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Mytemagerne
Med spin i pressen, med en særskilt hjemmeside og med annoncekampagner for offentlige
skattepenge - så dyre, at beløbet øjensynligt
ikke må blive kendt - har Kommunernes
Landsforening (KL) gennem længere tid forsøgt at tegne et mytebillede af lærerne som
en medarbejdergruppe, der får tidligt fri, har
lange ferier og langt fra arbejder fuld tid.
På KL’s årsmøde kaldte den socialdemokratiske KL-formand Erik Nielsen således Danmarks Lærerforening for ”en fagforening, der
er fanget i en tidslomme fra forrige århundrede”.
KL suppleres på bedste vis af finansminister
Corydon, som gerne vil gøre op med ”utidssvarende privilegier, der udgør en afgørende
barriere for at give vores børn og unge den
bedst mulige uddannelse”.

2

Og det hele handler - naturligvis - om lærernes arbejdstidsaftale.
En aftale, som KL selv har været med til at
indgå for ikke ret mange år siden, og som de
for endnu kortere tid siden har evalueret positivt. Ja, Ziegler gav den ligefrem et 12-tal!
Nu vil arbejdsgiverne, både de kommunale og
de statslige, så have nedbrudt alle arbejdstidsregler. Og derfor har de lockoutet lærerområdet.
Det har fået den tidligere finansminister
Claus Hjort Frederiksen til at rose regeringen:
- Det er ekstremt modigt. Jeg ville aldrig have
turdet gøre det. Og det kan være, det lægger
nogle spor ud for, hvordan det foregår i fremtiden, sagde han forleden.

- Ren konspirationsteori, sagde han, suppleret af KL-chefforhandler Ziegler, der sammenligner det med teorien om, at den amerikanske regering selv stod bag terrorangrebet
på World Trade Center (!).
Lad deres udtalelser stå for sig selv.
Flere medier, bl.a. DR´s 21 Søndag samt Berlingske, refererer imidlertid meget anderledes
om denne sag.
I bedste sendetid en søndag aften kunne DR
således beskrive et forhandlingsforløb mellem
repræsentanter fra regering og KL, hvor en
nedsat arbejdsgruppe fik et kommissorium
om at forberede overenskomstforhandlingerne og understøtte ”de fælles mål om en
øget undervisningsandel af arbejdstiden i
folkeskolen ..”. Og ifølge samme udsendelse
blev behovet for at tage et opgør med lærernes arbejdstidsregler diskuteret på et møde i
Finansministeriet med deltagelse af ledende
embedsmænd fra regeringen og KL.
Berlingske refererer til stort set samme kildemateriale.
Det har fået arbejdsmarkedsforskere, kommentatorer og lederartikler til at undre sig.
Fyens Stiftstidende skrev således i sin leder: Selvfølgelig har regeringen og KL aftalt, hvad
der skulle ske.

At det er spor, der ligger helt på linje med
budskabet ”Lærerne er de første - hvem bliver
de næste?”, er der ikke mange, som tvivler
på.

Så ikke nok med, at De Forenede Arbejdsgivere vil skabe nedgørende myter om lærerne.
I samme sammenhæng vil de gerne skabe en
myte om, at der intet odiøst er i, at arbejdsgivere mødes.
Men demokrati har intet at gøre med magtfulde mænd bag lukkede døre.
Og vi har vel et demokratisk samfund eller…?

Heller ikke mange tvivler på, at der er indgået
en pagt mellem KL og regering om forløbet.
Det har finansminister Corydon afvist på et
åbent samrådsmøde:

fl.
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Lockout-dage
i Odense:

1200 lockoutede til møder i Dalumhallen
Vi ønsker ikke konflikt!
- Hvorfor er vi havnet, hvor vi er i dag?
Hvordan i alverden kunne vi ende
med en lockout?
Sådan indledte formanden for Odense
Lærerforening, Anne-Mette Kæseler
Jensen, sin tale til de 1200 lockoutede medlemmer, der var mødt op i
Dalumhallen tirsdag den 2. april kl. 9.
- Det er den største lockout siden
1899, og det er første gang, at de
offentlige arbejdsgivere tager lockoutkampskridtet som første skridt.
Vi skriver faktisk danmarkshistorie

i dag, konstaterede lærerformanden.
Anne-Mette Jensen opridsede løfterne
fra regeringspartierne inden valget
og undrede sig over, at en folkeskolereform skal finansieres af lærernes
arbejdstidsaftale:
- Hele sammenblandingen er en tydelig indikation af, at der er tale om en
ren sparedagsorden, sagde hun og
understregede, at Danmarks Lærerforening har strakt sig langt i forhandlingerne for at finde en løsning:
- Men KL har kun ét facit, og det er
skrevet på forhånd, sammen med
regeringen. Jeg tror, sagde Anne-Mette Jensen, at de fleste danskere godt

