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Tale til festen den 5. oktober 
 
 
 
Kære medlemmer – nu i arbejde, forhåbentlig feststemte kolleger 
 
Hjertelig velkommen til nogle forventeligt noget festligere og gladere timer, end vi plejer at 
tilbringe sammen i dette rum. I dag er det vores dag, lærerens dag. Verden over fejres læ-
rere den 5. oktober, fordi læreres betydning er uvurderlig og har en enorm samfundsmæs-
sig værdi, som skal værdsættes. Og den lader vi så lige stå dér!  
 
I Danmark så vi i foråret magthavernes bud på en fejring af lærerne – og de lod os jo forstå, 
at vi gør det forbavsende godt inden for en helt urimeligt begrænsende arbejdstidsramme. 
Med en ophævelse af dette snærende bånd kan vi nu arbejde på en helt anderledes måde, 
således at skoledagen kan gennemsyres af mere ny, anderledes, spændende, ny, anderle-
des, spændende, mere ny og anderledes, spændende ny og bedre af mere ny undervisning 
– eller noget! Vi kan nu tilbringe meget mere tid sammen med eleverne og på den måde 
gøre en god skole endnu bedre. Jeg tænker, at vi vist dårligt tåler yderligere fejring og op-
mærksomhed af den slags! 
 
Jeg har fået i opdrag, at jeg ikke skal tale fagpolitik her til aften – det er ikke, hvad I er 
kommet for, hedder det sig. Mobning er et begreb, som altid har været én af skolens store 
udfordringer, og da jeg var barn, fik jeg tit at vide, at jeg havde et stort hoved – tykhovedet 
kan vi kalde det, og intet er jo så skidt, at det ikke er godt for noget. For den kategorisering 
gør mig i stand til at undskylde de næste minutters ringe efterlevelse af det førnævnte op-
drag. Men jeg skal nok fatte mig i relativt kort form.  
 
I Danmarks Lærerforening gør man sig i øjeblikket en del tanker om, hvorvidt vi egentlig 
tabte i foråret. Man kan nogle gange sidde tilbage med det indtryk, at vi måske ligefrem 
vandt. For vi blev ikke skudt i sænk som organisation – vi har stadig en forening og med-
lemstallet er på mest imponerende vis vokset en anelse. Set i forhold til erfaringerne hos 
sygeplejerskerne og pædagogerne, oven på storkonflikten i 2008, er det intet mindre end 
ufatteligt. Men ærlig talt. Overvejelsen er nærmest akademisk. Vi tabte i foråret. Vi fik ta-
get stort sat alle rettigheder fra os, vi fik eksproprieret overenskomstmidler og vi står nu 
med langt mindre direkte indflydelse på vores arbejde end nogensinde før. Det kan da kun 
kaldes et nederlag. Vi var som David mod Goliat, men vi havde hverken sten eller slynge. 
Det er umuligt at vinde en fodboldkamp, når man starter med at være bagud med 100, 
men fighterviljen, sammenholdet og evnen til at mobilisere os i fælles kamp kan ingen tage 
fra os. Og vi solgte ikke muligheden for at udføre et ordentligt arbejde for ussel mammon 
som gymnasielærerne – det er afgørende for vores selvforståelse og videre fagforenings-
arbejde!  
 
Det siges, at det ingen skam er at tabe, når man har gjort alt, hvad der står i ens magt. Og 
det gjorde vi mildest talt på alle tænkelige måder i foråret! Men frustrerende, udemokra-
tisk, uretfærdigt og meningsløst – det er det nu en gang.       



2 
 

 
Det er i sandhed en svær tid, vi lever i. For første gang har vi ikke en aftale, der regulerer 
lærerarbejdet – vi har nu en lov, lov 409 – og der er ikke længere en øvre grænse for, hvor 
mange timer en lærer kan sættes til at undervise. I denne uge kunne man læse, at antallet 
af anmeldte arbejdsskader på undervisningsområdet er steget med næsten 25 procent på 
seks år. Samtidig er antallet af arbejdsskader på landsbasis faldet. Når det gælder antal af 
deciderede arbejdsulykker blandt lærere er stigningen på 36,6 procent – her taler vi vold 
og trusler, der selvsagt har en tæt sammenhæng med hele inklusionsdagsordenen. Vi skal 
naturligvis ikke lade os æde op af bekymringer og dårlige udsigter, men det er altså mere 
end foruroligende.  
 
I kan berettiget forvente, at vi, som tillidsvalgte, påtager os rollen at gå forrest og indgyde 
tro på tingene. Men I skal vide, at betingelserne for at opnå positive resultater er historisk 
dårlige. Vi må nok konstatere, at kampen på mange måder først lige er begyndt. Vi har der-
for brug for alle kræfter. Det er helt nødvendigt, at vi rykker endnu tættere sammen og 
viser, at vi er en stærk forening, som fastholder et fælles fokus og ikke frivilligt giver afkald 
på kvaliteten i folkeskolen. For hold op, hvor er der nogle magthavere, som i øjeblikket har 
glemt, hvor heldige vi er, at lærerne i Danmark er uddannet til at tage et selvstændigt an-
svar og foretage selvstændige, fagligt pædagogiske vurderinger – uafladeligt, hvert eneste 
minut. Lad os ikke sætte den kvalitet over styr ved at indføre en systemfunktionalistisk sko-
lemodel med mindelser fra gamle dages industri og en anonym, teknokratisk såkaldt un-
dervisningsekspert af en lærer. Skolen skal være så meget andet end rationale, faglighed 
og målbar effekt.  
 
