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INDLEDNING
Folkeskolen i Odense mangler i høj grad fortsat, at man politisk beslutter en genopretningsplan. Massive besparelser
gennem mange år har medført, at Odense fortsat økonomisk ligger i bunden i forhold til de øvrige storbyer, som vi
normalt sammenligner os med. Konsekvensen er, at stadig flere forældre fravælger den fælles folkeskole i Odense. Det
er en negativ spiral, da det betyder, at skolernes budgetter udhules yderligere, fordi kommunens bidrag til fri- og privatskoler finansieres af skolebudgettet.
Odense Lærerforening har konstant gjort opmærksom på, at det er altafgørende, at der investeres i folkeskolen i Odense. Hvis ikke risikerer vi, at folkeskolen ikke længere forbliver fællesskabets folkeskole, hvor ”folket” går i skole. Det
stærke fokus på behovet for en styrket folkeskole har medført, at det er lykkedes at få vedtaget beslutninger i Odense,
der går folkeskolens vej:
 Af de sidste 0,2 % af skattestigningen/velfærdsprocenten tildeles skoleområdet 75 % mod tidligere 25 %
 Det samlede byråd har bevilget flere penge til familie- og velfærdsområdets mangeårige underskud, der ellers i
årevis i høj grad har været finansieret af skoleområdet.
 Finansloven har afsat penge til flere lærere i folkeskolen
 I ”Odense Kommunes bystrategi” er der taget en politisk beslutning om, at Odense skal have en styrket folkeskole,
som skal være det naturlige valg for alle børn.
Vi er dog langt fra i mål: Gamle besparelser, underskud og stigende udgifter til fri- og privatskoler betyder, at investeringerne kun bidrager til at afværge yderligere forringelser. I foråret 2019 blev folkeskolerne igen ramt af stillingsnedlæggelser og fyringer i et antal, der var langt større, end elevnedgangen kunne begrunde. Derfor er der fortsat stor
ubalance på skoleområdet, og folkeskolens fremtid er afhængig af politisk fokus og handling.
Odense Lærerforening har via medier, happenings, skriftlige henvendelser til og møder med politikere, embedsmænd
og skolebestyrelser m.fl. gjort opmærksom på konsekvenserne af manglende investeringer i folkeskolen:
 Kvaliteten i undervisningen: Lærerne mangler tid til at forberede undervisningen.
 Inklusionen: Det rammer i særlig grad børn med særlige behov – men også resten af klassen, når der ikke er den
nødvendige støtte til at kunne lykkes med inklusionen
 Arbejdsmiljøet: Lærerne presses hårdt af ubalancen. Det går både ud over kvaliteten af elevernes skolegang og
lærernes arbejds- og privatliv.
I forhold til arbejdsmiljøet og lærernes mulighed for at lykkes med undervisningen og inklusionen, arbejder vi vedholdende på at finde fælles løsninger. Der findes løsninger, som kunne øge tilliden og forbedre vilkårene til gavn for børnene, og som tilmed ville være gratis for Odense Kommune. Vi er lykkedes med en lokalaftale, som har vist en positiv
effekt. Desværre kæmper vi fortsat mod kræfter, der ønsker en øget individualisering og med et menneske- og medarbejdersyn, der ser løn og kontrol som afgørende for den enkeltes indsats. I skolen er det altafgørende for eleverne
imidlertid, at ”vi løfter i folk”, at vi er båret af fællesskabet, hvor alle lærer at tage vare på hinanden. Der er muligvis
andre faggrupper, hvis job har et andet fokus. Men forskningen peger på, at lærere ikke er drevet af individualisering,
og at belønning via løn ikke alene ikke motiverer, men nogle gange endda kan virke demotiverende. Odense Kommune
bør se værdien i de enkelte faggrupper og understøtte arbejdsglæden.
Lad os finde fælles løsninger til gavn for folkeskolen og byens børn.
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ARBEJDSTID
Den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasselærere i Odenses folkeskoler løber foreløbigt frem til 2021.
Det er aftalt, at den kan justeres i perioden, hvis parterne er enige om det. Løbende drøfter Odense Lærerforening med
Skoleafdelingen, om lokalaftalen udmøntes med de hensigter, der lå bag aftalens indgåelse.
I maj 2019 arrangerede Odense Lærerforening og Skoleafdelingen et fællesmøde for tillidsrepræsentanter og skoleledere med henblik på:
 at sikre en god udmøntning af lokalaftalen
 at understøtte et tæt og tillidsfuldt samarbejde
 at præcisere, at TR og skoleleder har et tæt samarbejde om skoleårets planlægning
Blandt de fælles temaer var:
 arbejdet med at skabe balance i lærernes opgaver
 at sikre og prioritere lærernes forberedelsestid
 opgaveoversigter med større kvalitet
 at nye opgaver eller ændrede opgaver følges op af nye prioriteringer
 lærernes fleksibilitet
I indeværende skoleår er det aftalt, at der laves en fælles evaluering mellem TR og skoleleder. Evalueringen følger op
på temaerne fra fællesmødet.
Odense Lærerforening har haft et særligt fokus på antallet af lærere, der har flere en 800 undervisningstimer, da det
er hensigten i lokalaftalen, at dette skal undgås.
Lærernes arbejdstid presses af kommunens økonomi til folkeskolerne og Odense Kommunes prioriteringer i budgetterne. Odense Lærerforening har arbejdet for, at der ansættes flere lærere. Det gør foreningen helt konkret i forbindelse med kommunens årlige budgetlægning, men også løbende over hele året i de forskellige samarbejdsfora – formelle
som uformelle – som vi deltager i.
Odense Lærerforening har også bidraget til, at der skabes det bedst mulige afsæt for periodeforhandlingen og en
central arbejdstidsaftale i foråret 2020 med blandt andet Faglig Klub-møder på alle skoler, fælles- og regionale TRmøder, rådmandens og formandens skolebesøg og en række øvrige samarbejder.
I juni 2019 indgik Odense Lærerforening og Odense Kommune en lokal arbejdstidsaftale for lærerne på CSV (Center
for Voksenspecialundervisning). Aftalen har en del fælles elementer med lokalaftalen på folkeskoleområdet. Lokalaftalen har fået en vanskelig begyndelse, da ledelsen for CVS samtidig med dens implementering blev ændret på en række
områder, der ikke er omfattet af lokalaftalen.
På Odense Designakademi har der også været sonderinger om en arbejdstidsaftale. I indeværende år afprøves en
række tiltag vedr. lærernes arbejdstid.