Lockouten har betydet, at en
lang og imponerende række
initiativer og aktiviteter er
blevet sat i gang.
Denne artikel dækker de to
første fællesmøder, der har
været holdt i Dalumhallen.
En beskrivelse af nogle af
de øvrige aktiviteter findes
på vores hjemmeside samt
i den ”lockout-avis”, der er
udsendt til alle medlemmer.
Af Flemming Andersen

➤ ➤ ➤
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valget af en Bondo-brille gav klarsyn
og udsyn - mens en Ziegler-brille
betød, at man ikke kunne se noget
(men til gengæld fik en gratis NEJhat med i købet), præsentation af en
cykelstafet, en daglig halvmaraton…
- det hele garneret med et velsvingende og -syngende husorkester og
videoindslag. Og et par gode, inspirerende taler.

➤ ➤ ➤

kan se, at KL og regeringen nu er ved
at køre lærerne over i en nøje planlagt
konflikt, hvor elever og forældre bliver
taget som gidsler.
- Det er ikke os lærere, der har ønsket
denne konflikt. Vi ville helst kunne
fortsætte med at undervise og sikre
kvaliteten i undervisningen, så vores
elever lærer mest muligt!
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Det enorme bifald til formandens tale
blev gentaget, da Niels Munkholm
Rasmussen, lokalt medlem af Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening,
sluttede sit indlæg med ordene:
- Politikerne kan lovgive os ud af en
arbejdstidsaftale, og de kan nedgøre
os alt det, de vil. Men vi bestemmer
selv over lærerprofessionen og vores
værdighed - den kan de ikke tage fra
os, hvis vi står sammen!

Dalumhallen to dage senere:
Odense - hvor er det flot!
Stomp-træning, Harlem-shake (i den
aktuelle situation omdøbt til Bondoshake), et indslag med brillesalg, hvor

Det var ingredienserne, da de 1200
lockoutede lærere torsdag morgen kl.
9 for anden gang mødtes i Dalumhallen. Stemningen var god og humøret
intakt - selv om de tilstedeværende var udelukket fra deres daglige
arbejdsplads og elever.

Vi har skudt myterne i sænk!
- Der er nok ikke nogen her, der er
gået glip af KL’s smædekampagne
mod lærerne, stærkt bakket op af
regeringen, sagde OLF-formand AnneMette K. Jensen i sin indledningstale.
- KL har forsøgt at tegne et nedladende billede af lærerne som nogle,
der har tidligt fri, har lange ferier og
langt fra arbejder fuld tid. Det har de
gjort gennem spin, en hjemmeside og
annoncekampagner, der er så dyre, at
KL har nægtet at oplyse, hvor mange
offentlige kroner der er blevet brugt
på det, konstaterede Anne-Mette Jensen.
Hun nævnte, at dele af pressen gerne
ville kunne give det udtryk af, at
lockoutede lærere så ville opholde sig
hjemme i hængekøjen eller sofaen
hele dagen:
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- Men, understregede lærerformanden, vi har i den grad skudt myterne
i sænk. Det er jo helt overvældende,
hvor mange initiativer, ideer og engagement, der har været. Der har været
enorm opbakning. Tusind tak for det!
Anne-Mette Jensen nævnte opbakning fra folk på gaden, fra dyttende
taxachauffører og skraldemænd og fra
meningsdannere og fagfolk:
- Ved at stå sammen håber jeg, vi kan
bevare optimismen, humøret og troen
på, at det gør en forskel at være aktiv!

