løn”. Men hun var også uformel talsmand for gadens 
folk, når journalisterne skulle have en kantstensudtalelse.

M E D l E M s b l a D  f R a  O D E n s E  l æ R E R f O R E n i n g   //  odenselaererforening.dk
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Mange blev berørte og skuffede over resultatet. Da der blev indgået forlig 
opstod der kæmpelettelse, men lettelsen vendte sig til skuffelse, da det stod 
klart, at der ikke var indgået en ny arbejdstidsaftale. Kritikken rettede sig 
først og fremmest mod KL, men også mod den tilsyneladende manglende 
musketeropbakning og mod Anders Bondo, som nogle ikke syntes havde ud-
nyttet styrken i solidaritetspagten. 

LÆRERNES ARBEJDSTID ER STORPOLITIK
Men da Anders Bondo ikke ville acceptere en håndfæstning i forligsinstitu-
tionen, der skulle videreføre den upopulære arbejdstidslov, stod han uden 
aftale og uden sikker opbakning til en konflikt.

KL ville gerne give nogle lunser, men ikke opgive den lov 409 som Anders 
Bondo selv siger, han hader som pesten.

Det kan forekomme helt uforståeligt, hvordan det lykkedes KL at opret-
holde den position, men Anders Bondo løfter selv lidt af sløret for, hvorfor 
KL ikke rykkede sig. Sagen var, at de ikke fik lov til det.

– Der er rigtig meget politisk prestige forbundet med Lov 409, og politisk 
vil man ikke slippe den, siger Anders Bondo til LærerBladet. 

– Jeg kan bare ikke tage medansvar for den lov, for så er jeg med til at tage 
ansvar for alt for dårlige arbejdsvilkår til lærerne, og det vil jeg under ingen 
omstændigheder.

– Lærernes arbejdstid er storpolitik, og overenskomstforhandlingerne er 
aldrig blevet parternes overenskomst. Der sidder mange, som har stor pre-
stige forbundet med det, og det har blokeret forhandlingerne.

–De politiske målsætninger er ikke sluppet, og Implementeringssekreta-
riatet eksisterer stadig . Så der har været interesser, der ligger uden for for-
handlingsrummet, som også har været afgørende for, at vi ikke er nået i mål.

– Det er derfor, at vi gerne har villet finde et andet grundlag at forhandle 
ud fra.

I øvrigt er Implementeringssekretariatet efter LærerBladets interview 
med Bondo blevet nedlagt som følge af samarbejdsaftalen mellem DLF og 
KL, „En ny start“. Det tweetede KL-borgmester Jacob Bundsgaard 30. april 
2018. Kun et par dage efter forliget.

SPØGELSET I KULISSERNE
Arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen peger i en anden sammen-
hæng også på spøgelset i kulisserne. 

– Moderniseringsstyrelsen har selvfølgelig den dagsorden, at det er en ud-
giftspolitik, der bliver ført. Der bliver ikke forhandlet for at sikre den danske 
model. Målet er at sikre de udgiftspolitiske mål og spare i overenskomster, 
fortæller han.

Denne politisering af overenskomstforhandlingerne svarer til hensigts-
erklæringerne i Europluspagten, som Danmark også har underskrevet i EU, 
og der bliver givet bonus til styrelsens direktør Poul Taankvist, hvis han 
kan sikre lave lønstigninger og udgiftsbegrænsende foranstaltninger gen-
nem OK18.

Moderniseringsstyrelsen ønsker, at størstedelen af lønforhandlingerne 
foregår på den enkelte arbejdsplads, hvor lederen også skal kunne diktere 
overarbejde og afspadsering. 

Suspenderingen af lærernes ret til kollektive aftaler med indførelsen af 
lov 409 i 2013 er blevet brugt til at presse lærernes undervisningsmængde 

40 tillidsrepræsentanter og styrelsesmedlemmer fra Odense Lærerforening 
deltog 22. marts i danmarkshistoriens største TR-møde med mere end 
10.000 tillidsfolk fra hele landet. Mødet i Fredericia med de øvrige 180 faglige 
organisationer var arrangeret for at at styrke sammenholdet mellem de forskellige 
faggrupper og forberede til faglig kamp.
Nederst ses Anders Sund Pedersen fra Odense Lærerforening

Arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen om Moderniseringsstyrel-
sens mål:
•  Moderniseringsstyrelsen har selvfølgelig den dagsorden, at det er en 

udgiftspolitik, der bliver ført. Der bliver ikke forhandlet for at sikre den 
danske model. Målet er at sikre de udgiftspolitiske mål og spare i over-
enskomster, fortæller han.

•  Individuel løndannelse. Fremover skal 60 procent af lønforhandlinger 
foregå decentralt, altså ude hos de enkelte ledere og ikke ved overens-
komstforhandlinger. Det vil blive et ledelsesintrument, så man kan for-
dele pengene efter den lokale leders kriterier.

•  De ansatte skal have øget fleksibilitet i arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal 
kunne diktere overarbejde og afspadsering. Det vil næsten være som at 
indføre den årsnorm, som lærerne arbejder med nu. Det vil sige, at man 
kan spare overarbejdstidsbetaling og køre afspadsering indenfor et år.

Kilde: Ekstra Bladet 23. 4. 2018

HVAD ER MODERNISERINGSSTYRELSEN UDE PÅ?

OK18
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op med 20 procent svarende til en værdi af ca. 5 
mia. kr om året.

Det er på den måde, at indførelse af arbejds-
tidsloven for lærerne tænkes brugt som en 
murbrækker, og Finansministeriets moderni-
seringsstyrelse ønsker for alt i verden ikke at 
opgive den position.

Det fik sygeplejerskerne mærket snerten af i 
de netop overståede forhandlinger, og det har 
styrket den fælles forståelse og sammenholdet i 
fagbevægelsen.

DRAMATISK HØJDEPUNKT
Et dramatisk højdepunkt i de langstrakte for-
handlinger indtraf, da KL’s 
administrerende direktør 
Kristian Wendelboe den 11. 
april i Politiken og i tv angreb 
solidaritets-pagten. Han be-
skyldte fagforeningerne for at 
være i fuld gang med at skubbe 
den danske aftalemodel på 
det offentlige område „ud over 
kanten“ og advarede om risi-
koen for, at politikerne vil tage 
konsekvensen og afskaffe den danske model på 
det offentlige arbejdsmarked. 

FOA’s chefforhandler Dennis Kristensen blev 
rasende og kaldte det „en svinestreg af historisk 
format“. De faglige ledere opfattede det som en 
grov provokation og en slet skjult trussel. Efter 
bataljen og 14 timers stillestående forhandling 
i streg sagde Dennis Kristensen, at han havde 
opgivet troen på KL’s vilje til forhandling.

– De hverken kan eller vil noget. De er ikke i 
stand til at tænke forhandlingsmæssigt. Jeg ved 
ikke, hvem der rådgiver dem. De er en forhand-
lingsmæssig katastrofe, sagde han den 13. april 
til fagbladet Folkeskolen.

Det var Wendelboe og topledelsen i KL, der 
efter OK13 frarådede og forhindrede, at kom-
munerne lavede lokale arbejdstidsaftaler.

Det blev der løsnet op for med OK15, og nu 
har mere end 70 kommuner lokalaftaler. Afta-
len førte i øvrigt til fyring af KL’s Signe Sune-
sen, der i 2015 havde forhandlet aftalen med 
Anders Bondo. 

DET NYE SPOR
Situationen var fastlåst, da Anders Bondo få 
dage før den absolutte deadline skiftede taktik 
og indgik aftale med sin modpart KL om at 
indlede et kommende kommissionsarbejde, der 
afsluttes senest ved udgangen af 2019, hvorefter 
arbejdstidsforhandlingerne påbegyndes. Arbej-
det ledes af en uvildig formand. 

Bondos strategi for 
overhovedet at komme i 
forhandling, havde været 
at insistere på den nor-
malisering, der i 2013 var 
KL’s krav. Han ville for-
lange regler, der svarede 
til andre faggruppers. 

Men han fik en kold 
skulder. KL fastholdt – 
presset af interesser uden 

for forhandlingsrummet – at skabelonen til en 
aftale stadig skulle være lov 409, og den har An-
ders Bondo svoret, at han aldrig vil underskrive.

Det er i dette lys, at forslaget om undersø-
gelseskommissionen skal ses.  Den skal forestå 
analyser og afdække udfordringer og mulighe-
der på underviserområdet og have en formand i 
spidsen med stærke beføjelser. 

AFGIVER IKKE FORHANDLINGSRET
Anders Bondo erkender, at der er tale om en 
nødplan. Til Ekstra Bladet sagde han den 28. 4.: 
– Ja, det er en nødplan. Men det er ikke en nød-
plan i forhold til en konflikt eller et lovindgreb. 
Vi gør ikke kun det her for at undgå en konflikt. 
Vi gør det også, fordi vi tror på, at vi kommer til 
at stå med et bedre afsæt til nye forhandlinger, 

som skal påbegyndes så snart kommissionen er 
færdig.

Flere medlemmer og kommentatorer kalder 
kommisionen for „en syltekrukke“, men det af-
viser Anders Bondo.