LØN
Odense Lærerforening har igen i år forhandlet og indgået lokallønsaftaler med udgangspunkt i foreningens lønpolitik,
således at vores medlemmer har fået deres del af de 0,2 % af lønsummen, som Odense Kommune har udmeldt til lokal
løndannelse. På folkeskoleområdet foreslog Odense Lærerforening, at der blev lavet en generel aftale for alle folkeskolerne om de 0,2 %, men Odense Kommune insisterede på, at dette skal forhandles på de enkelte skoler. På de fleste
folkeskoler er de eksisterende aftaler om lokal løndannelse genforhandlet.
Odense Kommune opsagde forhåndsaftalen på UUO, og det lykkedes at indgå en ny forhåndsaftale med et lønforløb,
der stort set svarer til nuværende lønforløb for vejledere, og samtidig sikrer at ingen nuværende ansatte går ned i løn.
Odense Lærerforening var også en del af fagforeningernes løntjekkampagne. Ved dette års løntjek fandt foreningen fejl
i ca. hver tredje lønseddel og fandt 200.000,- lønkroner, som medlemmer havde til gode.
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SAMARBEJDET MED DE TILLIDSVALGTE
TR og AMR er helt centrale i foreningens arbejde med at
skabe gode arbejdsvilkår for medlemmerne. De er meget
vigtige bindeled mellem arbejdspladsen og foreningen.
Odense Lærerforening støtter TR og AMR gennem møder, netværk og kurser, så de er klædt på til arbejdet
med at sikre og udvikle gode arbejdsforhold.
Odense lærerforening er afhængig af, at TR og AMR
leverer værdifuld information tilbage til foreningen viden som er afgørende i foreningens arbejde med at
sikre medlemmerne de bedste arbejdsvilkår.
Både Odense Lærerforening og de tillidsvalgte arbejder hele tiden på at være dén attraktive samarbejdspartner, som man ikke kan komme uden om, når man arbejder for at skabe gode arbejdsvilkår for medlemmerne.
For de tillidsvalgte er det daglige samarbejde med
ledelsen helt centralt. Med fagligt og sagligt afsæt fra
foreningen er TR og AMR godt klædt på til både at være
gode medspillere og konstruktive modspillere for ledelsen. Et godt samarbejde mellem TR og AMR styrker
blandt andet samarbejdet med ledelsen yderligere.
Odense Lærerforenings arbejde rettes derfor både mod
TR og mod AMR og deres samarbejde. Arbejdet rettes
desuden mod samarbejdet mellem foreningen og arbejdspladsens medlemmer. Dette har Odense Lærerforening blandt andet gjort gennem:
• Månedlige og løbende TR-møder
• Mødefora for de mindre medlemsgruppers TR
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Fokus på TR’s rolle i forhold til lokalaftalen
TR-uddannelsen – Odense Lærerforenings moduler
AMR-uddannelsen – Odense Lærerforenings modul
Styrelsesmedlemmers deltagelse i Faglig Klub-møder
Oplæg om demografi- og velfærds task forcens otte
anbefalinger
Møder, kommunikation og opgaver i forbindelse
med Ny Start.
Fællesmøde for TR og skoleledere om skoleårets
planlægning
Indsamling af data om stillinger og antal klasser
Oplæg for TR, AMR, TR/S af Keld Skovmand
TR-AMR-kursusdage om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder moralsk stress.
Indsamling af diverse oplysninger til foreningens
arbejde med løn- og arbejdsvilkår.
Workshop om opgaveoversigter
Oplæg om Vollsmoseplanen
TR-AMR-kursusdag med indhold om psykisk arbejdsmiljø og aktuel politisk orientering herunder
Lærerkommissionens kommende rapport
TR stormøde med fremlæggelsen af Lærerkommissionens rapport