Odense - hvor er det flot!
Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, var dagens
gæstetaler.
- Det er fantastisk, hvad jeg møder
rundt omkring i disse dage. Og Odense - hvor er det flot, indledte Dorte
Lange og fortsatte:
- Mange lærere er rigtig kede af, at
de ikke kan få lov til at passe deres
daglige undervisning og være sammen
med deres elever. Lige nu må vi bare
stå sammen og vise fællesskab. Vi er
dem, der ved, hvad der skal til for at
levere god undervisning.
Dorte Lange omtalte et forhandlingsforløb præget af korslagte arme på
den anden side af forhandlingsbordet:
- Men i deres regneark havde de
vist ikke kalkuleret med jeres engagement. De havde ikke regnet med,
hvad det er, de har sluppet løs. Og
danskerne, især forældrene og eleverne, ved godt, at de har meget mere
brug for os end for Ziegler og KL!
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Til pensionisterne
Følgende arrangementer er planlagt for resten af 2013:
30.april kl. 15-17: Carl Erik
Lundgaard fortæller videre

24.september kl. 15-17: Vi møder
gadepræsten Peter Thyssen

21.maj Udflugt til Vestjylland til
bl.a. Vedersø og Nørre Vosborg.
Afgang fra Dannebrogsgade
kl. 07.30.
Benyt tilmeldingssedlen
senest 30. april.

25.-29. september Rejse til
Altes Land, hvor vi bl.a. besøger
Hamburg, Stade og Bremerhaven.
Program følger.

Uge 23 Rejse til Gotland.
Efter sommerferien:
Bemærk vi starter allerede med
et møde i august!
12. – 16. august Fanøophold
27. august kl. 15-17: ”Tysk
odyssé og dänische Heimat”,
Christiane Hach fortæller.

29. oktober kl. 15-17: Vi hører tidligere leder af Carl Nielsen museet
i Nørre Lyndelse, Hanne Christensen, fortælle om Carl Nielsen
? november juletur, datoen er ikke
endeligt fastlagt, nærmere følger
10. december julemøde
Alle møder finder sted på
Skt. Klemensskolen.
Se nærmere omtale af arrangementerne på hjemmesiden

HUSK:
Altid tilmelding til arrangementerne
senest fredagen før til:
Lis Grüner Hansen,
tlf. 6590 2131, mobil 2032 2131
eller e-mail lisgruner@hotmail.com
eller til Inge Krause
tlf. 6612 8455, mobil 31951651
eller
e-mail IngeKrause2003@yahoo.dk

Fanøophold
12. - 16. august 2013:
Pris pr. person: 1.408 kr.
Skriftlig tilmelding
- efter først til mølle princippet senest d. 6. maj til
Bent Pedersen,
Byfolden 11, 5260 Odense S
eller til Inge Krause,
Bjørnemosen 5, 5260 Odense S

Tilmeldingsblanket til sommerudflugt d. 21. maj 2013
til bl.a. Vedersø og Nørre Vosborg:
Ledsager:
Navn: _______________________________________________________________________________

Navn: _______________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________

By: ____________________________________________________________________________________

By: ____________________________________________________________________________________

Tlf.:

Tlf.:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Mail: _________________________________________________________________________________

Mail: _________________________________________________________________________________

Medlem af kreds 82:

Medlem af kreds 82:

ja:

nej:

ja:

nej:

Pris for medlemmer: 595 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 695 kr.
I turens pris er inkluderet kaffe med rundstykke i
bussen, entré til Vedersø Præstegård samt guidet
rundtur, frokosttallerken samt rundvisning på
Nørre Vosborg og eftermiddagskaffe med lagkage
på Velling-Koller.

Indsendes til:
Odense Lærerforening, Klaregade 19,
5000 Odense C, senest den 30. april 2013.
Eller på mail til: uk@dlf.org
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Fælles fynsk forældremøde om folkeskolereformen:

Nej tak til hel

Massiv modstand mo
til skolereform på de

Socialdemokraternes Troels Ravn må
have følt sig ensom, da han ene mand
skulle forsvare regeringspartiernes
forslag til ny skolereform. Han stod
kampen igennem, men fik adskillige
drøje hug fra både folketingskolleger,
fagfolk og tilhørere i salen. Og da han
fik det sidste ord, lød det fra ham:
- Forslaget er stadig vores bud, for
hvis vi ikke handler nu, svigter vi.
Men debatten her gør da indtryk.