– Der er ikke tale om en uforpligtende „sylte-
krukke“. Tværtimod er samarbejdet om kom-
missionen forpligtende. Der skal fremlægges 
anbefalinger og forslag til løsninger senest ved 
udgangen af 2019.

– Det betyder dog ikke, at vi afgiver vores for-
handlingsret.

For Bondo er det en vigtig pointe, at det bliver 
en uvildig formand, der skal lede arbejdet. Det 
bliver tidligere direktør i Næstved Kommune 
med meget andet på CV’et, Per B. Christensen, 
der skal lede undersøgelsesarbejdet og udpege 
de øvrige medlemmer af kommissionen.   Bondo 
lægger også vægt på, at det er Forhandlingsfæl-
lesskabet, der er garanter for, at aftalen realise-
res. Ikke alene Danmarks Lærerforening og KL. 

KONFLIKTEN DER BLEV KOLD
En del lærere har undret sig over, hvorfor An-
ders Bondo har valgt konfliktmuligheden fra, 
da mobiliseringen var stærk og opbakningen fra 
resten af fagbevægelsen til stede.

Hans klare vurdering er, at en stor konflikt på 
det offentlige arbejdsmarked ville have affødt et 
forholdsvis hurtigt lovindgreb, hvorefter Folke-
tinget endnu en gang ville bekræfte Lov 409. 

Alternativet til det hurtige lovindgreb vil 
være en længere konflikt. Men presset på 
Danmarks Lærerforening kan hurtigt blive for 
stort, vurderer han.

– Vi har været utroligt glade for opbakningen 
fra de øvrige organisationer, skriver Anders 
Bondo i sit medlemsbrev efter indgåelsen af 
forliget. 

– Men det er hævet over enhver tvivl, at hvis 
alle andre offentlige ansatte er i konflikt på 
grund af vores arbejdstidsregler, vil presset 
på os hurtigt blive enormt – et pres, som jeg 
allerede har oplevet her i forligsinstitutionen. 
Risikoen vil derfor være overhængende for, at vi 
bliver presset til at acceptere dårlige vilkår, som 
vi i fremtiden vil være bundet af.

UD AF SKYGGEN
Mange iagttagere og kommentatorer har hæftet 
sig ved Corydons skygge fra forhandlingerne i 
2013.

Derfor ser Anders Bondo også frem til at få 
vristet lærerne ud af skyggen.

Hertil har han allerede fået hjælp af den nye 
socialdemokratiske formand for KL, Aarhus-
borgmesteren Jacob Bundsgaard, der få dage 
efter forliget nedlagde Implementeringssekreta-
riatet, der også kaldes Implementeringsgruppen. 

Det er ikke mindst Implementeringssekre-
tariatet, der i sin tid blev etableret af Bjarne 
Corydon, som har stået i vejen for lærernes 
overenskomstforhandlinger. Sekretariatet har 
været ledet af Undervisningsministeriet og haft 
deltagelse af KL, Moderniseringsstyrelsen og Fi-
nansministeriets departement. Med „Ny start“, 
som er det samarbejde mellem Kommunernes 
Landsforening og Danmarks Lærerforening, der 
blev til under overenskomstforhandlingerne, er 
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Skulder ved skulder-aktionen den 10. april til støtte for fagbevægelsens forhandlere samlede flere tusinde 
deltagere i Kongens Have og blev afsluttet med et langt optog gennem Odenses centrum under parolen „En løsning 
for alle“.

Lærernes arbejdstid  
er storpolitik!
Anders Bondo Christensen, 
formand for 
Danmarks Lærerforening



Styrelsen i OLF siger 
til OK18-forliget
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Styrelsen i Odense Lærerforening anbefaler 
et ja til overenskomstforliget. 

– Der er ingen tvivl om, at det samlede forlig 
er langt bedre end udspillet fra arbejdsgiver-
side, siger OLF-formand Anne-Mette Kæseler 
Jensen.

– Desværre kom der ikke en arbejdstidsaf-
tale for lærerne. Det er virkelig skuffende, at 
KL ikke ville finde en fælles aftale for folke-
skolens skyld. Men KL’s udspil var på ingen 
måde i nærheden af, at kunne gøre en forskel 
for lærernes mulighed for at levere god un-
dervisning. 

Forliget forpligter KL og LC til inden for de 
næste tre år at forhandle en ny arbejdstidsaf-
tale for lærerne på baggrund af de helt kon-
krete forslag, som kommissionen skal komme 
med ultimo 2019. 

Kommissionen skal inddrage lærernes op-
levelse af, hvilke vilkår der skaber mulighed 
for god undervisning.

NYE SIGNALER FRA KL
– Jeg kan fuldt ud forstå, at der er skuffelse, 
og at mange har svært ved at have tillid til 
arbejdsgiverne efter lockouten og lovovergre-
bet, siger OLF-formanden.

– Men KL har fået mange nye personer på 
posterne, og jeg har en tro på, at de vil arbejde 
for en aftale, som forhandles i perioden, fordi 

aftalen er forpligtende i modsætning til Bilag 4 
fra OK15. 

Anne-Mette Kæseler Jensen hæfter sig 
også ved, at KL’s nye formand Jacob Bunds-
gaard i pressemeddelelsen om forliget, siger 
at KL vil arbejde for aftalen og genskabe tillid 
og respekt for lærerne. 

– Det er et stort tillidsskridt, at Implemen-
teringsgruppen, der består af KL, Finans-
ministeriet og Moderniseringsstyrelsen, nu 
bliver nedlagt som følge af OK18-forliget. 
Gruppen, som tidligere hed Implemente-
ringssekretariatet, havde til opgave at over-
våge de politiske intentioner med Lov409. 

Efter indgåelsen af forliget har borgmeste-
ren i Nyborg henvendt sig til den lokale kreds 
om behovet for en lokal arbejdstidsaftale, 
hvilket han ellers hidtil har afvist, og det ta-
ger odenseformanden som et godt tegn. 

– Alternativet til forliget var en udsigtsløs 
lockout, hvor lærerne ville stå alene. Den 
ville efter alt at dømme ende med et nyt lov-
indgreb, der ville genbekræfte Lov 409 med 
nogle småjusteringer uden reel værdi. 

– I Odense er vi lykkedes med at forhandle 
en lokalaftale på baggrund af bilag 4 fra OK 
15, så jeg tror på, at forpligtelserne, der ligger 
i aftalen nu, kan føre til bedre samarbejde 
med kommunerne om vigtigheden af gode 
vilkår for at fremme god undervisning. 
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Fagbevægelsen har peget på, at man på det 
offentlige område gerne vil have indført et 
armslængde-princip for at adskille rollen som 
politiker og arbejdsgiver.

Men nu ser formanden frem til at komme i 
gang med kommissionsarbejdet.

– Jeg håber faktisk, at vi får en helt ny start 
for folkeskolen. Vi har haft fem år med krigs  
lignede tilstande. Nu skal vi have en ny start!

Først skal han dog lige på tur rundt om i lan-
dets lærerkredse, for at forklare om forliget, der 
nu skal til afstemning. 

På sin facebookprofil skrev Thomas  
Rømer, der er pædagogisk filosof, om den 
såkaldte musketéred, som han stillede i 
modsætning til det hemmelige håndslag 
mellem regering, finansministerium og 
KL i 2013.

„Pressen har travlt med at teste, om 
fagforeningernes musketered holder. Det 
er nærmest stressende og manisk. Snart 
finder man den ene, og snart finder man 
den anden sprække. Pille pille…. Og der 
tales aldrig om rygende pistoler. Bare en 
masse gætterier og løse citater fra mor-
gen til aften.

Men ingen avis drøfter den reale muske-
tered, håndslaget om sammenknytningen 
af skolereform og L409. Den såkaldte 
„normalisering“.

Det var den ed, der corydoniserede 
landets pædagogiske liv i 2013. Det var 
eden mellem regering, centrum-venstre, 
finansministerium og KL, vel bakket op 
af ledende ideologiske og pædagogiske 
kræfter i landet.“

Kommission skal finde de bedste ar-
bejdstidsregler til skolen og lærerne
Undersøgelseskommissionen vil bl.a. 
afdække, hvordan arbejdstidsreglerne 
understøtter lærernes muligheder for at 
skabe kvalitet i undervisningen. Denne 
afdækning skal danne udgangspunkt for 
overenskomstforhandlingerne i 2021.

Ny samarbejdsstart for folkeskolen
Samarbejdet indebærer, at den nedsatte 
undersøgelseskommission kommer med 
forslag til initiativer, som parterne kan 
iværksætte i fællesskab for at sikre en ny 
start for folkeskolen og de øvrige under-
viserområder.

Lokalaftaler og bedre aflønning for lejr-
skole
Forliget indebærer også bedre aflønning 
for deltagelse i lejrskoler samt et fæl-
les ønske om styrket lokalt samarbejde, 
herunder muligheden for at indgå lokale 
arbejdstidsaftaler.
Kilde: Danmarks Lærerforening

DEN REALE MUSKETERED FRA 2013

LÆRERNES FORLIGSAFTALE

der ikke brug for sekretariatet, var Bundsgaards 
lakoniske meddelelse på Twitter den 30. april.

Anders Bondo ønsker også at få den danske 
model justeret.