SAMARBEJDSFORA
Odense Lærerforening er med i række samarbejdsfora eksempelvis andre organisationer, udvalg, medier, politikere og
embedsmænd. Samarbejdet omfatter både faste møder og mere uformelle netværk eller ad hoc-samarbejder, hvor
foreningen kan dagsordensætte områder og påvirke beslutninger af betydning for foreningens medlemmer.
Udvalg og kontaktflader:
 MED (Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg)
 Fagligt Forum i skoleafdelingen
 KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde i
Odense)
 FTF Region Syddanmark og Fagbevægelsens Hovedorganisation
 De fynske kredse (de 6 lærerkredse på Fyn)
 6-by-samarbejdet
 Kontaktudvalg med politikere og skolebestyrelser









Det politiske niveau og embedsmænd
Børnehaveklasselederforeningen på Fyn
Skolelederforeningen i Odense
Lærerstuderendes Landskreds Fyn
UCL (University College Lillebælt)
Hvad skal vi med skolen? (sammen med Skole og
Forældre og Folkekirken)
Skolebestyrelser og forældre
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NY START OG PERIODEFORHANDLINGEN
Siden OK 18 har foreningen både lokalt og centralt arbejdet for at forbedre samarbejdet mellem parterne og dermed
forhandlingsklimaet via ”Ny Start” til periodeforhandlingen, der begynder primo marts 2020. Lærerkommissionen, som
er nedsat af parterne, KL og LC, offentligjorde sin rapport d. 16. december 2019. Udover anbefalingerne i rapporten er
der en omfattende analysedel, der giver parterne et fælles billede at forhandle ud fra. Det er kommissionens klare anbefaling, at parterne skal tage hånd om sammenhængen mellem tid og opgaver, fokus på sikring af forberedelsen og
sikring af gennemsigtighed for lærerne i prioritering og planlægningsbestemmelser. Rapporten giver et fælles billede og
danner bagtæppe for de kommende forhandlinger. Forud for periodeforhandlingen afholdes en ekstraordinær kongres
d. 5. februar 2020. Parterne påbegynder forhandlingerne i begyndelsen af marts 2020 og regner med et forhandlingsforløb på max. 6 uger. Såfremt parterne ikke når til enighed ved periodeforhandlingerne, optages forhandlingerne af
Forhandlingsfællesskabet ved OK 21.
Odense Lærerforenings aktiviteter:
 Møder med rådmanden om ”Ny Start”
 Møder med borgmesteren
 Løbende kontakt til lokale politikere
 5 skolebesøg med formanden og rådmanden
 Møder med skolechef om justering af lokalaftalen
 Indgåelse af lokalaftale om arbejdstid for CSV
 Oplæg vedr. forberedelse af modtagelse af kommissionens anbefalinger på TR/AMR- kurset
 TR-AMR-kursus: oplæg v. Gordon Ørskov, DLF