Heldagsskolen skudt ned

6

I reformforslaget var det især afsnittet
om helhedsskole, der fik modstand.
Den tvungne, forlængede skoledag,
som hurtigt blev omdøbt til ”heldagsskolen”, fik direkte hug fra start til
slut.
- Det griber langt ind i børnenes fritid.
Og hvis børn er det? Regeringen vil
gøre vores børn til statslige projekter, sagde således Lars Klingenberg,
formand for forældreorganisationen
FOLA.
Og en anden formand, nemlig Anders
Bondo fra DLF, der trods en meget
presset forhandlingskalender var
taget til Odense, var endnu skarpere:
- En tvungen heldagsskole giver risiko
for, at flere forældre end i dag fravælger folkeskolen. Og dermed kan det
blive tvivlsomt, om vi overhovedet kan
tale om en folkeskole længere.
Anders Bondo kritiserede politikerne
for at bruge folkeskolen som partipolitisk kampplads:
- Det skaber ikke grundlag for en god
og udviklende folkeskole, når der går
partipolitisk prestige i tingene. For to
år siden gik de samme partier, der
nu står bag forslaget, ikke ind for en
heldagsskole. Og må jeg stilfærdigt
minde om, at dette er den 3. folkeskolereform på blot 10 år!

Debataftenen var arrangere
Ordstyrer var Politikens udd

Det virker ikke!
Anders Bondo slog fast, at der findes
tilgængelig forskning om, hvad der
giver den bedste undervisning:
- Og vi ved, at det ikke er antallet af
timer, der her er afgørende. Vi ved, at
det ikke virker. Hvorfor så gøre det?
Han blev bakket op af professor Peter
Allerup fra DPU, der sammen med

kolleger har stået bag den danske
del af internationale undersøgelser i
dansk og matematik:
- De danske elever klarer sig rigtigt
godt internationalt. Og vores undersøgelser konkluderer klart, at timetallet
ikke har noget med det at gøre. Det,
der virker, er det såkaldt ”sorte stof
i universet”, nemlig lærerne, sagde
Peter Allerup.
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ldagsskole

od regeringens forslag
ebatmøde i Odense.

Af Flemming Andersen

Og Lars Dohn fra Enhedslisten satte
stort spørgsmålstegn ved, om en folkeskolereform overhovedet skulle gå
den vej:
- Vi er skeptiske over for de såkaldte
”aktivitetstimer”, hvor der tilsyneladende ikke er nogen uddannelseskrav.

En god skole for alle
Socialdemokraten Troels Ravn var
den eneste repræsentant fra regeringspartierne, der deltog i den fynske
debataften.
- Vi vil skabe en god skole for alle. Vi
ønsker en skole med sammenhæng,
hvor aktivitetstimerne skal være fagligt understøttende, sagde Troels
Ravn og fortsatte:
- Det bliver en længere skoledag, ja.
Men der vil stadig være tid til fritid, når man er færdig i skolen, og
lektierne er lavet. Vi har naturligvis
forskning, der understøtter vores forslag, og jeg kan garantere, at når vi
fremsætter det endelige lovforslag, er
det også fuldt finansieret.
Troels Ravn ville ikke drøfte lærernes
løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med
reformens finansiering.
- Men der er nogle ting i tilrettelæggelsen af lærernes arbejde, vi skal have
gjort op med, sagde han.

et af de fynske lærerkredse.
dannelsesredaktør Jacob Fuglsang.

Pengene rækker ikke
Fynske Vivi Kier fra Konservative ville
ikke være med til en heldagsskole:
- Vi går ikke ind for, at børn skal gå i
skole 37 timer om ugen. Vi finder det
vigtigere, at timetallet er ens, uanset
om man går i skole i Gedser eller i
Skagen. Vi vil afskaffe minimumstimetallet og gøre det vejledende timetal
gældende i hele landet.

- Pengene til reformen rækker jo
ikke, sagde Alex Ahrentsen fra Dansk
Folkeparti. Regeringen vil smøre den
samme mængde smør på flere stykker
brød for at kunne hæve timetallet. Jeg
kan godt forstå, at lærerne er lidt sure
over, at de skal være med til at betale
reformen. Endda med penge, der er
tænkt at skulle bruges til pædagogtimer.

Afsluttende
politikerbemærkninger
Alex Ahrentsen:
- Den voldsomme modstand fra både
lærere og forældre her i aften har gjort
stort indtryk.
Lars Dohn:
- Man skal gøre tingene i samarbejde
med lærerene. Ellers bliver det ikke
en succes.
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5000 trodsede kulden i Odense
- og varmede sig i det store fællesskab
8

Af Rikke Johansen,
styrelsesmedlem,
Odense Lærerforening
Ca. 5000 mennesker var mødt op på Flakhaven i Odense.
Stemningen var næsten euforisk, og der blev klappet,
hujet, råbt og grinet.
Alle bakkede op om parolen ”Lærerne er de første. Hvem
bliver de næste?”
Der var folk fra mange forskellige fagforbund. Bannere og
faner prydede Flakhaven. Formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette K. Jensen, bød velkommen, og hun
understregede, at konflikt ikke skaber en bedre skole.

