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INDLEDNING
I budget 2021 havde Odense Kommune en enestående mulighed for at investere i folkeskolen. Odense kunne fordele
penge fra udligningsreformen, kommuneaftalen, overskuddet fra demografimidlerne, provenuet fra den sidste del af
skattestigningen samt penge fra ”Folkeskolemilliarden.” Odense Lærerforening har igen og igen via medier, happenings, skriftlige henvendelser til og møder med politikere, embedsmænd, skolebestyrelser m.fl. sat fokus på vigtigheden af, at man politisk vedtager en genopretningsplan for folkeskolen i Odense. Det er lykkedes at vende udviklingen,
så folkeskolens økonomiske katastrofekurs blev stoppet. Folkeskolerne i Odense har dog været hårdt ramt af, at gamle
og ”skjulte” besparelser har udhulet investeringerne trods positive intentioner om at investere. Det gælder f.eks.:
 Visitationsmodellen: Store dele af udgiften til elever, der visiteres til et specialskoletilbud finansieres af skolerne
 Når budgettet skrider på andre områder: Vi har igen og igen oplevet, at folkeskoleområdet har skullet finansiere
underskud på andre områder i BUF.
 Effektiviseringskravet på 0.5 %: Odense Kommune har besluttet et årligt effektiviseringskrav på 0,5 %. Hvis ikke
pengene føres tilbage, udhules folkeskolernes grundnormering løbende.
 Koblingsbidraget: Kommunens tilskud til fri- og privatskoler trækkes forlods fra skolebudgettet. Når tilskuddet stiger, betyder det besparelser på folkeskoleområdet.
 Elev- og klassetildelingsmodel: Elevtalsfald betyder færre penge, men hvis der ikke er færre klasser, betyder det
færre penge til samme antal klasser.
Odense Lærerforening har derfor kæmpet for at få sat fokus på og at få fjernet gamle og ”skjulte” besparelser som et
led i en genopretningsplan. I forbindelse med budget 2021 lykkedes det at få lukket to store huller, så de ikke fortsat
udhuler skolebudgetterne:
 Folkeskolernes budgetter til visiterede elever blev sikret
 Budgettet på det specialiserede børneområde i Familie Velfærd blev genoprettet.
Odense er dog fortsat langt bagud, når vi sammenlignes med gennemsnittet i de øvrige storbyer. Omkring 100 mio.
kroner skal der investeres for at komme på niveau med gennemsnittet. Konsekvenserne ses helt konkret i kvalitetsrapporten. Odenses børn fortjener bedre. Derfor må næste skridt være, at man politisk beslutter en genopretningsplan, så
det sikres, at de gode intentioner om at investere i folkeskolen bliver til virkelighed, og vi får en folkeskole, der er en
storby værdig.
Coronaen har i høj grad præget vores samfund og folkeskolerne. Bekymringerne og frustrationerne har forståeligt nok
været store blandt medlemmerne. Uklare retningslinjer og skiftende udmeldinger skaber til tider helt urimelige vilkår.
Odense Lærerforening har været og er fortsat i hyppig kontakt med kommunen og samarbejder med Danmarks Lærerforening centralt om opstramninger på landsplan. Lokalt har vi bl.a. fokus på:
 at TRIO – skoleleder, TR og AMR - mødes ugentligt for at drøfte coronasituationen på skolen
 at læreres og børnehaveklasselederes m.fl. forberedelse og administrative arbejde foregår hjemme
 at møder og fælles forberedelse afvikles virtuelt
 at antallet af personer man som lærer og elev er i kontakt med begrænses
 at elever med faste lærere ikke samles på tværs af årgange og skoler – eksempelvis valgfag
 at forældremøder og skole-hjem-samtaler udskydes/afholdes virtuelt
 at der tilbydes mundbind og visir
 øget rengøring – afspritning af kontaktflader, jævnlig rengøring af håndvaske og toiletter mv.
 at lærere og børnehaveklasseledere, der er i risikogruppen, får mulighed for at arbejde hjemmefra
 at lærere og børnehaveklasseledere, der er bekymrede af personlige årsager, det kan være sygdom i nærmeste
familie, gamle forældre mv., skal finde gode løsninger i samarbejde med ledelsen
 at der beskrives en procesplan for nødundervisningsmulighed for skoler, hvor der konstateres smittespredning i
bekymrende omfang.
 Test og vaccination
 Undersøgelse blandt lærerne på specialskoler og skoler med specialafdelinger
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ARBEJDSTID
I september blev den nye centrale arbejdstidsaftale (A20) vedtaget med et stort flertal. De centrale parter indgik aftalen med udgangspunkt i Lærerkommissionens arbejde. Dermed erstattedes Lov 409 af en arbejdstidsaftale, og lærernes
arbejdstid vil fra næste skoleår ikke længere være reguleret ved lov.
Som led i udmøntningen af A20 skulle de lokale lærerkredse forhandle, hvordan A20 og lokalaftalerne kunne fungere
sammen. I evalueringerne af lokalaftalen i Odense har det været meget tydeligt, at de 5 timer til den enkelte lærers
forberedelse af undervisningen, og som den enkelte lærer selv kunne placere, har haft en meget positiv effekt. Det var
derfor afgørende for Odense Lærerforening at fastholde de 5 timer til hver enkelt lærer og samtidig fastholde forbedringerne i A20. Det var lange og svære forhandlinger, men det lykkedes at lande en aftale onsdag d. 6. januar, der stort
set er en ”ren” A20 suppleret med det mest værdifulde fra vores lokalaftale. Hovedelementerne er:






”5-timers puljen” til individuel forberedelse af undervisningen er fastholdt
Alle lærere får tid på den individuelle forberedelse
Tiden til fælles forberedelse er kendt
Aftalen er ikke længere en tilstedeværelsesaftale
A20 er stort set ikke fraveget

Det første halvår af 2021 går det vigtige arbejde med udmøntningen af aftalen i gang. Med A20 er tillidsrepræsentanten i høj grad skrevet ind i aftalen som en afgørende samarbejdspartner. A20 bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor skoleledelse foregår i samarbejde med lærerkollegiet og tillidsrepræsentanten. Det er afgørende, at de tillidsvalgte klædes bedst muligt på til at løse opgaven. Danmarks Lærerforening centralt og Odense Lærerforening lokalt er i
gang med at afvikle møder og kurser samt med at udarbejde materiale, der kan understøtte arbejdet, selvom coronaen
desværre sætter nogle begrænsninger. En række eksempler på tiltag er:






Fælles webinar for skoleleder og TR, hvor KL og LC gennemgik A20
Odense Lærerforening har afholdt fysiske møder for AMR og TR om A20 – 2 skoler ad gangen
Løbende TR-møder
Udarbejdelse af materiale til TR
TR kan altid henvende sig for at få sparring fra Odense Lærerforening

De centrale parter har i fællesskab udarbejdet en projektbeskrivelse og afsat økonomi, så implementeringen af aftalen
følges og evalueres. Der vil derfor også være central opmærksomhed på, om intentionerne i aftalen også bliver til virkelighed. Odense Lærerforening arbejder på, at der indgås en lignende aftale for CSV.

LØN
På alle folkeskolerne har Odense Lærerforening forhandlet de lokale lønaftaler på baggrund af foreningens lønpolitik og
med udgangspunkt i, at Odense Kommune har udmeldt en ramme på 0,2 % til lokal løndannelse. Der er på den baggrund indgået nye aftaler på næsten alle skoler. På de øvrige arbejdspladser har foreningen tilsvarende indgået aftaler,
således at vores medlemmer har fået del i lokallønsmidlerne.
Odense Lærerforening deltager hvert år i fagforeningernes løntjekkampagne. Medlemmerne har mulighed for at indsende deres lønseddel, der så tjekkes for evt. fejl. Generelt er antallet af fejl faldende i forhold til tidligere; i år fandt
foreningen fejl i ca. hver femte lønseddel og fandt dermed ca. 100.000,- lønkroner, som medlemmer havde til gode.
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ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL

BALANCE – PRIORITERING OG TRANSPARENS

En fornuftig balance mellem ressourcer og
arbejdsopgaver er afgørende for medlemmernes trivsel.
Skolernes økonomi har stor betydning for
arbejdsmiljøet, men med en ringe økonomi får social
kapital og ledelseskvalitet stor betydning. Retfærdige
prioriteringer, samarbejde og tillid til den professionelle
dømmekraft og en stærk beslutningskapital er
nøglebegreber. Den sociale kapital er blevet udfordret i
et år med covid-19. Hyppige forandringer, uklare
retningslinjer, løbende omstillinger og ukendte
deadlines har karakteriseret hverdagen. Samtidig har
vores sundhed og sikkerhed i arbejdet været udfordret. I
årets trivselsmålinger kan man ikke decideret aflæse
forhold vedr. covid-19, men det er givet, at
arbejdspladser, hvor ledelsen ikke samarbejder tæt med
lærerne og de tillidsvalgte, har haft særligt vanskeligt
ved at håndtere den lokale udmøntning af
retningslinjerne for arbejdet under covid-19.
Odense Lærerforening har arbejdet med:
 at sikre medlemmernes sundhed og sikkerhed
under covid-19
 at der blev planlagt mere langsigtet under covid-19
 risikovurdering af arbejdsforholdene under covid-19
 at fremhæve TRIO-samarbejdet som
omdrejningspunkt ved forandringer
 at synliggøre hvor lærernes arbejde hjemmefra har
sine fordele og sine begrænsninger
 at analysere trivselsmålingerne og gøre resultatet
mere brugbart
 beskyttelse af forberedelse, balance, prioritering,
fleksibilitet, professionel dømmekraft, tillid,
samarbejde og gennemsigtighed som hovedtemaer
i arbejdet med A20-lokalaftale

Odense Lærerforening har stor opmærksomhed på, at
der skabes ordentlige rammer for både elever og lærere.
Det er b.la. sket igennem lærerkommissionens rapport
og A20. Det kræver en øget budgettildeling til Odenses
folkeskoler, der gør det muligt at ansætte flere lærere til
den enkelte skole for herigennem at løse stigende krav
om inklusion og øget kvalitet i undervisningen. En stigende del af Odenses børn og unge forlader folkeskolen
til fordel for fri- og privatskoler. Den udvikling skal ændres, så folkeskolen igen bliver folkets skole og forældrenes førstevalg. Odense Lærerforening har arbejdet for en
større gennemsigtighed i opgaveoversigter, så der kan
skabes en rimelig balance mellem arbejdsmængde og
tilførte ressourcer som skaber god trivsel. Odense Lærerforening har arbejdet med:









samarbejdssporet i A20
udmøntningen af A20 generelt
at skabe reel dialog om opgaveoversigten
at der fortsat er metodefrihed – også ift. div. platforme, MinUddannelse mv.
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

DE MINDRE MEDLEMSGRUPPER
De mindre medlemsgrupper har hver en kontaktperson Seneste nye medlemsgruppe er Rudolf Steiner Skolen. De
fra styrelsen, som varetager medlemmernes interesser. I mindre medlemsgrupper er:
det omfang det ønskes, deltager kontaktpersonen i
● Center for specialundervisning CSV
diverse netværksmøder, faglige klubmøder og
● Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense
arrangementer. Desuden bidrager foreningen med
● Børnehaveklasselederne
konsulentbistand efter behov. Medlemsgruppernes
● Psykologer og tale- og hørekonsulenter
udfordringer er de samme, både mht. at sikre balance
● Odense Designakademi
mellem resurser og opgaver, tid til TR og at
● Ledige medlemmer
forberedelsen er sammenhængende og brugbar samt
● Rudolf Steiner Skolen
mht. arbejdet med lokale aftaler, som kan understøtte
● SOSU
det professionelle arbejde.
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SAMARBEJDET MED DE TILLIDSVALGTE
Samarbejdet med de tillidsvalgte, TR og AMR, er helt
centralt i foreningens arbejde med at skabe gode arbejdsvilkår for medlemmerne. De er det meget vigtige
bindeled mellem arbejdspladsen og foreningen. Odense
Lærerforening støtter de tillidsvalgte gennem møder,
netværk og kurser, så de er klædt på til det daglige arbejde med at sikre og udvikle gode arbejdsforhold.
Odense lærerforening er afhængig af, at de tillidsvalgte
leverer værdifuld information tilbage - viden som er afgørende i foreningens videre 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 der skal skabes gode arbejdsvilkår for lærerne.
TR er med vedtagelsen af A-20 blevet en helt central brik
i samarbejdet med skoleledelserne.
Med udgangspunkt i et fagligt og sagligt afsæt er de tillidsvalgte godt klædt på af foreningen til både at være
gode medspillere og kritiske modspillere for ledelsen. Et
godt samarbejde mellem TR og AMR styrker blandt andet
samarbejdet med ledelsen yderligere. Odense Lærerforenings arbejde rettes både mod TR og mod AMR og deres samarbejde. Arbejdet rettes desuden mod samarbejdet mellem foreningen og arbejdspladsens medlemmer.
Dette har Odense Lærerforening gjort gennem:
• Fokus på TR’s rolle og opgaver i processen op til
afstemningen om A20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mødefora for de mindre medlemsgruppers TR
Månedlige og løbende TR-møder - størstedelen digitale
TR's arbejde med at sikre høj stemmeprocent ved
afstemningen af A-20
Dialogmøder med TR og AMR vedr. A-20
Webinar med TR, AMR og Ledelsen om A-20
Hjælp og sparring med TR ift. corona og risikovurderinger
TR-uddannelsen, hvor OLF står for dele af uddannelsen
AMR-uddannelsen, hvor OLF står for en del af uddannelsen
Intromøde for nyvalgte AMR
TR’s tilbagemelding om skolernes anvendelse af
“Folkeskolemilliarden”