– Vi skal have kigget på den danske model, for 
den fungerer ikke optimalt. 

JA

OK18

Odense Lærerforenings 
formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen anbefaler 
at stemme ja til overens-
komstforliget. T.v. for 
hende lærer Lene Junker, 
der vil stemme nej.
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Klaus Majgaard 
har erfaringer 

som topleder i det 
offentlige, som forsker 

i ledelse og styring og 
som højskolelærer og -for-

stander. Han har både været 
foran og bag scenen. 
Måske netop derfor har forløbet 

i overenskomstforhandlingerne 
(OK18) om lærernes arbejdstid ærgret ham. 

Nogen vil de frie 
forhandlinger til livs
OFFENTLIG STYRING OG OK18 // Klaus Majgaard, der har været topleder i 
Odense og to andre kommuner, mener, at overenskomstforhandlingerne var den store 
chance for at genopbygge tilliden. Men lærernes arbejdsvilkår er blevet et rationalise-
ringsprojekt.

Nok blev der indgået forlig, men der kom ingen 
umiddelbar forløsning, og mange lærere er 
bundfrustrerede.

– Overenskomstforhandlingerne er vores 
chance for at genopbygge den tillid mellem læ-
rerne og deres arbejdsgiver, der blev ødelagt for 
fem år siden, skrev han i en kronik i Informa-
tion den 2. marts 2018. 

Her skrev han også om, at forhandlingerne 
kunne blive et forsoningsritual, der kunne bane 
vejen for en genskabelse af tilliden.

Efter Klaus Majgaards opfattelse har over-
enskomstforhandlingerne kun på overfladen 
handlet om løn, spisepause og lærernes norm-
periode. 

På bunden har de ifølge ham handlet om den 
tillid, der blev ødelagt for fem år siden, da læ-
rerne blev kanøflet.

De langstrakte forhandlinger har været et 
drama om den brudte tillid.

BeRetnIng

Al den tid, Klaus Majgaard har beskæftiget sig 
med offentlig ledelse, har han interesseret sig 
for dilemmaer og paradokser. Der er brug for 
styring, men den må udføres dialogisk, sensitivt 
og autentisk, siger han.
Nu underviser Klaus Majgaard sine højskoleelever 
i et fag, der blandt andet bygger på hans eget 
arbejde med dilemmaer og paradokser.



OK18
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DE KORTSIGTEDE GEVINSTER
Samfundet er ifølge Majgaard fuldstændig af-
hængigt af, at dialogen med medarbejderne i det 
offentlige holdes varm.

– Derfor skal der passes på forholdet til 
lærerne og de andre offentligt ansatte. Der er 
nemlig tale om en langvarig samarbejdsrela-
tion.

– Det er hamrende farligt, hvis overens-
komstforhandlingerne pludselig skal bruges 
til at skaffe finansiering til en reform, og hvis 
arbejdsgiverne spekulerer i et lovindgreb. Det 
skete i 2013. 

– Der er mange, der mener, at der måske er 
systemfejl i den danske model på det offentlige 
område, siger Majgaard.

– Men det kan vi godt leve med, hvis vi har en 
god etik, der baserer sig på en langsigtet inte-
resse. En etik, hvor man afstår fra at bruge rå 
magt, fordi det vil beskadige samarbejdsrelatio-
nen på længere sigt.

Han ser det som en ny trend i dele af embeds-
værket, at overenskomstforhandlingerne på det 
offentlige område betragtes som et redskab til 
finansiering af nye politiske initiativer.

– Moderniseringsstyrelsen har udpeget med-
arbejdernes vilkår som et rationaliseringsob-
jekt, der kan bruges til at finansiere reformer. 

Den position er ikke opgivet, og han kan godt 
forstå, hvis lærerne er skuffet over, at der ikke 
kunne indgås en arbejdstidsaftale i år.

– Til gengæld har parterne forpligtet sig til 
fortsat dialog, og her ligger en chance. 

HØJSKOLEFREMMED FORSTANDER
51-årige Klaus Majgaard er en kendt mand i 
odenseanske lærerkredse. Han var i årene 2007 
til 2011 en ret synlig og karismatisk direktør for 
Børn- og Ungeafdelingen i Odense, inden han 
fulgte karrierevejen opad og blev kommunal-
direktør i Furesø Kommune. Han har været di-

rektør i tre kommuner, har drevet selvstændig 
konsulentvirksomhed og har forsket i offentlig 
styring.

I dag er Klaus Majgaard forstander på Askov 
Højskole. Et lidt uvant forhold for både ham og 
for skolen. Majgaard er som cand. scient. adm. 
fra den københavnske vestegn en såkaldt „høj-
skolefremmed“ forstander.

– Der er jo ikke meget Grundtvig i min op-
vækst. Jeg er fra 1966 og er født og opvokset i 
Albertslund i kølvandet på ungdomsoprøret, 
og mine forældre sendte mig på socialistisk 
friskole, hvor håndarbejde hed "blødt" og sløjd 
hed "hårdt". 

– Albertslund var præget af velfærdsstaten 
og det moderne kommunestyre. Min barndom 
foregik i en duft af nyasfalteret cykelsti, fri-
luftsbad og velordnethed.

HVORDAN MAN LEVER LYKKELIGT
Al den tid, Klaus Majgaard har beskæftiget sig 
med offentlig ledelse, har han interesseret sig 
for dilemmaer og paradokser. Der er brug for 
styring, men den må gøres dialogisk, sensitivt 
og autentisk, mener han.

Nu underviser Klaus Majgaard sine højskole-
elever i et fag, der blandt andet bygger på hans 
eget arbejde med dilemmaer og paradokser.

Nogle af eleverne syntes dog, at undervis-
ningen er lidt for filosofisk og spekulativ, så de 
vil godt finde ud af, om man ikke kan leve lidt 
mere ureflekteret og bare være glad, forklarer 
Majgaard. 

– Så har jeg haft dem ude i lokalsamfundet 
for at finde ud af, hvordan man lever lykkeligt. 
De laver interviews, film og skuespil om deres 
oplevelser.

Eleverne er 18-27 år, og forskellen til folke-
skolen er til at få øje på. Det har fået Klaus Maj-
gaard til at tænke nøjere over forskellen. 

– Vi har mulighed for at være sammen med 
elever, uden der er meget fastlagte mål, og uden 
at vi skal bedømme dem. Det giver en kolossal 
frihed til også at gå i dybden en gang imellem. I 
substansen. Fordi vi kan følge en interesse. Og 
vi kan være undersøgende sammen, ikke? 

– Man kan tage sig tid til at forfølge en tvivl 
eller en usikkerhed. Vi har selvfølgelig mål, men 
vi er ikke forpligtet på en bogholderagtig måde 
at opfylde dem på. Det, synes jeg, er dejligt.

DÆMONISERINGEN
For at vende tilbage til rammerne for lærernes 
undervisning er det Klaus Majgaards opfat-
telse, at det, der har undergravet tilliden i fol-
keskolen, er den dæmonisering, som lærerne 
under konflikten i 2013 blev udsat for, og han 
har indtil nu ikke set afgørende tegn på vilje til 
at få renset tavlen.

– Jeg husker et meget ubehageligt stormøde 
dengang i Kommunaløkonomisk Forum, hvor 
lærernes position blev latterliggjort fra scenen. 
En skolechef lavede sjov med, at han egentlig 
selv var uddannet lærer. Næsten som om det var 
prekært at indrømme. 

– På gangene hørte jeg andre tale om at 
„knække ryggen“ på lærerne. Stemningen var 
krigerisk. 

– Når man begynder at lave et meget stereo-

typt billede af en gruppe, så er det dæmonise-
ring. Så der det fordi, man vil slås. Men det gi-
ver ikke mening, når man samtidig skal bruge 
lærerne som medspillere.

– Når jeg hører den retorik, som Moderni-
seringsstyrelsen bruger, så er det en meget 
brutal og objektgørende retorik.

– Det bliver en slags legitimering af at styre 
hårdt og stringent og lineært. Det vil være 
med til at skærpe tonen og måske skabe kriser. 
Man kommer nemt ind i en ond styringsspiral. 

– Jeg synes, det er et vrangbillede på ratio-
nel styring. En trist ideologi. 

– Der er andre måder at tænke styring på. 
De langsigtede og bæredygtige løsninger er en 
meget højere form for fornuft. 

I sin kronik fra marts fremhævede Majga-
ard behovet for, at medarbejderne kan udøve 
faglig dømmekraft. 

„Det kræver, at medarbejderne føler sig 
værdsatte og bakket op i udøvelsen af deres 
faglighed, og at vi tilbyder dem rammer, som 
er gennemskuelige og retfærdige. Det kræver, 
at medarbejdere bliver taget alvorligt som 
parter i en dialog og ikke behandles som ma-
nipulationsobjekter og kødklumper, og at de 
kan stille krav om fair processer, når beslut-
ninger om løn, arbejdsvilkår og organisering 
skal træffes.“

EN HÅRD KERNE AF TEKNOKRATER
Klaus Maigaard vil ikke afvise, at nogen har 
spekuleret i at få et sammenbrud i overens-
komstforhandlingerne, hvilket så ikke lykke-
des, fordi lærerne trak sig.

