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Til Hovedstyrelsen 
Att.: Anders Bondo Christensen  
 
 
 
 
 
Vedr. DLF’s forslag om at igangsætte forsøgsordning for ledige lærere på dagpenge 
 
Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at vi mener forslaget helt oplagt er sympatisk og på alle 
måder bygger på anstændighed og ønsket om det bedste for de af vores kolleger, som er bragt i en 
helt urimelig situation. Det betyder dog langt fra, at vi kan støtte forslaget, da det for os at se med 
stor sandsynlighed vil få en række meget uheldige afledte virkninger: 
 

 Kommunerne har allerede udtrykt stor begejstring for forlaget, hvilket ikke i sig selv behøver 
give anledning til bekymring, men godt kan gøre det. Det er de selvsamme kommuner, som 
har afskediget hobevis af lærere, som nu får serveret muligheden for at lukke nogle af de 
mange huller med billig arbejdskraft. Så kan der kompenseres for manglende 
holddannelsesmuligheder, inklusionsinitiativer, specialundervisning etc. Konsekvensen kan 
meget vel blive, at der åbnes op for, at kommunerne kan skære yderligere på 
lærerstillingerne. Den risiko er vi ikke villig til at løbe i øjeblikket.   

 Vi kan ikke sikre os imod, at forslaget fører til ren spekulation og udnyttelse, da det er noget 
nær umuligt at få indsigt i og gennemskue kommunens økonomi. Det vil således blive endnu 
en vanskelig opgave, som skal håndteres og aftalefastsættes lokalt.  

 Er det vores opgave at medvirke til at skabe A- og B-lærere. De, som er i ”rigtige”, varige 
stillinger, og de, som bare giver en ekstra hånd med? Er det befordrende at starte sit lærerliv 
på disse betingelser? Det tror vi ikke på. 

 Hvorfra kommer tiden til at samarbejde med disse skiftende, midlertidige lærere? Det vil 
uvægerligt føre til en yderligere samarbejdsopgave for det enkelte team, som i forvejen kan 
være presset på samarbejdstiden.    

 Hvori består den reelle forskel på dette forslag og løntilskudsordningerne? Er det en udvikling 
vi skal medvirke til at fremme? Det ønsker vi ikke.   

 
Vi mener, at DLF bør gå en anden vej: 
 

 Vi skal arbejde for, at der skabes rigtige lærerstillinger. Det er helt afgørende for den enkeltes 
selvværd, anseelse og værdighed, at man får mulighed for på egen hånd at kunne forsørge sig 
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selv og sin familie. Vi skal ikke have lærere i folkeskolen, som er på en form for tålt ophold. Det 
er undergravende for de tanker om ligeværd og solidaritet, som vi værdsætter så højt.   

 Lærere i folkeskolen skal være uddannede! Vi har alt for mange, der varetager stillinger og 
vikariater, som ikke har en læreruddannelse. Her burde vi som forening markere os langt 
stærkere og mere målrettet arbejde for, at al undervisning i folkeskolen varetages af 
uddannede lærere. Det vil selvsagt samtidig være med til at styrke undervisningens kvalitet, 
hvilket må være et kardinalpunkt for os som forening.  

 Hvis vi endelig skal tænke i særlige ordninger, så kunne jobrotationsordninger være et langt 
mere oplagt bud.  

 
 
Det er afgørende, at vi som fagforening hele tiden er i udvikling, ser nye veje og tænker anderledes. 
Derfor vil vi kvittere for DLF’s overvejelser, som er vigtige og nødvendige. Men dette er ikke den 
rigtige vej at gå, og dybest set er vi ved at skabe løsninger på en regeringsbeslutning, som vi aldrig kan 
være ansvarlige for. Vi skal være proaktive og løsningsorienterede, men vi skal kæmpe for rigtigt 
arbejde til rigtige lærere. Alt andet er en blindgyde, som kun vil bringe os i uføre.  
  
 
  
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse  
 
Morten Refskov  
 
 
 

 

 