Områder som Corona har spændt ben for i 2020, som er
kutyme i arbejdet mellem Odense Lærerforening, TR og
AMR:
• TR - AMR kursus/kursusdage
• Kredsstyrelsesmedlemmers deltagelse i Faglig Klubmøder
• Fællesmøde for TR og skoleledere om skoleårets
planlægning
• Netværksmøder for AMR
• Sommerafslutning for TR, AMR, TR/S

SAMARBEJDSFORA
Odense Lærerforening er med i en 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 dagsordenssætte 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
 Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH-sektion Fyn
 De fynske kredse – De seks 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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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 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. Vedtagelsen af A20 understøtter ovenstående arbejde, da lærerprofessionens faglighed skal
afspejles i beslutninger og prioriteringer blandt andet i de kommende skoleplaner, og den individuelle forberedelse skal
fremgå tydeligt for den enkelte lærer. Desuden får vi nu igen indflydelse på skolens udvikling, hvilket har været og stadig er et centralt fokusområde i foreningens arbejde. I 2020 er det blandt andet disse aktiviteter, der har understøttet
foreningens arbejde for at styrke medlemmernes professionelle dømmekraft og kvaliteten i undervisningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejdssporet i A20
Fokus på den pædagogiske debatkultur, lærerfællesskabet og den professionelle dømmekraft.
Samarbejde med ledelsen om skoleplanen
Klasselæreropgaven
Indstilling af pædagogiske debatter til styrelsesmøder
”Hvad skal vi med skolen”- netværk
Præstationskulturen i skolen – hvordan kan vi fremme det præstationsfrie rum?
Nationale test
DSA- basisundervisning – Hyrdebrevet fra undervisningsministeren
Sprogprøver
”Projektitis”
Covid-19-erfaringer fra nødundervisning

