
Normaliserede lærere 
 
KL’s erklærede mål med at lukke folkeskolerne og sende lærerne hjem uden løn i april er at tvinge 
dem til en ’normalisering’ af deres arbejdstid. Hvilket normaliseringsbegreb tænker KL mon på?  
Pædagogerne i skolen? Næ, de har en aftale i stil med den nuværende læreraftale. Lærere i de 
lande, vi ofte sammenligner os med? Heller ikke, for i alle de nordiske lande er der særlige 
læreraftaler. Der må være en grund til, at lærerne ikke skal stå til rådighed for undervisning 7,4 
timer om dagen. 
 
I de fleste erhverv er der brug for særlige ordninger for arbejdstiden. Forberedelse, træning, 
hjemmearbejde, rådighedstimer, tilkalderegler, aften, weekend, ferie osv. Der er også brug for at 
afsætte arbejdstid til opgaver i tilknytning til kerneopgaven. Taxichaufføren skal vente på kunder og 
vaske bilen. Lægen skal gennemgå journalerne, sætte sig ind i nyt inden for faget og sikkert meget 
mere. Piloten sidder ikke ved roret 7,4 timer hver dag, advokaten er ikke i retten 7,4 timer hver 
dag. 7,4 timers effektivt arbejde med kerneopgaven giver ikke mening. 
Der er ellers perspektiver i det, hvis det breder sig. 
Teaterstykker på 7,4 timer – uden øvetid eller hjemmearbejde. Så skal der vist skrives nogle nye 
teaterstykker. Lange stykker med få replikker… 
Fodboldkampe på 7,4 timer, 5 dage om ugen – uden træning. Og ingen udskiftninger! Kan det løse 
klubbernes økonomi? Næppe, for ingen ville gide at se kampene. 
Brandmænd slukker brande 7,4 timer om dagen uden pause. Det kræver vist et godt overblik hos 
øverstkommanderende at tilrettelægge. 
Og KL forhandler dagen lang hver evige dag, selvom forligskvinden med sin lange erfaring finder 
det mere konstruktivt med nogle hjemmearbejdsdage til eftertænksomhed og kvalitetsforbedring 
imellem forhandlingerne! 
 
Hvad med at normalisere KL? KL’s retorik overfor en stor medarbejdergruppe er uhørt. Hvornår 
har man sidst hørt en stor privat erhvervsvirksomhed omtale sine egne resultater og arbejdsvilkår 
så negativt som KL? Det ville sikkert også være fyringsgrund, hvis en chef i Novo eller Lego 
opførte sig sådan! Så KL, tør nu øjnene og indled et samarbejde med medarbejderne. De er jo de 
eneste, der kan gøre arbejdet – uden lærerne bliver det aldrig godt! 
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