Kim Larsen spillede ”Det er en kold tid, som vi lever i”. Og
koldt var det, men heldigvis følte man varmen fra det store
fællesskab.
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Netop fællesskabet var et af demonstrationens helt store
temaer:
- Hold fast i den danske model. Hold fast i fællesskabet. Det
er fælles løsninger, der skal bære os gennem krisen, udtalte
Grethe Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.
Socialpædagogerne Lillebælt fulgte trop med budskabet
”Meget mere vi - fællesskabet har værdi, det viser vi i dag”.
FOA Odenses Inge Grønbech understregede, at vi har gang
i en arbejdskamp:
- En arbejdskamp, der lige nu kæmpes mod tøsedrenge,
der har tilkaldt storebror!

9

Netop derfor var der også i Odense en tydelig tilkendegivelse af, at den kamp skulle lærerne ikke kæmpe alene:
- Det er en fælles kamp, og vi ikke vil affinde os med at
være statister i et skuespil, hvor scenen er sat, drejebogen
lagt og slutningen allerede skrevet. Det er utidigt, at en
socialdemokratisk regering står i spidsen, var ordene fra
Uddannelsesforbundets Hanne Pontoppidan.

Anders Lund Madsen sluttede demonstrationen af, og den
store fælles demonstration fandt sin afslutning.
Men følelsen af sammenhold og fællesskab tog man med
sig.
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Generalforsamling 2013:

Sammenhold
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Der var rigtig mange i salen
fredag den 15. marts, da
Odense Lærerforening holdt
generalforsamling. Så man
sad tæt, rykkede sammen
- der var sammenhold!
Af Flemming Andersen
Odense Lærerforenings formand,
Anne-Mette K. Jensen, tog i sin
mundtlige beretning udgangspunkt i
situationen på landsplan:
- Konflikt skaber ikke en bedre skole.
Med KL's lockoutvarsel styrer vi mod
en ødelæggende konflikt for folkeskolen. Lad os dog i stedet bruge alle
tænkelige muligheder for i fællesskab
at nå frem til en aftale til gavn for folkeskolen og elevernes undervisning,
opfordrede hun.

- Hvad gør man som regering for at
undgå endnu en fiasko? Oven i købet
med en skolereform, som bygger på
obligatorisk heldagsskole, der med
hensyn til kvalitet har forskningen
imod sig, og i de seneste meningsmålinger kun har ringe opbakning
blandt befolkningen, spurgte AnneMette Jensen retorisk og leverede selv
svaret:
- Man lader en hel medarbejdergruppe, over 50.000 skolelærere, betale.
Hvordan? Man overtrumfer den danske model. Ved som regering på forhånd at melde ud, at man er parat
med et lovindgreb. Man laver en fælles plan med KL - og man sætter alt
ind på at få vælgerne med sig ved at
lægge lærerne for had. Gennem pressen, via særligt tilrettelagt hjemmeside og annoncering at sprede myter
og udsagn i modstrid med fakta.
Og i sidste ende: Lockout og lovindgreb.

Alarmerende lokal situation
Den lokale situation for folkeskolen i
Odense betegnede Anne-Mette Jensen
som "alarmerende":
- Odense ligger helt i bund i forhold
til, hvor mange penge man har valgt
at bruge pr. elev i folkeskolen. Vi har
allerede fået flere elever i klasserne,
vi inkluderer allerede flere elever end
landsgennemsnittet - og så kan Odense tilsyneladende lige om lidt levere
en længere skoledag, hvor endnu flere
elever kan inkluderes. Og endda endnu en gang spare enorme summer på
skolen. Det hænger jo ikke sammen,
fastslog Anne-Mette K. Jensen.

Brug for en vindersag
- Regeringen har brug for en vindersag. Tabersager har der været nok af,
sagde lærerformanden og fortsatte:
- Skolereformen er udset som en af de
slag, der skal vindes. En reform, som
den uafhængige tænketank KRAKA
beregnede, vil koste mellem 5 og 12
mia. kr. årligt. Oveni at der er sparet
2,8 mia. kr. siden 2009. Så skoleområdet har i den grad allerede holdt for.