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.
Odense Lærerforening har derfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sat økonomi og kvalitet vedr. inklusion og integration på dagsordenen, så alle elever får den undervisning, som
de har brug for og krav på
fremhævet forskning, fakta og erfaringer for at højne kvaliteten i inklusion og integration
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
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
arbejdet for at bevare modtagetilbud for elever med behov for basisundervisning i DSA.
diskuteret Odense Kommunes modtagefleksordning med skoleafdelingen ud fra erfaringer om flersprogede
elever i internationale undersøgelser
sat fokus på de uheldige virkninger af en præstationskultur i skolen bl.a. ud fra internationale undersøgelser
fastholdt værdien af et alsidigt udvalg af undervisningsmidler, såvel bøger som digitale undervisningsmidler
afholdt flere møder med byrådspolitikere om Robotby og profilskoler
opprioriteret vores tilslutning til den udelte enhedsskole og elevernes alsidige udvikling
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A20 OG LÆRERENS INDFLYDELSE PÅ SKOLENS UDVIKLING
Med parternes indgåelse af A20 i august 2020 får lærerne via arbejdstidsaftalen direkte adkomst til igen at få indflydelse på skolens og undervisningens udvikling via det forpligtende samarbejde mellem kreds og kommune (§2) og det
opfølgende samarbejde på skoleniveau mellem leder, tillidsrepræsentant og lærere (§4). Styringskæden vendes så at
sige på hovedet, og det skaber rum for at sætte lærerens professionelle dømmekraft i spil. Det er der stærkt brug for
ovenpå en overstyring af folkeskolen med digitaliseringen som overordnet mantra. Desværre ser vi alligevel en begyndende ubalance mellem fagene i folkeskolen. STEM-fagene er i høj kurs hos politikerne, hvilket afspejler sig på Odenses
skoler med fondsfinansierede projekter i forbindelse med ”Børnene i Robotbyen”. Det er ikke uden bekymring, når
Tech-giganter som Facebook med bestemte mål for øje deler midler ud til folkets skole. Internationale erfaringer hentet fra vores internationale fagforening EI, Education International, viser, at det er på vej mod en privatisering af folkeskolen med fare for at præge skolerne i en bestemt retning. Det er ikke folkeskolens opgave at uddanne til erhvervslivet, og folkeskolens fagrække udgør et hele i elevernes dannelse gennem hele deres skolegang. Derfor er det vigtigt, at
vi får styrket den kollektive lærerstemme og får genetableret og oplivet den pædagogiske debat på skolerne.
A20
• Samarbejdssporet i A20
• Dialogmøder med TR/AMR samt opfølgning
• En ny lokalaftale med tid på individuel og fælles
forberedelse og uden tilstedeværelsesbegrebet
• Skoleplanen, indhold og definitioner

Digitalisering og fonde i folkeskolen
• Verdens bedste robotskole
• ”Verdens bedste Robotby i børnehøjde”
• Privatisering og kommercialisering
• Kontakt til forsker Lucas Cone, DPU
• Digitale læremidler vs. analoge bøger
• Udbredelse af teknologiforståelse som fag
• Rammeaftale om digitalisering- oplæg/ drøftelse

KOMMUNIKATION
Kommunikationen i Odense Lærerforening, både udadtil og indadtil, har et særligt fokus. DLF InSite anvendes til henholdsvis tillidsvalgte og medlemmer, herunder til formidling af fakta-meddelelser, løbende information, undersøgelser
og referater fra TR- og styrelsesmøder. Derudover er der medlemsbreve, aktiviteter, videreformidling af videoer og
nyheder via foreningens hjemmeside og Facebook-side. LærerBladet har bl.a. dybdeborende tematiske artikler og notitser, der informerer om foreningens arbejde udadtil og indadtil. Foreningen har løbende kontakt med de tillidsvalgte
samt direkte medlemskontakt bl.a. via Faglig Klub-møder. Der er fundet digitale løsninger på de aktiviteter med fysisk
fremmøde, der i 2020, grundet Covid-19, ikke har kunnet finde sted, er blevet aflyst eller flyttet på ubestemt tid. Odense Lærerforening har i året 2020 haft kommunikation med aviser, P4 Fyn, P1 og TV2 Fyn i forbindelse med bl.a. coronarestriktioner og ”folkeskolemilliarden”/ investeringer i folkeskolen. Formandskab og styrelse har dertil løbende kontakt
med en række formelle og uformelle politiske og forvaltningsmæssige interessenter og samarbejdspartnere.
•
•
•
•
•
•
•
•

Høj stemmeprocent til urafstemningen om A20
Dialogmøder om A20 forud for urafstemningen
Medlemsmøder op til urafstemningen om A20
Styrelsen har deltaget i Faglig Klub-møder
Høringssvar og happening i forbindelse med Odense Kommunes budget 2021
Møder for TR og AMR med fokus på forståelse af A20, samt implementeringen på skolerne i Odense
Kommunikation vedr. lokalaftalen til TR og medlemmer
Der afholdes løbende møder med LL, børnehaveklasselederne m.fl.
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