– Man kan godt finde nogen, der mener, at 
det her er et lidt uskønt og bøvlet system med 
frie forhandlinger. Det findes i visse kredse i 
teknokratiet. 

– Fra en teknokrats synspunkt kan det 
virke lidt gammeldags med frie forhandlinger 
med strejker og lockouter. Nogen ville måske 
gerne have en mere strømlinet model, hvor 
man regulerede det.

– Men jeg tror, at de tager fejl. Også sty-
ringsmæssigt. Jeg tror, de overser de gevin-
ster, der er ved et langsigtet samarbejde, man 
kan have med hinanden. 

– Skolereformen kunne have haft en lettere 
gang på jorden, hvis den ikke var koblet til lov 
409. Og det burde være en lektie. 

– Den tanke man kunne få var jo, at der 
måske er nogen, der ikke ønsker, at den model 
skal være der. For dem kan det være taktisk 
rigtigt at lade det bryde sammen. Det synes 
jeg er en meget uhyggelig tanke. Jeg vil ikke 
generalisere, men der er kredse, der tænker 
sådan.

Det er en hård kerne, der tømrer sig sam-
men om en meget lineær opfattelse af styring. 
Men jeg tror, der er mange, der gerne vil noget 
andet.

– Jeg havde håbet, at man ved de netop 
afsluttede forhandlinger kunne have fået 
lærerne over på en aftale, der var rimelig enig-
hed om. 

– Så kunne man også have fået bekræftet, at 
man var indstillet på frie forhandlinger – og 
ikke flere opportunistiske indgreb. 

• F. 1966 i Albertslund.
• Uddannet cand. scient. adm. fra 

RUC.
• Har tidligere været konsulent i 

Deloitte, kontorchef i Økonomi-
styrelsen under Finansministeriet. 

• Tidligere direktør for Børn og  
Kultur i Fredericia Kommune,  
administrerende direktør for Børn- 
og Ungeforvaltningen i Odense 
Kommune, kommunaldirektør 
i Furesø Kommune. Tidligere 
formand for Børne- og Kulturchef-
foreningen.

• Tidligere fagkoordinator og un-
derviser i offentlig styring på 
MPA-uddannelsen på Copenhagen 
Business School og Ph.d.

• I dag er han højskoleforstander og 
-lærer på Askov Højskole.

KLAUS MAJGAARD
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olF MeneR
af Charlotte Holm, medlem af styrelsen for Odense Lærerforening

OK-18 forliget er samlet set tilfredsstillende. 
Derfor anbefaler styrelsen i OLF et ja
En central arbejdstidsaftale blev desværre ikke en del 
af OK- forliget. Vi vidste helt fra begyndelsen, at det 
ville blive svært. Og det blev det! 

Arbejdsgivers mandat – hvor langt rakte det? Forslag 
efter forslag fra vores side blev afvist. Det arbejdsgiver 
lagde på bordet kunne vi ikke sige ja til, da det på ingen 
måde ville gavne lærerne og afhjælpe arbejdspresset. 
Vi ville ikke sige ja til Lov 409. Vi var presset i Forhand-
lingsfællesskabet, og vi ville ikke risikere at stå alene 
tilbage i en lockout. Vi ville ikke sætte vores genvundne 
omdømme overstyr.

Tilbage stod valget mellem at gå i en frugtesløs og 
perspektivløs konflikt, hvor vi efter min overbevisning 
ville være slået tilbage til 2013. Eller prøve at gå en an-
den vej. 

Vi valgte det sidste, fordi der er perspektiver, der pe-
ger frem mod overenskomsten i 2021. Der nedsættes en 
undersøgelseskommission, der skal forestå analyser og 
afdækning af udfordringer og muligheder med arbejds-
tidsreglerne på underviserområdet. 

„Kommissionsformanden skal desuden fremlægge 
anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i de 
efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de 

centrale parter med henblik på at indgå en arbejds-
tidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 
2021“. Parterne er enige om at indgå i en forpligtende 
afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb. Det er 
skrevet ind i forliget om arbejdstid.

I forliget om arbejdstid fremhæves endvidere mulig-
heden for at indgå lokalaftaler om arbejdstid, TR´s rolle 
er fremhævet. Desuden er der en bedre lejskoleafreg-
ning. 

Små forbedringer? Umiddelbart ja, men for nogle 
kredse, der ikke har en aftale, som vi f.eks. har i Odense, 
er det ikke småforbedringer. For skoler, hvor leder ikke 
samarbejder og inddrager TR, er det ikke småforbed-
ringer.

Resultatet på løn er tilfredsstillende. Reallønnen 
er sikret og privatlønsværnet er væk. Dermed også en 
ulige regulering af løn mellem det offentlige og det pri-
vate arbejdsmarked.

Forliget er underskrevet af Forhandlingsfællesska-
bet. Sammenholdet i fagbevægelsen er intakt, og det er 
helt afgørende for fremtidige forhandlinger og resulta-
ter i de kommende overenskomster.

Derfor anbefaler styrelsen i OLF et JA! 

Anne-Mette  
Kæseler Jensen

Formand 
Tlf. 23301268

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø
Næstformand 
Tlf. 26292099

Line Mørk  

 Anette Vestergaard 
Madsen

Jan Andersen

Nirmin Hamad  

Anders Sund 
Pedersen

Charlotte Holm

Anne-Mette Kæseler Jensen blev på Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 9. marts 2018 genvalgt som formand og 
Dennis Vikkelsø som næstformand. De tre nyvalgte styrelsesmedlemmer blev Line Mørk, Anette Vestergaard og Nirmin Hamad. Her 
ses hele den nye styrelse – f.v. Dennis Vikkelsø, Jan Andersen, Charlotte Holm, Niels Munkholm, Anne-Mette Kæseler Jensen, Anders 
Sund Pedersen, Line Mørk, Nirmin Hamad og Anette Vestergaard Madsen.

Den nye styrelse  
i Odense Lærerforening

OK18
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TEKST & FOTO Erik Schmidt

Det var en meget glad formand for DLF, 
Anders Bondo Christensen, som forlod 

Odeon i Odense, hvor de FTF-delegerede 
netop havde fået at vide, at det blev et ja til en 

fusion mellem LO og FTF. Anders Bondo og Dan-
marks Lærerforening har de seneste fem år arbejdet 

for det store faglige bunkebryllup med henblik på at 
give fagbevægelsen mere styrke. 
88 fagforbund, der repræsenterer alt fra lærere til smede, 

stilladsarbejdere, sosuer, bankfunktionærer, butiksansatte og 
sygeplejersker, bliver fra årsskiftet samlet i ét hovedforbund, som tilsam-
men repræsenterer1,5 mio. lønmodtagere.

Det blev besluttet på en veltilrettelagt dobbeltkongres i Odense den 13. 
april 2018.

Også Odense Lærerforening var til stede på mødet, da Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse var til stede, og her er Odenses Charlotte 
Holm medlem.

SPÆNDING TIL DET SIDSTE
Der var dramatik til sidste øjeblik hos både LO og FTF, da de to hovedfor-
bund på deres synkroniserede kongresser i Odense stemte for en fusion, 
der vil samle 1½ million lønmodtagere i en slagkraftig hovedorganisa-
tion, som LO’s Lizette Risgaard bliver formand for. FTF’s Bente Sorgen-
frey bliver første næstformand og stedfortrædende formand. Den nye 
organisations navn besluttes først senere.

3F havde bebudet, at de ville stemme nej til en fusion, men ændrede 
holdning kort tid før afstemningen. Også hos FTF var der flere modstan-
dere. Især blandt de mindre forbund, der er bange for at blive mast af 
de store. I LO stemte 384 delegerede ifølge folkeskolen.dk for en fusion, 
mens 11 stemte imod. I FTF stemte 71,4 procent for en sammenlægning.

Medlemstallet hos LO har gennem længere tid været dalende, mens 
FTF nogenlunde har kunnet holde medlemstallet i ro. Det har været med 
til at skabe baggrund for fusionen.

Ideen med fusionen er ikke, at det nye hovedforbund skal kæmpe de 
enkelte medlemmers sag. Det skal de enkelte forbund stadig. Meningen er 
at få mere indflydelse på samfundsudviklingen. 

BeRetnIng

NY SEKRETÆR PÅ LÆRERFORENINGEN

– Jeg er nok lidt miljøskadet, for begge mindre forældre er læreruddannede, siger Mette.

35-årige Mette Lund Kieler afløser  
Ulla Krusaa, der har valgt at gå på pension
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Ulla Krusaa, der i mange år har været sekretær på Odense Lærerfor-
enings kontor i Klaregade, er blevet pensioneret, og i stedet er  Mette 
Lund Kieler ansat fra 1. maj 2018.  Mette blev uddannet kontorassistent 
i Odense Kommune i 2004. Hun har i en årrække været i det offentlige 
regi. Senest som sagsbehandler i Borgerservice. 

Mette Lund Kielser er vokset op med rødder i skoleverdenen. Begge 
hendes forældre er læreruddannede. 

– Min far er Per Vigand, som har været viceskoleinspektør på Abild-
gårdskolen. Så jeg er nok en smule miljøskadet. Skoleverdenen har fyldt 
ganske meget i min og familiens hverdag.