Lokal arbejdstidsaftale i
11. time
- Vores arbejdstidsaftale skulle genforhandles inden næste skoleår. For
blot to år siden var Odense Lærerforening med til at finde en besparelse
på lærernes arbejdstidsaftale på 43
mio. kr., mindede Anne Mette Kæseler
forsamlingen om.
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- I husker det jo selv. Vi fik ros fra det
politiske niveau for at have indgået
i en konstruktiv løsning på at finde
millionerne. Men det varede kort.
Allerede med budget 2013 besluttede politikerne igen, at der skulle
spares på lærernes arbejdstidsaftale.
Vi startede forhandlingerne i oktober. Forhandlingerne forløb over flere
måneder. Odense Kommune valgte
efter jul at betale for, at to professionelle forhandlere fra KL skulle føre
forhandlingerne. I alt stillede Odense
Kommune med 8 personer til forhandlingsmøderne. Et enormt resurseforbrug. Man må undre sig, hvis
Odense Kommune med borgmesteren
i spidsen vil acceptere, at KL ved en
lockout vil smide så stor en investering over bord, understregede lærernes formand.
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- Vi landede i 11. time med en arbejdstidsaftale. En A05, som mange af jer
kender fra tidligere. Det er efter vores
vurdering den absolut bedste løsning
i den givne situation. Den giver den
bedst mulige ramme om lærerarbejdet, når Odense Kommune har truffet
en politisk beslutning om, at lærerne
skal undervise mere, uden at nogen
vil imødekomme os på, at det også må
kræve, at der fjernes andre arbejdsopgaver, konstaterede Anne-Mette Jensen og tilføjede:
- Lige nu ved vi end ikke, om den
nogensinde vil se dagens lys. Gennemtrumfer KL deres lockout, så river de
samtidig vores netop indgåede lokale
aftale i stykker. Alt vil være spildt, og
hvad skal der ske, når børnene møder
i skole efter sommerferien?

·
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Opmuntring og opbakning
- Vi er ikke alene. Vi står sammen! Der
er ikke meget opmuntring i denne tid,
men hvis der er noget, der er imponerende, så er det lærernes engagement,
vilje og kreativitet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle - både
tillidsvalgte og øvrige medlemmer - for
den fantastiske opbakning. Både jer,
der er her i dag, og alle andre, der har
engageret sig og taget initiativ i ”Den
stadige kamp”, som der står i vores
foreningssang.
En fyldt sal kvitterede for beretningen
med stort og langvarigt bifald.

Det vedtog generalforsamlingen:
11

Niels Munkholm Rasmussen

Dennis Vikkelsø

Ida Holm Clemensen

Rikke Johansen

Vi kæmper for kvalitet i
undervisningen

Det var essensen i en resolution, som Niels Munkholm Rasmussen på styrelsens vegne fik vedtaget.

åbenhed om budgetvedtagelser. Den vedtog generalforsamlingen også, ligesom en
vedtagelse med overskriften
”Sammenhæng giver kvalitet”, der påpeger en række
nødvendige forudsætninger
for dette, blev vedtaget efter
Ida Holm Clemensens fremlæggelse.

Endelig fremlagde Rikke
Johansen på styrelsens
vegne forslag til åbent brev
til borgmester Anker Boye
med en opfordring til at
investere i folkeskolen. Det
var generalforsamlingen
enige i.

- Regeringens planer om
at finansiere en reform af
folkeskolen ved at tvinge
lærerne til at undervise
mere og forberede sig mindre skal afvises. Det vil
skade kvaliteten og dermed
elevernes faglige niveau!

Og Dennis Vikkelsø fremlagde styrelsens resolutionsforslag om demokratisk kollaps
i Odense Kommune, hvori
der advares mod manglende
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Suppe og sang på Flakhaven
Fredag i 1. lockoutuge bød, blandt meget
andet, på fælles suppe, serveret på Flakhaven
kl. 12, så man på mere end én måde kunne
holde varmen sammen. Sct. Hans Skole var på
scenen med en sang, skrevet samme morgen
ude på skolen, og så kiggede Jakob Sveistrup
forbi med et par af sine sange, inden der blev
ønsket god weekend.
fl.
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