Tiden er inde til, at vi for alvor tager hinanden i hånden og husker på, at vi er fælles om 
den virkelighed, vi står med. Og her er faglig klub omdrejningspunktet. Ingen må stå alene 
tilbage, men der er heller ingen, som skal køre solo. Hele eksistensberettigelsen for en fag-
forening er den fælles kamp for fælles rettigheder. Det bør vi have endnu tættere inde på 
livet end nogensinde før.  
 
Det er helt klart, at man som lærer i Ballerup er interesseret i lærersituationen på lands-
plan, men ens egne forhold vil altid stå én allernærmest. Og hvordan ser det så ud i Balle-
rup, når skoleåret 2014 begynder 1. august? Sagen er den, at vi ved rigtig meget uden i 
virkeligheden at vide noget som helst. Måske det ville være mere reelt at kalde det ’for-
nemmelser’. På den ene side vil kommunen os rigtig gerne, de vil gerne imødekomme os 
og lave en aftale med os – på den anden side følger de KL’s anbefalinger og er meget på-
passelige med at melde tingene alt for klart ud.  
 
Vi havde første forhandlingsmøde i går, og det vil ikke være at overdrive at sige, at vi har at 
gøre med en afsindig kompleks situation. En nærmere redegørelse hører imidlertid ikke 
hjemme her til aften, men vi kan fortælle, at kommunen er meget indstillet på, at vi får en 
afklaring før jul. Det betyder også, at vi i øjeblikket forsøger at presse en masse ekstramø-
der ind henover de kommende måneder i mødekalendere, som i forvejen er helt overfyld-
te af forhandlingsmøder. Som Ullas sekretær, Susanne, udtalte: ”Når vi er færdige med det 
her, kan vi deltage i VM i puslespil”. Vi vil få brug for alle vores talenter, og I vil undervejs 
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blive orienteret og medinddraget, så meget som det overhovedet er muligt. Derfor har vi 
også planlagt en rundtur til alle skolers faglige klubber, hvor vi kan dykke ned i materien og 
drøfte de utallige problemstillinger, som vi skal håndtere i øjeblikket.       
 
Jeg lovede, jeg ville fatte mig i korthed, og derfor holder jeg også inde her, hvad angår den 
aktuelle situation. Hvad der derimod står tilbage, er et sidste tilbageblik på foråret og den 
indsats, som blev ydet i april måned. Aftenens fest er en hyldest til alle jer, som ufortrø-
dent knokler ude på skolerne hver eneste dag. På kongressen holdt den allerstørste for-
mand hans vel nok skarpeste og mest formidable beretning til dato. Blandt andet sagde 
Anders:  
 
 

Før, under og efter arbejdsgivernes lockout forsøgte de og regeringen at sætte en kile ned 
mellem medlemmerne og foreningen. Til deres store frustration måtte de konstatere, at det 
ikke var muligt af den enkle grund, at medlemmerne er Danmarks Lærerforening. Vi er en 
medlemsflok, der er parate til at investere engagement, kreativitet og hjerteblod for vores 
fælles sag – det er helt enestående i ordets egentlige betydning. Tusind tak til alle for den 
imponerende indsats!      
 
I foråret overgik vi enhver tænkelig forventning om aktiv deltagelse. Vi var klar fra start, og 
aktionsgrupper, koordineringsgrupper, mediegrupper, og diverse andre grupper formåede 
at skabe fundamentet for et aktivitetsniveau, som i den grad var Ballerup værdigt. Vi stod 
med vores budskaber på gader og stræder, hovedveje og biveje, cykelstier og torve, statio-
ner og parkeringspladser. Der var dans og sang, hujen og råben, elevarrangementer, al-
skens demonstrationer, dialog med borgere, motionsløb, og meget, meget mere. Og det 
var præget af et forbløffende overskud og en utrolig vilje, som I stadig har al mulig grund til 
at være mere end stolte over. Jeg ranker i hvert fald ryggen, når jeg fortæller, at jeg er læ-
rer, og når jeg tilmed kan sige, at jeg er fra Ballerup, så bliver det ikke bedre! 
 
På denne ’Lærerens dag’ synes jeg, vi skal unde os selv at bifalde hinanden eftertrykkeligt. 
Jeg vil derfor bede jer om at overbringe en tak for indsatsen i form af et bifald til først læ-
rerne på Egebjergskolen, Grantofteskolen, Højagerskolen, Hedegårdsskolen, Lundebjerg-
skolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen, Kasperskolerne, 
UUC Maglemosen, Ordblindeinstituttet, Unge2-projektet og ikke mindst C-BUR. Og så er 
der lige alle vores tillidsrepræsentanter, Jeanette, Lars og endelig Niels, som i den sam-
menhæng kan fungere som repræsentant for pensionisterne.  
 
Derudover vil jeg gerne overbringe en særlig tak til de, som undervejs evnede at finde 
energi til en helt ekstraordinær indsats og på den måde bidrog til at løfte fællesskabet op 
til hidtil uanede højder. Ingen nævnt er ingen glemt. Af hjertet tak! 
 
Og så blev ordene alligevel flere, end det var tilsigtet, men sådan går det åbenbart, når jeg 
bliver stillet over for en åben mikrofon og skal tale til alle jer gode mennesker. Det er i dag 
’Lærerens dag’ - vores dag! I må alle have en dejlig aften!  