Mette Lund Kieler er 35 år og bor i Nyborg sammen med sin mand 
Lars og deres to sønner, Malthe på 3 år og Anton på 1 år. 

Også Odense Lærerforening var til stede på mødet, da Charlotte Holm er medlem 
af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Her ses hun foran Odeon sammen med 
flere andre hovedbestyrelsesmedlemmer – fv. Morten Refskov, Kenneth Nielsen, 
Rikke Gierahn, Kenneth Nielsen og Rikke Gierahn.

Fusionen er blevet en realitet fra det nye år, og den tidligere LO-formand, Lizette 
Risgaard, der bliver det nye hovedforbunds formand, stiller her op til interview.

NYT SUPERFORBUND
 LO OG FTF FUSIONERER // Der var nerver på i Odense, da LO og FTF fusionerede.
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Pædagogik-
ken er ustyrlig, 

læreren er ustyr-
lig, og det er elever-

nes måde at forholde 
sig til undervisning på 

også.
Alligevel bliver der styret på 

livet løs. Med læringsmål, data-
styring, test, dokumentationskrav, 

uddannelsesparathedsvurderinger,   
management, økonomistramninger, arbejds-
markedsrelatering og indsnævring af metode- 
og ytringsfrihed.

Men jo mere vi forsøger at styre det, der fak-
tisk er ustyrligt, jo mere kommer vi til at for-
stærke ustyrligheden. Der kommer modstand. 
Så får styringsskruen endnu en tak, og lige lidt 
hjælper det.

Nogenlunde sådan opridser lektor, ph.d. 

Dion Rüsselbæk Hansen situationen i folkesko-
len og uddannelsessystemet i dag.

Han er ansat på Syddansk Universitet ved 
Institut for Kulturstudier og underviser både 
på kandidat- og masteruddannelsen i pæda-
gogik.

Sammen med sin kollega Herdis Toft har han 
for nylig udgivet en bog med titlen „Ustyrlighe-
dens paradoks. Demokratisk (ud)dannelse til 
debat“ på forlaget Klim.

Bogen er blandt andet blevet til på baggrund 
af samtaler med professorerne Lars-Henrik 
Schmidt og Henrik Kaare Nielsen og lektor 
Nikolaj Nottelmann og med politikerne Merete 
Riisager (LA) og Carolina Magdalene Maier 
(Alternativet) og Jakob Mark (SF). Den skal 
være med til at sparke liv i diskussionen om 
den demokratiske dannelse. Også digteren Sø-
ren Ulrik Thomsen har givet sit besyv med. 

VI MISTER FRIHED
Forfatterne vil gerne drøfte, hvordan skolen 
og uddannelsessystemet kan være med til at 
fremme engagement og politisk forestillings-
evne, som efter deres mening er vigtigt i en tid, 
hvor også demokratiet har svære kår eller sim-
pelthen er fraværende

– Vi er nemlig på vej mod et pseudodemo-
krati, hvor vores magthavere anser sig selv for 
at være udstyret med en særlig adkomst til at 
styre andre uden selv at lade sig styre af disse 
andre.

Det siger Dion Rüsselbæk Hansen, som me-
ner, at vi har konstrueret så store systemer, at 
ingen kan gennemskue dem. Det gælder også 
uddannelsessystemet.

– Vi bliver regeret og styret af en form for 
kynisk fornuft, som den tyske filosof Peter Slo-
terdijk siger det. Systemerne har fået en egen-
logik, som gør det vanskeligt at tænke ud over 

Pædagogikken er ustyrlig
DANNELSE OG DEMOKRATI // Det har overrasket lektor Dion Rüsselbæk  
Hansen, hvor stor den manglende tiltro til demokratiet er blandt unge. – Derfor er  
der brug for, at det snævre og instrumentelle læringsbegreb vi har i skolen i dag, kan  
udfordres af nye dannelsesforestillinger, siger han. – Lærerne må ikke miste håbet.

BeRetnIng

Uddannelsessystemet har fået en 
egenlogik, som gør det vanskeligt 
at tænke ud over den, mener Dion 
Rüsselbæk Hansen, der tidligere har 
været lærer og også skoleleder. 
– Men lærerne må ikke miste troen på, 
at det er muligt at lave om. Hvis de 
først resignerer, har de og vi, der vil 
dannelse og demokrati, tabt. De må tro 
på, at der er andet end de rigide mål og 
delmål, der bliver stillet op udefra. De 
må udvise den civile ulydighed, som jeg 
mener også er iboende i systemet.
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dem. Derfor må politik og dannelse tænkes 
uden for systemlogikken. Uden for rammen. 

– Vi ved godt, at vi mister frihed og demo-
kratiske rettigheder, men fortsætter alligevel 
overstyringen og udhulingen af demokratiet.

– Kritik, skepsis og dissens har altid under-
støttet vores demokrati. Det at forholde sig 
kritisk spørgende har været en dyd i vores ud-
dannelsessystem. Sådan er det ikke længere. I 
dag er slagordet: Er du ikke med os, er du imod 
os. Muren er blevet symbolet på måden, vi 
tænker på.

TÆNK VILDT
Sammen med en række europæiske kolleger er 
Dion Rüsselbæk Hansen med i et forsknings-
projekt med titlen „Demokrati på tværs“, og det 
har overrasket ham, hvor stor den manglende 
tiltro til demokratiet er blandt unge i både øst, 
vest, syd og nord. 

– Derfor er der brug for, at det snævre og 
instrumentelle læringsbegreb vi har i skolen i 
dag, kan udfordres af nye dannelsesforestillin-
ger – ikke mindst om demokrati.

 – Den instrumentelle læring er rettet mod 
individet og sjældent mod kollektivet. Læ-
ringsbegrebet handler om, hvad den enkelte er 
i stand til og ikke i stand til. Det forstærker in-
dividualiseringen, og når man er meget optaget 
af sig selv, er man ikke tilbøjelig til at række ud 
efter andre. Men netop dannelse handler om at 
være optaget af noget ydre. Af nogle andre og 
nogle ydre forhold i verden.

Den stærke styring af skole og uddannelse 
får ifølge Dion Rüsselbæk Hansen forskellige 
konsekvenser.

Mange lærere og undervisere resignerer. Det 
er ligesom om, at friheden, autonomien, frem-
skridtstroen og -håbet er forsvundet, siger han.

– Men så får vi også en Blachmann ind, som 
forlanger mere vildskab. Eller Rane Willer-
slev, ikke? Tænk vildt, siger de. De taler for en 
vildskab, man har forsøgt at lukke ned for i det 
nuværende skolesystem. Men hvis ikke vi skal 
være vilde i uddannelsen, hvornår skal vi så 
være det? Vi taler om, at vi skal være kreative 
og innovative, men vi lukker ned for det.

– Det er netop i uddannelse og pædagogik, 
at nysgerrigheden og vildskaben skal dyrkes 
og styrkes. Men hvis vi ikke kan bryde de 
nuværende rammer og strukturer, så får vi 
vanskeligt ved at skabe engagement og politisk 
forestillingsevne. 

SAMMEN OM ET FAG OG EN SAG
– Det vigtigste i lærergerningen er faget og 
pædagogikken. Jeg ser ikke en stor adskillelse 
mellem de to ting. Vi skal være sammen om 
noget. Det er faget eller nogle saglige forhold vi 
arbejder med, og læreren gør sig nogle pædago-
giske overvejelser om, hvordan undervisnin-
gen tilrettelægges, og hvordan sagen og faget 
kan tale til forskellige elever.

– Også legen har noget vigtigt i sig. Eller på 
engelsk "play". Leg kan lyde lidt infantilt på vo-
res breddegrader, men lærerne og eleverne kan 
lege med verden gennem deres fag. 

– Det er sjovt at se, hvad børn selv er i stand 
til. Det glemmer vi. De kan se, høre, lytte, un-
dre sig, lege og eksperimentere med tingene. 
Børn lærer jo at tale modersmål uden bevidst 
pædagogisk indsats. Derfor kunne legen i sko-
len forstået som ureguleret nysgerrighed og 
social interaktion fortjene en opprioritering på 
bekostning af den enormt rigide detailstyring 
og kategorisering og diagnosticering af elever, 
som jo har fundet sted gennem en del år.

– Viden og læring er noget, der genereres 
mellem os. Der opstår hele tiden nye indsigter, 
når lærer og elev er sammen om en sag og et 
fag, og man taler sam-
men.

– Men der er ikke no-
gen universalmetode. 
Når nogen kommer 
med en ny generel me-
tode eller ét eller andet 
teknisk fix, så virker 
det aldrig. 

– Vi har alle en unik 
historie med os, og det 
er det, som den gode 
lærer tager bestik af. 
Hvornår går man for langt, hvornår skal man 
ikke bede elever om at overskride sig selv, 
hvornår skal man motivere eller smitte nogen, 
hvornår skal man se igennem fingre med noget, 
hvornår skal man træde i karakter. Det er hele 
det komplekse spil, der foregår i undervisnin-
gen, og som aldrig kan sættes på formel. 

ET STORT PROBLEM
– Det er ikke lærerne der har opfundet detail-
styringen, siger Dion Rüsselbæk Hansen. 