Faglig Klub-møder på alle skoler vedr. forberedelse
af periodeforhandlingen.
Fynsk fælles TR-møde vedr. periodeforhandlingen
Landsdækkende arbejdstidskonference for formænd
og næstformænd, kredsformandsmøder
Landsdækkende TR- møde ved modtagelse af kommissionens anbefalinger
Tilbud om Faglig Klubmøder og medlemsmøde

KOMMUNIKATION
Kommunikationen i Odense Lærerforening, både udadtil og indadtil, har et særligt fokus. DLF InSite anvendes til tillidsvalgte og medlemmer, herunder formidling af fakta-meddelelser og referater fra styrelsesmøder. Derudover er der
medlemsbreve, aktiviteter, videreformidling af videoer og nyheder via foreningens hjemmeside og facebookside. LærerBladet har bl.a. dybdeborende tematiske artikler og notitser, der informerer om foreningens arbejde udadtil og indadtil. Foreningen har løbende kontakt med tillidsvalgte samt direkte medlemskontakt bl.a. via Faglig Klub-møder.
Styrelsen kom i 2019 rundt til Faglig Klub-møder for både at informere og debattere om lærerkommissionen, hovedstyrelsesvalget, kommunens budget, folkeskoleidealet og Er vi gearet til fremtiden?
Omkring Odense Kommunes budget 2020 var Odense Lærerforening aktiv med høringssvar – både eget - og sammen med KOS. Derudover blev der lavet pressemeddelelse og happening ved budgettets førstebehandling i byrådssalen. Odense Lærerforening har i 2019 været aktiv i medierne. Foreningen satte inklusion på dagsordenen via egen undersøgelse af forholdene på skolerne. Inklusionsundersøgelsen blev et tema i valgdebatten til folketinget og i interview
og kommentarer på TV2-Fyn samt i LærerBladet.
 Presseinteresse for Odense Lærerforenings inklusionsundersøgelse og dagsorden vedr. modtage-fleks
 Høj stemmeprocent til hovedstyrelsesvalget
 Høringssvar og happening i forbindelse med Odense Kommunes budget 2020
 Budgetudtalelse sammen med KOS til kommunens budget 2020 forelagt Forvaltningsudvalget
 Samarbejde med Folkekirken samt Skole og Forældre om dannelse i folkeskolen
 Høringssvar vedr. ”Den sidste Vollsmoseplan” og skolestruktur i Vollsmose

Styrelsens deltager i Faglig Klub-møder
Formandskab og styrelse har dertil løbende kontakt med en række formelle og uformelle politiske og forvaltningsmæssige interessenter og samarbejdsparter.
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MORALSK STRESS

