
Ældre skolelærere er forkælet med fridage 

 
Min kone og jeg - nu pensionister efter 37 år i folkeskolens tjeneste - var igår morges ved at få morgenkaffen 
i den gale hals ved læsning af ovennævnte artikel på s. 7 i sektion 1. Vi undrede os voldsomt over KL's 
"undersøgelse" af skolelærernes påståede fridage efter de 60 år, fordi disse "fridage" er altså totalt forbigået 
vores opmærksomhed - og man kan jo godt gå rundt og ærgre sig lidt over - tilsyneladende - at være gået 
glip af ikke mindre end 81 fridage fra vi var 60 år og til vi blev 62 år og gik på pension. Jeg var ét stort 
spørgsmålstegn, da jeg kørte ned til mit daglige morgenbad på Dragør Badeanstalt, hvor jeg fik 
sammenhængen forklaret af en mine badekammerater - en tidligere skoledirektør - som i lighed med mig 
havde været ét stort spørgsmålstegn. 
Ét er at KL - i et gennemført usympatisk og infamt forsøg på at sætte lærerne i dårligt lys og skabe 
misundelse, nid og nag - fremstiller en så tendentiøs og manipulerende "Undersøgelse" ! Hvad der er 
betydeligt værre er, at Politiken ( som vi igennem 40 år dagligt har modtaget og som er en del af vores 
livsform ) lader sig bruge til - helt kritikløst - at viderebringe dette manipulerende, forvrøvlede sludder. 
Jeg er målløs over, at to veluddannede journalister fra Politiken ikke gør sig den ulejlighed at "tjekke" kildens 
informationer ( her KL ) - det troede jeg faktisk var børnelærdom på Journalisthøjskolen - og en enkelt 
opringning til DLF havde givetvis korrigeret misforståelsen hos KL og hos Politiken. 
I vil selvfølgelig nu sige, at Politiken i dagens avis på s. 2 har beklaget fejlen ! Må jeg have lov til at sige 
"Mange tak"!! Man skal virkelig have forstørrelsesglasset frem for at få øje på korrektionen. Hvis ikke der 
kommer et ordentlig korrigerende indlæg fra Marie Hjortdal, Thomas Flensburg og Peter Mogensen, som 
læserne har en chance for at få øje på, så agter vi altså at opsige vort mere end 40-årige abonnement på 
Politiken. Jeg troede ikke, at Politiken var en så kritikløs kolportør af en gennemført ubehagelig "kampagne" 
mod landets lærere, hvoraf en hel del er daglige læsere af jeres avis. 
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