– Det er et pålæg. De skal konstant doku-
mentere og evaluere indsats og virkning, som 
om der nødvendigvis er en sammenhæng.
LB: – Skal vi af med det?

– Ja, det mener jeg helt klart, vi skal.
LB: – Hvad med de nationale test?

– Væk!
LB: – Elevplaner?

– Væk!
– Jeg synes, det er et kæmpeproblem. Man 

kommer til at forankre elever i en bestemt 
måde at være på. De presses til at være nogle 
bestemte typer eller diagnoser. Det mener 
jeg er farligt. Vi må kunne tilbyde eleverne at 
fremstå på nye og overraskende måder. Det kan 
lyde romantisk idealistisk, men jeg mener, det 
er vigtigt.

– Når alle absolut skal inkluderes, så er det 
måske bedre at finde en skoleform, der passer 
den enkelte elev. Der findes forskellige skole-
former, men man er desværre alt for optaget af 
at standardisere frem for at skabe pluralistiske 
skoleformer. 
LB: Men er der ikke en modsætning her? Du taler 
jo selv om fællesskab, og der er vel også tale om 
en form for kulturel indvielse og indføring i et 
samfundsliv gennem folkeskolen?

– Jeg må gå til bekendelse: Mine egne børn 
går på friskole. I privatskole kommer børn 
nemt til at dyrke dem, der minder om dem selv 

og som ikke udfordrer dem. Men de kæmpe-
store fællesskaber i folkeskolen kan også være 
et problem. I stedet for at træde frem som 
individ, bliver man blot en del af en stor masse. 
Man skal også have lov til at være et individ i 
sociale fællesskaber. Det er svært på de store 
skole-fabrikker. 

– Desuden er det meget individets kvalifika-
tioner eller kompetencer, der bliver målt på i 
folkeskolen. Hvad kan den enkelte, og hvordan 
er læringsprogressionen. Men det understøtter 
ikke fællesskabet.

– Nogle steder har man en skoleleder, der er 
leder for tre-fire skoler, 
og som ikke er på ma-
triklen. Det er absurd. 

– Jeg har selv væ-
ret skoleleder, og jeg 
mener ikke, man kan 
lede ordentligt, hvis 
man ikke er på stedet 
til at lytte og mærke og 
fornemme, hvad der 
gør sig gældende i de 
forskellige praksisser 
på skolen. 

– De kreative og æstetiske fag lider i folke-
skolen, hvor det hele drejer sig om basale fær-
dighedsfag som dansk, matematik og engelsk. 
Musik og æstetiske udtryksformer må vige til 
fordel for de andre fag. 

IKKE MISTE TROEN OG HÅBET
LB: Men hvad stiller man op, når der nu er en 
slags konsensus om , at man vil rette skolen mod 
arbejdsmarkedet?

– Det er faktisk et paradoks, for formålspa-
ragraffen, som er udtryk for konsensus, bygger 
på et bredere livsduelighedsbegreb, og den 
er rammen for skolens virke. Så skolen skal 
handle om mere og andet end arbejdsduelig-
hed. Men så er der strukturer og incitamenter, 
der virker modsatrettet. Det er ustyrligt.
LB: Men hvad skal lærerne stille op?

– Lærerne må ikke miste troen på, at det er 
muligt at lave om. Hvis de først resignerer, har 
de og vi, der vil dannelse og demokrati, tabt. 
De må tro på, at der er andet end de der rigide 
mål og delmål, der bliver stillet op udefra. De 
må udvise den civile ulydighed, som jeg mener 
også er iboende i systemet.

– Der er mange veje til et berigende liv, men 
vi kender ikke alle veje. Hvordan skulle vi dog 
kunne det?

– Vi kan se, at vi som mennesker ikke er 
tilbøjelige til at dyrke det, som vi ikke umiddel-
bart har behov for. Vi er meget behovsdrevne. 
Men vi ved godt, at vi keder os ad helvede til, 
hvis vi bare får opfyldt vores behov. Vi skal jo 
overskride os selv. Det er der, vi mærker, at vi er 
mennesker. Det er der, vi opdager, vi kan blive 
klogere og er i stand til meget mere, end vi tro-
ede, vi var i stand til. Vi skal flyttes hele tiden 
ud af vores bekvemmelighedszoner. 

– Det er der, vi har brug for pædagogikken og 
ikke mindst skolen. 

– Det at forholde sig kritisk 
spørgende har været en dyd 
i vores uddannelsessystem. 
Sådan er det ikke længere. 
Dion Rüsselbæk Hansen, lektor, ph.d
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– Jeg hadede 
at gå i folkeskole. 

Hele min skoletid 
var til rotterne.
Line Mørk har ikke 

de bedste minder om sin 
skoletid og sin barndom. 

Alligevel blev hun pædagog og 
senere lærer. Især det sidste kræ-

vede lange overvejelser. 
Men i dag er hun lærer på H.C. Andersen Sko-

len. Det har hun været siden 2006, og nu er hun 
netop blevet indvalgt i Odense Lærerforenings 
styrelse.

På skolen underviser hun i dansk, engelsk og 
natur & teknik på 4. klassetrin. Hun er læse-
vejleder, koordinator i 4.-5. kl.-storteamet og 
skemalægger. 

Det passer hende fint.
– Jeg får de udfordringer, jeg gerne vil have, 

siger hun. 
Beslutningen om at blive lærer blev ligesom 

indmeldelsen i Socialistisk Folkeparti i 1998 
bestemmende for hendes liv. SF’er har hun 
været – uden sammenhæng i øvrigt – siden hun 
startede på Fyns Pædagogseminarium. 

Tidligere arbejdede hun blandt andet på et 

center for seksuelt misbrugte og på døgninsti-
tutionen Dyrehaven i Kerteminde.

I 2014 kom hun i Odense Byråd, hvor hun re-
præsenterede SF i Børn- og Ungeudvalget. Ved 
byrådsvalget i november 2017 blev hun offer for 
partiets tilbagegang og opnåede ikke valg. 

Men Line Mørk lægger ikke skjul på, at hun 
gerne vil tilbage til byrådet, og hun har plottet 
datoer for byrådsmøderne ind i sin kalender, så 
hun kan overvære møderne fra tilhørerplad-
serne.

– De seneste byrådsmøder har jeg fulgt fra 
balkonen i byrådssalen, og det har jeg tænkt 
mig at fortsætte med.

JEG LÆSER BUDGETTER
46-årige Line Mørk bor tæt på Østerbæksvej og 
har to store drenge. 

Hun er sådan en, der har det godt i sit eget 
selskab, siger hun.

– Det betyder meget for mig, at jeg kan være 
alene. Så kan jeg vælge at lave det, jeg gerne vil. 

Og det er ikke blomsterbinding og stramaj, 
der interesserer hende, men budgetter og dags-
ordener.

– Mit arbejde og min politik er min hobby.
– Jeg læser for eksempel budgetter. Jeg nyder 

Mit arbejde og min 
politik er min hobby
MINI-PORTRÆT // Line Mørk læser budgetter og 
dagsordener, som andre læser skønlitteratur. Som lærer 
har hun en svaghed for børn, der har det svært. 

BeRetnIng & 
InteRVIeW

Skolen burde ikke i så 
høj grad dreje sig om 
karaktergennemsnit, 
men i højere grad om 
livsduelighed.
Line Mørk, 
lærer og medlem af styrelsen i OLF.

i det hele taget at læse og at gå. Det er en luksus 
for mig. Jeg prøver at holde fokus på verden om-
kring mig.

I sit arbejde i Odense Lærerforenings sty-
relse vil hun gerne slå et slag for, at lærerne kan 
komme til at bruge det, de er gode til.

– Lærerne kan meget, og det er vigtigt, at 
bringe deres kompetencer i spil.

Hun vil gerne prioritere skolens dannelsesop-
gave og var som tidligere byrådsmedlem med til 
at vedtage „dannelsesstrategien“.

– Skolen burde ikke i så høj grad dreje sig om 
karaktergennemsnit, men i højere grad om livs-
duelighed.

HAVDE DET SVÆRT I SKOLEN
46-årige Line Mørk er født i Glostrup, men flyt-
tede som lille til Turup ved Assens. Her boede 
hun på en mindre ejendom med geder og får 
sammen med sin mor og en lillesøster, der var 
godt to år yngre. Senere flyttede de til Skalbjerg.

– Som barn oplevede jeg ikke den store inte-
resse for mig. Jeg følte ikke at de voksne så mig 
eller hørte, hvad jeg sagde. Jeg tror jeg kunne 
være smuttet, uden de havde opdaget det.

– Jeg havde svært ved både at læse og stave, 
og på skolen i Skalbjerg fik jeg bare at vide, at jeg 
skulle tage mig sammen.

Først da hun kom på Vesterdal Ungdomsskole 
følte hun, at lyset begyndte at skinne på hende.

– Der var en social struktur, der var god for 
mig. Dervar bogrupper, men også grupper på 
tværs, og vi havde en voksen knyttet til os. Ja, og 
så boede jeg sammen med én, jeg havde det sjovt 
med.

DIFFERENTIERING ER SPÆNDENDE
Måske på grund af sin egen vanskelige barndom 
har Line Mørk en svaghed for børn, der har det 
svært.

