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Kære medlemmer  

 

Vi er slet ikke i tvivl om, at der aldrig tidligere har været så meget nyt at forholde sig til, som der er i dette 

skoleår. I øjeblikket viser I, hvilket stof lærere er skabt af, for det er et helt vanvittigt forandringsparadigme, 

som I skal finde mening i.  Meget er skidt, men der er da heldigvis også fortsat mange ting, som fungerer.  

 

Jeg synes, det er meget vanskeligt at udvælge de forhold, som det er væsentligst at få kommunikeret om, 

men nedenfor har jeg alligevel gjort et forsøg. 

 
 

Opgaveoversigterne 
  
Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at skabe os et overblik over tingenes tilstand. Det er ikke 
nogen helt enkelt opgave, men vi begynder så småt at have et tydeligt billede af, hvor der er fejl 
og mangler i forhold til vores aftale. Tillidsrepræsentanterne er på virkelig hårdt arbejde, og jeg 
vil bede jer om at støtte dem så meget, som det overhovedet er muligt. 
 
Vi har gennemgået et utal af opgaveoversigter fra langt de fleste skoler (på nogle skoler er de 
ikke på plads endnu!) og har på den baggrund udarbejdet en 24-punkts liste over forhold, som 
gennemgående er behæftet med fejl. Det vil komme alt for vidt her at redegøre for alle disse 
forhold, men et par af de væsentligste er følgende: 
 
Sammenhængen mellem opgaver og tilstedeværelsestid 
Kernen i vores aftale er inddelingen i en tilstedeværelsestid og et professionelt råderum. For en 
fuldtidsbeskæftiget er der på ugebasis 9 timer til det, vi traditionelt har kaldt individuel tid (for-
beredelse, efterbehandling og faglig ajourføring) samt skole/hjem-samarbejdet i forhold til én 
klasse = ”det professionelle råderum”. Dertil kommer 31 timers tilstedeværelsestid. Inden for 
tilstedeværelsestiden skal alle opgaver på opgaveoversigten kunne løses – selvfølgelig bortset 
fra dem, som er indeholdt i det professionelle råderum. Vi har den klare opfattelse, at det tyde-
ligt skal fremgå, hvordan de 31 timer er berammet, således at den enkelte lærer kan få overblik 
over, hvilket rum der er til at løse ”andre opgaver”. Alt andet er meningsløst. Det handler ikke 
om, at vi skal til at tælle timer, men det må kunne forventes, at man som lærer har et fast ud-
gangspunkt, som gør det muligt at vurdere, om tid og opgaver hænger sammen. En typisk lærer 
vil nå op på ca. 28 timer for undervisning, pauser, møder etc., hvilket efterlader 3 ugentlige ti-
mer til klasselærerarbejdet samt de andre opgaver, som man er planlagt med. I skal derfor over-
veje: ”kan mine opgaver løses inden for tilstedeværelsestiden?”. Hvis ikke, vil det udhule det 
professionelle råderum med den konsekvens, at man konstant går og føler, at tiden ikke slår til. 
Det ser vi allerede eksempler på. Det er ledelsens ansvar at sørge for, at der er sammenhæng 



mellem ressourcer og opgaver. Vi tager med aftalen ansvaret for, at undervisningen er ordentligt 
forberedt, og at skole/hjem-samarbejdet har fornødent omfang og kvalitet. Resten af opgaverne 
har ledelsen særlig pligt til at forholde sig til.    
 
Sammenhængen mellem opgaveoversigten og de udmøntede timer i lærerskemaerne 
Med fare for at det bliver meget teknisk, vil jeg forsøge at give jer en forståelse af en anden væ-
sentlig problemstilling. Mange skoler arbejder med en anderledes skoledag. Det er helt i tråd 
med folkeskolereformens intentioner og kan give rigtig god mening. Set fra et løn- og arbejds-
tidsperspektiv indeholder det imidlertid nogle temmelig store udfordringer. Vi kan konstatere, at 
der på flere skoler opstår problemer, når opgaveoversigtens undervisningstal overføres til det 
konkrete skema. Hvis skoledagen eksempelvis er inddelt i blokke af både 45 og 60 minutters va-
righed, vil et fag årligt tælle forskelligt afhængig af, om det skemamæssigt ”lander” i den ene 
eller anden blok. Det giver oplagt et problem i forhold til, hvor meget undervisning eleverne får i 
fagene, men det giver også et problem i forhold til korrekt udbetaling af undervisningstillæg, hvis 
der optræder et mindre undervisningstal på opgaveoversigten, end der reelt læses, da lønnen 
beregnes på baggrund af opgaveoversigten. Og endelig kan det komme til at få betydning for, 
om man, når det tilrettes, holder sig på den rigtige side af de 800 undervisningstimer – hvilket i 
yderste konsekvens kan nødvendiggøre fagfordelingsændringer! 
 