TRIVSEL OG BALANCE

Odense Lærerforening arbejder for, at der bliver balance
i lærernes opgaver. Der skal være balance mellem
forberedelse og undervisning; der skal være balance i
den samlede opgavemængde, og der skal være balance
mellem arbejdsliv og privatliv.
Mange lærere oplever, at der ikke er sammenhæng.
Der er for mange opgaver, eller der er for kort tid til at
løse dem, og det risikerer at angribe lærerfagligheden.
Lærere kan ikke levere den kvalitet, der skal til for at
kunne stå inde for det. Det skaber en stresssituation.
Lærere er en enormt dedikeret faggruppe, og det er
derfor sjældent en hjælp at bede læreren om at sænke
ambitionerne, prioritere hårdere eller sænke kvaliteten.
Det efterlader ofte læreren i en arbejdssituation, hvor
lærerarbejdet på en og samme tid er både utroligt
meningsfuldt og utroligt meningsløst.
Moralsk stress opstår i den arbejdssituation, hvor
tidspres, uforklarlige prioriteringer og lignende gør, at
læreren oplever at svigte eleverne og dermed svigte sin
opgave som lærer. Det er en arbejdshverdag fyldt med
paradokser.
Odense Lærerforening har haft fokus på moralsk
stress:
• ’Balance’ som tema på Odense Lærerforenings og
Skoleafdelingens fællesmøde for TR og skoleledere
• Oplægget Når verden bedste job bliver for hårdt på
TR-AMR-kursus i september 2019
• Budgetforslag om flere lærere til folkeskolerne
• Opfølgning på trivselsmålingerne
• Oplæg ved stressforsker på TR-AMR-kursusdag den
12. december 2019
• Fokus på ’balance’ i evalueringen af lokalaftalen
• Dagsordensat temaet bredt i foreningen

Odense Lærerforening ved, at balance mellem ressourcer
og arbejdsmængde i medlemmernes arbejdsliv er
afgørende for en god trivsel. Derfor har foreningen i år
haft særlig fokus på samarbejdet med lederen om
gennemsigtigheden i medlemmernes opgaveoversigter
og den konkrete udformning heraf.
Ubalance mellem den kommunale budgettildeling for
2019 og antallet af lærere betød også, at vi i foråret i
forbindelse med forflyttelsesrunden oplevede fyring af
lærere. Det står i skærende kontrast til det behov for
flere lærere, som vi oplever, at der er på alle Odenses
folkeskoler, hvorfor vi bød ind med første skridt i en
genopretningsplan for ordentlige arbejdsvilkår i
folkeskolerne til budgetforhandlingerne for 2020.
Odense lærerforening har derfor arbejdet med:
 at samarbejde med skolelederne om at evaluere
lokalaftalen
 at skabe reel dialog om opgaveoversigten
 at der fortsat er metodefrihed – også ift. div.
platforme, MinUddannelse mv.
 at folkeskolens færdigheds- og vidensmål skal være
vejledende hele vejen ud i klasselokalet
 Ny Start og Lærerkommissionens anbefalinger
 at TR og AMR´s rolle og muligheder forbedres
 at hindre besparelser gennem opgaveglidning
 at indholdet i den årlige trivselsundersøgelse bliver
mere brugbart
 at holde fokus på arbejdet med Hovedudvalgets
retningslinje for drøftelse af sammenhængen mellem
ressourcer og arbejdsmængde
 at sætte Danmarks Lærerforenings
arbejdsmiljøstrategi i spil lokalt

DE MINDRE MEDLEMSGRUPPER
De mindre medlemsgrupper har hver en kontaktperson
fra styrelsen, som varetager medlemmernes interesser
og, i det omfang det ønskes, deltager i diverse netværksmøder, faglige klubmøder og arrangementer. Desuden
bidrager foreningen med konsulentbistand efter behov.
Medlemsgruppernes udfordringer er de samme, både
m.h.t. at sikre balance mellem ressourcer og opgaver,
samt m.h.t. arbejdet med lokale aftaler, som kan
understøtte det professionelle arbejde. Senest er der
indgået en lokalaftale om arbejdstid for CSV.