Der er „børnesager“ på rigtig mange børn 
på H.C. Andersen Skolen, og der arbejdes med 
mange særlige indsatser. Der kommer også 
jævnthen elever fra andre skoler, og elever der 
vender tilbage fra friskoler med overvægt af 
børn med arabisk baggrund.

Af gode grunde kniber det for skolen at præ-
stere et højt karaktergennemsnit, og af den 
grund har skolen været „sat under administra-
tion“. Men Line Mørk føler, at de fremskridt, der 
gøres på skolen, nærmest bliver overhørt.

Det mest interessante ved at være lærer er for 
Line Mørk at finde ud af, hvordan den enkelte 
elev lærer mest.

– Det er differentieringen, der er spændende. 
At tilrettelægge undervisningen så alle kan være 
med, og alle får mest muligt ud af det. 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

 Line Mørk er nyvalgt til styrelsen i 
Odense Lærerforening.



lÆReRBladet / Maj 2018  17

Ingen ville være 
tillidsrepræsentant
TILLIDSREPRÆSENTANT // Det har ikke været mu-
ligt at finde en TR inden for Agedrup Skoles egne rækker, 
så nu træder fællestillidsmand Anders S. Pedersen til. 

TEKST Claus Holm Thomsen

Agedrup Skole stod dette forår uden tillidsrepræsen-
tant for lærerne. Det var ikke muligt at finde en lærer 
på skolen, der ville påtage sig opgaven. Så nu har  
skolen fået en ekstern tillidsmand. 

Ifølge MED-aftalen er det nemlig fællestillids-
repræsentanten fra Odense Lærerforening, der skal 
træde til, hvis der ikke kan findes én på stedet. 

Derfor er det Anders Sund Pedersen, der nu er  
Agedrup Skoles tillidsrepræsentant. Før han arbe-
dede på fuld tid i Odense Lærerforening, var han  
lærer på Tarup Skole.

– Det er naturligvis ikke en optimal situation, at  
der ikke er en tillidsrepræsentant, der har sin daglige 
gang på skolen, men jeg vil gøre mit bedste for at  
være med til at skabe gode forhold for lærerne, siger 
Anders Sund Pedersen. 

Han håber på længere sigt, at der kan skabes  
grobund for at finde en kandidat til TR-posten på 
Odenses nordøstligste skole.

Tidligere tillidsfolk på skolen ønsker ikke at udtale 
sig om sagen.

Også Sanderumskolen har tidligere været uden tillids-
repræsentant. Gennem 18 måneder fungerede Odense 
Lærerforenings næstformand Dennis Vikkelsø på posten.

Dengang aftalte han sammen med skolens leder et for-
løb, der skulle gøde jorden for et valg, og det lykkedes.  
I dag er Helle Ravnborg tillidsrepræsentant.

Udover skiftet på Agedrup Skole, har dette års  
TR-valg medført, at lærerne på 10 skoler i Odense har 
fået ny tillidsrepræsent.

Odense Lærerforening oplever generelt ikke proble-
mer med at rekruttere nye tillidsrepræsentanter.

Som fællestillidsrepræsentant for 
lærerne i Odense træder Anders Sund 
Pedersen nu til på Agedrup Skole.

8. klasser 
til dannelses-dag
Onsdag den 30. maj afholdes en såkaldt Dan-
nelseskaravane for tolv 8. klasser i Odense. 
Dannelseskaravanen består af seks værkste-
der. Hver klasse besøger tre værksteder sam-
men med en anden klasse.

Alle mødes til slut til en fælles musisk over-
raskelse i Odense Domkirke.

Formålet med Dannelseskaravanen er gen-
nem forskellige værksteder at vise eleverne på 
8. klassetrin den alsidighed i dannelsen, som er 
grundlaget for vores kultur og samfund.

Bag arrangementet står Skole og Forældre, 
Folkekirken og Odense Lærerforening. 
Se mere på Odense Lærerforenings facebookside.

LÆRERBLADET LIVE PÅ 
RYSLINGE HØJSKOLE
LærerBladet går live 6. 7. kl. 16.00 på „Lærermødet“
LærerBladet præsenterer nogle gode, 
skæve fortællinger fra folkeskolen og 
skolepolitikken i et journalistisk scene-
show med titlen „Det nye sort“ den 6. 
juli , når Folkehøjskolerne for andet år 
i træk afholder det velbesøgte Lærer-
mødet på Ryslinge Højskole nogle dage 
i juli. „The white Album“ leverer musik-
ken. Der er flere overraskelser. 

Hold øje med arrangementet på 
Odense Lærerforenings facebookside.

Dannelseskaravane
—

Onsdag den 
30. maj
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aktuelt  
kVaRteR

Derfor er det bydende 
nødvendigt, at par-
terne i overenskomst-
forhandlingerne finder 
sammen om en ny og 
bedre arbejdstidsaf-
tale for lærerne. Som 
en start på et politisk 
opgør om folkeskole-
reformen.
Leder i Ekstra Bladet, 2. 4. 2018

aktIVItetSkalendeR FoR  
FRaktIon 4 – 2018

Maj 29. „Tur på caminoen“ ved Karen Hansen

junI 13.-15. Tur til Helgoland

auguSt 28. Amish-folket og historien bag. Under fire 
års ophold i Canada blev Jørgen og Kirsten 
Flensted-Jensen venner med en familie, som 
tilhører Amish/Mennonit-gruppen. 

SepteMBeR 8.-11. Fanøophold. Pris pr. deltager 1.161 kr.
Tilmelding fra d. 4. maj kl. 12.00  
til Inge Krause tlf. 3195 1651 eller  
mail ingekrause2003@yahoo.dk

SepteMBeR 16.-19. Tur til Szczecin (Stettin) i Polen. Se program. 
Tilmelding senest d. 23. maj

oktoBeR 30. Månedsmøde med bedemanden fra  
Kertemine, Nils-Peter Holm.

noVeMBeR 27. Juletur.

deceMBeR 4. Julemøde.

Alle programmer for turene i foråret kan findes på OLF’s hjemmeside under 
„Pensionister“.

En arbejdstidsaftale
„Ledelsesretten er en integreret 
del af den danske model, og den 
er uløseligt knyttet til, at parterne 
aftaler nogle rammer, som ledel-
sesretten udøves indenfor. Det der 
i daglig omtale kaldes en arbejds-
tidsaftale. 
Arbejdstidsaftalerne bygger på tre 
elementer: Når lederne leder og 
fordeler arbejdet, har medarbej-
derne krav på at vide, hvornår de 
skal være på arbejde. De skal have 
et rimeligt varsel, hvis der sker 
ændringer i dette. Og så skal de 
have opgjort og afregnet deres præ-
sterede arbejdstid med bestemte 
intervaller.“
Anders Bondo 
Folkeskolen.dk, 30. 3. 2018

Voldsom indignation
„Det vi oplever i øjeblikket med 
diskussionerne – også inden for 
Forligsinstitutionens rammer – det 
er, at indignation er så voldsom 
blandt de faglige ledere på bag-
grund af tre ting: mangel på aner-
kendelse, mangel på ytringsfrihed 
og mangel på det faglige råderum“.
Bente Sorgenfrey 
Folkeskolen.dk, 20. 4. 2018

Stramme mål
„Hvorfor har man sat sig mål 
forud for OK18, der åbenbart er så 
stramme, at de indrømmelser, man 
nødvendigvis fra arbejdsgiverside 
må komme med, vil blive regnet for 
intet, fordi det vil tage vinter og vår 
at reparere indtrykket af, at kom-
mune, regioner og stat ikke værd-
sætter sine medarbejdere?”
Sognepræst Kathrine Lilleør
Berlingske Tidende, 14. 4. 2018

Slaget på  
Solsortesletten
„Lockouten i 2013 blev et entydigt 
nederlag til lærerne, og de har dyr-
ket nederlaget lige siden med en 
patos og selvforståelse, som leder 
tankerne hen på serbernes forhold 
til det tabte slag på Solsortesletten 
i Kosovo i 1389. Man hænger lige-
som fast i, at en stor uretfærdighed 
overgik én, og intet bliver godt, før 
det bliver gjort om igen.“
Berlingske leder den 16. 4. 2018

En bodsgang at gå
– Der er en bodsgang at gå i forhold 
til lærerne, der blev kørt fuldstæn-
dig over ved sidste konflikt, siger 
lederen af regeringens støtteparti 
til TV 2 på Kommunernes Lands-
forenings topmøde i Aalborg.
Kristian Thulesen Dahl (DF), 

8. 3. 2018

Effektive metoder
„Kommunernes Landsforening 
(KL) udgav i januar 2018 rappor-
ten „Kommunernes Teknologiske 
Fremtid“, der i rosende vendinger 
fremhæver den kontroversielle 
datavirksomhed Cambridge Analy-
tica og dennes effektive metoder.“
Skoleliv, Politiken, 21. 3. 2018

Det som gør os glade
„Hovedparten af alle mennesker 
kan og vil gerne bidrage til fælles-
skabet og vil gerne udrette noget, 
som har værdi for andre. Det er 
det, som gør os glade og stolte 
som mennesker, og som giver livet 
mening.
Men det overser Jørgen Grøn-
nemose Christensen (professor i 
statskundskab, red.) og Slotshol-
mens topchefer fuldstændigt, og 
det er måske i virkeligheden den 
reelle forklaring på de aktuelle 
vanskeligheder ved at få lavet et 
overenskomstforlig på det offent-
lige område."
Tidl. direktør for Socialstyrelsen  
Knud Aarup 
Mandag Morgen, 20. 4. 2018

Venner af FOA 
Odense Lærerforenings Anne-Mette Kæseler Jensen var indbudt som gæstetaler, da 
2.000 FOA-medlemmer var samlet i Odense Congres Center. Det var hun sammen 
med Charlotte Vincentz, der er socialdemokratisk borgmesterkandidat i Assens 
Kommune. De to blev af værten, journalist Anja Bo, præsenteret som VENNER af 
FOA, og Anne-Mette hyldede i sin tale da også samarbejdet og sammenholdet med 
FOA ved OK18.