I vil blive bekendt med mange flere forhold på det fællesmøde i Faglig Klub, som netop er blevet 
indkaldt.  
 
Og når det er sagt, skal vi i den grad prise os lykkelige for, at vi har aftalte forhold i Ballerup, for 
det giver os jo netop mulighed for at finde løsninger og få gennemført ændringer af arbejdsfor-
holdene, som mange andre steder er ren utopi. Og vi har en fin dialog omkring forhandlingsbor-
det og mellem ledere og tillidsrepræsentanter, så samarbejdet er fortsat i orden. Problemet er, 
at systemet er presset mere end i bund, lederne har ikke alle steder det fornødne overblik, og 
det medfører, at mange ting tager alt for lang tid at få på plads. Resultatet er en konstant følelse 
af manglende styring og stor utryghed. 
 

 
 

Løn 
 
Det er altid sådan, er der opstår fejl, når vi går fra en lønaftale til en anden. Det har vi set utallige 
gange. Denne gang har ikke været nogen undtagelse. Flere af de forudlønnede modtog en løn-
seddel for august, hvor de sådan for første gang følte sig rigtig værdsat for deres arbejde; flere 
havde fået både 50 og 100.000 kr. i månedsløn, fordi enhederne var indtastet forkert i systemet. 
Og de forskellige systemer fungerer åbenbart ikke ordentligt i forhold til hinanden. Lønkontoret 
har været på hidsigt overarbejde henover sommeren – alle lærere har været håndteret hånd-
holdt – og det ser umiddelbart ud til at have givet pote. Vi har i hvert fald nu foretaget stikprøver 
fra et par skoler, og her er status heldigvis umiddelbart, at lønnen stemmer. Men vi er langt fra 
færdige, og der er ingen tvivl om, at der vil gå nogle måneder, før det bare kører, som det skal. 
Og der vil komme til at skulle foretages efterreguleringer af undervisningstillægget i henhold til 
de forhold, som blev beskrevet under opgaveoversigterne.  
 
Husk endelig, at I altid kan bede jeres TR om et løntjek, hvis I mener, at der er noget, som ikke 
stemmer, eller som I ikke kan forstå. Løn er ikke altid ligetil! 



 

Kongres 
 
DLF har netop afholdt kongres. Det kan I læse meget mere om her: http://www.dlf.org/om-
dlf/kongres/kongres-2014/ 
 
Der var nogle helt afgørende punkter på dagsordenen, men vi må nok konstatere, at der inden 
for DLF er endog meget stor forskel på, hvordan man mener, at vi bedst varetager medlemmer-
nes interesser. Og desværre er billedet netop blevet, som vi frygtede; der er enorme forskelle 
på, hvad det er for en virkelighed, man står med i de forskellige kredse. Jeg havde selv dette ind-
læg, som var et forsøg på at opildne foreningen til at kæmpe alle medlemmers fælles sag. Vi kan 
ikke leve med, at forholdene bliver så forskellige.    

 
 

Forslag til ny skolestruktur 
 
Høringsfristen er nu forbi, og administrationen er ved at klargøre materialet til politisk behand-
ling. Vi er fortsat meget bekymrede over de konsekvenser, som vi mener, forslaget vil få for sko-
levæsenet, og det gør vi alt for, at politikerne bliver gjort bekendt med. Vi kender ingen eksem-
pler på, at matrikelskolemodellen har ført til bedre skole! Desværre handler denne sag om me-
get andet end kvalitet i folkeskolen og når først, der er gået politik og personspørgsmål i den, er 
det uhyre vanskeligt at håndtere. Noget af det rigtig tankevækkende er, at der er en afgrundsdyb 
kløft imellem ledernes og medarbejdernes opbakning til forslaget. Det var mere end tydeligt i 
Sektorudvalget (se høringssvaret), og når det kommer til de faglige organisationers høringssvar 
(se BLF’s, se BUPL’s, se HK’s). Noget af forklaringen kan måske findes i denne artikel. Det er 
yderst bekymrende!    

 
 

Kommende medlemsarrangementer 
 
Vi håber at se rigtig mange til vores fællesmøde i Faglig Klub den 24. september på Østerhøjsko-
len. Her vil vi gøre nøjere og grundigere rede for de ting, som foregår i øjeblikket. Derudover har 
vi jo medlemsweekenden på Frederiksdal den 1.+2. november; invitation og program kommer i 
løbet af næste uge. 
 

 
 

Det var, hvad jeg valgte at medtage i denne omgang.  

 

Med ønsket om en rigtig god weekend! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  
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