De mindre medlemsgrupper er:
• Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)
• Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense
• Social- og Sundhedsskolen Fyn
• Børnehaveklasselederne
• Psykologer og tale- og hørekonsulenter
• Odense Designakademi
• Ledige medlemmer
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KVALITET I UNDERVISNINGEN OG LÆRERNES PROFESSIONELLE DØMMEKRAFT
Odense Lærerforening arbejder konstant med at sætte dagsordenen for kvalitet i undervisningen og skabe et reelt rum
for lærerens professionelle dømmekraft. Vores ståsted er skolens formål, fagenes mål, fagrækken, metodefrihed, elevernes indflydelse, professionsidealet, DLF ́s principprogram og senest folkeskoleidealet.
Odense Lærerforening fokuserer vedholdende på, hvad det er, vi vil med folkeskolen og dermed, hvad der skal til for
at sikre kvalitet i undervisningen og øget frihed til den professionelle dømmekraft. Dette er centralt i mødet med alle
politiske niveauer og interessenter i og omkring folkeskolen. En reaktion var blandt andet, at borgmester Peter Rahbæk
Juel efterlyste inspiration til, hvordan og hvorfor lærerne skal have mere frihed.
Vores professions frihed kan igen opleves, når læringsportaler bliver et reelt valg, når vi kan vælge relevante evalueringsformer, og når vi fremfor alt har tilstrækkelig forberedelsestid og plads til at prioritere mellem opgaverne.
I 2019 er det blandt andet disse aktiviteter, der har understøttet den dagsorden:
 Rundspørge blandt skolerne om ændringer af Fælles mål
 Tema på generalforsamlingen 2019: „ Den nordiske hemmelighed“ vedr. den nordiske måde at lave skole på
 Fokusgruppemøde den 21. marts 2019, hvor der blev arbejdet med folkeskoleidealet
 Deltagelse i Odense Kommunes workshop vedr. digital dannelse og teknologiforståelse
 Møde med B&U udvalget med uformel drøftelse af bl.a. inklusionsundersøgelsen og folkeskoleideal
 Møder i gruppen ” Hvad skal vi med skolen” med Skole og Forældre og Folkekirken
 Dialogmøde med Peter Rahbæk Juel om velfærdsprioriteringer den 2. september 2019
 TR-AMR kursus september 2019 med blandt andet temaerne tid, magt, styring og vilkår for professionel kvalitet og
dømmekraft i undervisningen
 Markante aftryk fra Odense Lærerforening i det nylig vedtagne folkeskoleideal
 Ny start – lærernes professionelle dømmekraft

ALLE ELEVER HAR KRAV PÅ KVALITET I UNDERVISNINGEN
Alle elever har ret til og krav på kvalitet i undervisningen. Det er vigtigt for folkeskolens fag, at undervisningen varetages af uddannede lærere, som skal have mulighed for at udøve professionel dømmekraft, hvilket Odense Lærerforening fortsat vil have et stort fokus på. Desuden er det stadig tilfældet, at mange elever med særlige behov ikke får den
undervisning, som de har brug for og krav på. Det viste bl.a. resultaterne af Odense Lærerforenings inklusionsundersøgelse, som blev gennemført i 2019. Odense Lærerforening har derfor:
 sat økonomi og kvalitet vedr. inklusion og integration på dagsordenen
 fremhævet forskning, fakta og erfaringer for at højne kvaliteten i inklusion og integration
 undersøgt skolernes økonomi vedr. inklusion og integration via TR
 synliggjort risikoen for, at midlerne til inklusion og modtagefleks forsvinder i skolernes budget
 arbejdet for at fastholde de relevante specialundervisningstilbud og den lærerfaglige ekspertise i forhold til elever
med behov for specialundervisning
 afholdt netværksmøder med specialfleks-skoler
 afholdt møder med skoler med specialtilbud
 påpeget, at fagpersoner med specialviden i perioder kan gennemføre co-teachingforløb
 opfordret skoler og skolebestyrelser til at benytte muligheden for at konvertere understøttende undervisning til en
kortere skoledag med to-lærertimer
 fokus på Odense Kommunes besparelser på midlerne til dansk som andetsprog
 arbejdet for at bevare modtagetilbud for elever med behov for basisundervisning i d.s.a.
 afholdt netværksmøder for lærere i modtageklasser og modtageflex
 diskuteret Odense Kommunes modtagefleksordning med skolechef og pædagogisk chef
 deltaget i referencegruppemøder i Børn- og Ungeforvaltningen vedr. modtagelse af nyankomne børn
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