Mette F. klandrer  
Moderniseringsstyrelsen
– I de konkrete forhandlinger, der 
netop har været i gang, der kan 
man ikke sige, at Moderniserings-
styrelsen har spillet en positiv 
rolle. Tværtimod, siger Mette  
Frederiksen.
Mette Frederiksen (S-formand) 
DR, 30. 4. 2018
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Vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning Odense og Omegn (UUO) venter spændt 
på, hvad der skal ske med dem.

En ny lov fra 2017 kræver etablering af en ny 
forberedende grunduddannelse (FGU) til unge 
under 25 år uden uddannelse, og det vil måske 
føre til en omorganisering af UUO, der omfatter 
fem kommuner på Fyn, men har Odense som 
center.

Lige nu er det under politisk drøftelse, 
hvordan loven skal udmøntes i kommunerne 
og altså også blandt de fem samarbejdende 
kommuner på Fyn. Den skal administreres fra 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har 
Brian Dybro som politisk valgt rådmand.

Det er bare ikke på forhånd givet, at det eksi-
sterende samarbejde mellem Odense, Assens, 
Kerteminde, Nyborg og Nordfyns Kommuner 
fortsætter uændret.

– Vi er spændte på, hvordan de fem kommu-
ner kommer til at arbejde sammen, siger Lene 
Svejborg, der er tillidsrepræsentant, lærerud-
dannet og medlem af Odense Lærerforening.

– Vil de enkelte kommuner have det hele hjem, 
eller skal der fortsat være et samarbejde mellem 
de fem kommuner? Det er vi spændte på.

– Hvis kommunerne vil have deres vejledning 
hver for sig, kan det så ske ved en „forretnings-
overdragelse“, der sikrer, at medarbejderne 
flytter med, eller hvordan?

I dag er vejlederne både en slags generalister, 
der skal kunne vejlede grundskoleelever, men 
også unge over 18 år om de store veje i uddan-
nelsessystemet. De skal dog også kunne vejlede 
om bivejene, forklarer Lene Svejborg. 

Det kræver ofte specialviden, og det udvidede 
samarbejde mellem de fem kommuner medfø-
rer netop, at vejlederne kan trække på kollegers 
specialer.

Vejlederne venter også spændt på, om de fag-
lige krav til jobbet vil blive opretholdt, eller om 
der vil blive ansat vejledere med lavere kvalifi-
kationer til billigere penge.

For at blive vejleder kræves der en diplomud-
dannelse i uddannelses- og erhvervsorientering 
(DUEK).

I en høringsskrivelse har vejlederne ønsket at 
kvalifikationskravet i den kommende struktur 
er lige så højt som nu.

20 AF 50 VEJLEDERE I ODENSE
Den nye uddannelse (FGU) skal samle visse 
uddannelser og skoler under én administrativ 
hat. Det gælder blandt andet produktionsskoler, 
forberedende voksenundervisning og almen 
voksenundervisning på VUC, visse specialsko-

ler og forskellige specialuddannelser, hvoraf 
nogle i dag hører under erhvervsskoler eller 
ungdomsskoler.

Der er omkring 50 vejledere, hvoraf godt 20 
befinder sig i Odense Kommune, og de føler sig 
usikre på, hvad fremtiden indebærer for dem.

Når det gælder de efterhånden 95% af unge, 
der kommer i gang med en ungdomsuddan-
nelse, er opgaven på skinner, men de store 
forandringer, der er undervejs, skyldes den nye 
forberedende grunduddannelse til unge under 
25 år uden uddannelse.

Uddannelsen må højst vare to år, og der skal 
etableres nye selvejende institutioner, der skal 
udbyde FGU.

Det meste af grundskolevejledningen foregår 
som kollektiv vejledning, men det er vejlednin-
gen af de ikke-uddannelsesparate, der har krav 
på en særlig indsats fra vejlederne. Det gælder 
også de elever, der dropper ud af en uddannelse. 
De skal kontaktes inden fem dage efter drop-
outet, og der skal laves en plan inden 30 dage.

Det hele sker med henblik på at opfylde det 
politiske mål, der nu går ud på, at 100% af de 
unge skal have en ungdomsuddannelse.

SAMARBEJDE MED LÆRERFORENINGEN
Som vejleder laver Lene Svejborg målgruppe-
vurderinger til unge, der skal på produktions-
skole. 

Der skal laves uddannelsesparathedsvurde-
ringer, og vejlederne deltager i forældremøder, 
netvværksmøder, SSP-samarbejde, REHAB-
netværksmøder og meget mere. De indgår i 
praktik-forløb, introkurset i 8. kl. (de fem ud-
dannelsesdage), brobygningsforløb og fem vej-
lederdage i 9. klasse. De skal være inde i alt om 
uddannelseskurser og deltager i samarbejdet 
mellem virksomheder og skoler.

– Men frem for alt har vi en viden om de en-
kelte unge, fordi vi følger dem fra vore arbejde 
begynder i 7. kl og frem til, at de har gennemført 
en ungdomsuddannelse eller er i vejlednings-
forløb frem til deres 25. år.

61-årige Lene Svejborg, der blev lærer i 1982, 
har været fuldtidsvejleder siden 2008. Siden 
august 2012 har hun været tillidsrepræsentant 
for de 32 vejledere i UUO, der er organiseret i 
lærerforeningen.

Lene, der selv er knyttet til Vibeskolen i 
Ullerslev, 4Kløverskolen i Ørbæk og 10. kl. 
Campus Nyborg, er altså medlem af Odense 
Lærerforening og er én af flere repræsentanter 
for Odense Lærerforening i Odense Kommunes 
forvaltningsudvalg i Beskæftigelses- og Social-
forvaltningen. 

Samarbejdet med Odense Lærerforening 
sker oftest i møder sammen med Dennis Vik-
kelsø, Anders Sund Pedersen og konsulent Bo 
Tryggedsson. 

UUO-Vejlederne i reform-limbo
UDDANNELSESVEJLEDNING // Vejlederne i det tværkommunale samarbejde, 
hvoraf 32 er medlemmer af Odense Lærerforening, ved ikke hvad der vil ske med dem, 
fordi den kommende FGU-reform måske vil bryde organisationen op.

61-årige Lene Svejborg, der blev lærer i 1982, har været fuldtidsvejleder siden 2008. 
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MENIGMANDS GUIDE TIL KOMMUNESPROG

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal

5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
082@dlf.org

Odenselaererforening.dk

det IndRe  
MaRked

Dennis  
Vikkelsø

Bagsideredaktør
dvn@odense.dk

Claus Holm Thomsen 
Chefkonsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Tine Skov Hansen
Sekretær

Mette Lund Kieler
Sekretær

Setup Substantiv, intetkøn, -pet, -er
Alternativ, men meget almindelig stavemåde: set up

Ordet stammer fra engelsk, hvor det betyder „opstille“, „arrangere“ og „opsætte“.
Det bruges ofte om nogle rammer, der er sat op eller om en opstilling, hvori noget særligt 
er tilrettelagt. F.eks. bruges det i teaterverdenen, om hvordan stykket skal sættes op.
En anden betydning er „et trick“, hvor der er lagt en plan, der går ud på at snyde nogen.
Der er ikke overblik over, hvilken betydning, der er den mest udprægede i den kom-
munale virkelighed.

Det lille mellemrum 
– den store betydning
Hos barberen: Skæg model søges
Hos bageren: Mormor boller hver ons-
dag!
Hos pierceren: Tunge piercinger udføres
Ved lufthavnen: Terminal medarbejder 
søges
Jobopslag: Teknisk tegner – gerne en 
kort nørd!
På restauranten: Vildt dyr ragout
Hos slagteren: Stort udvalg af lamme 
udskæringer
Hos isenkræmmeren: Kaffefilter holder 
af træ
Hos guldsmeden: Smukke ringe til ægte 
par
På pubben: Bar pige søges
På restauranten2: Indiskret
Hos modelbureauet: Mangler akut en 
lang håret pige
Hos boghandleren: Stress af malebøger
I børnehaven: Nu er det snart tid til tre 
måneders samtaler
Hos frisøren: Skæg trimning

Køligt politifagsprog!

Det afgørende tryk!

Men er det nu noget 
at skilte med?

Opgave fra national test i dansk 4. kl.  
Piece of cake!


