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Formanden skriver:  
Lærerkommissionen har talt — nu skal der arbejdes! 
Af Marianne Toftgaard,  
Formand for Rudersdalkredsen 

Rapporten har været imøde-
set med stor spænding i 
lang tid—i hvert fald i toppen 
af Danmarks Lærerforening 
og blandt tillidsvalgte. Også 
i KL har man ventet på resul-
tatet af over et års kommis-
sionsarbejde. 
 
Den almindelige lærer og bør-
nehaveklasseleder har nok 
haft mere hverdagsagtige ting 
at tænke på: arbejdspres, in-
klusion, forberedelsestid, sko-
lesammenlægninger. Men 
kommissionsrapporten skal 
helst være en hjælp til det ar-
bejde, vores fagforening og KL 
i samarbejde skal lykkes med i 
løbet af foråret 2020: Vi skal 
have en forhandlet arbejdstids-
aftale, der giver bedre arbejds-
miljø, bedre sammenhæng 
mellem tid og opgaver, mere 
gennemskuelighed og fokus 
på vigtigheden af forberedelse, 
både individuel og fælles. 
 
Kommissionen formulerer det 
sådan her: 
’Kommissionen har identifice-
ret fem udfordringer, der SKAL 
tages hånd om: 
· Sammenhængen mellem tid 

og opgaver, herunder mulig-
hederne for forberedelse, 
teamsamarbejde og faglig 
udvikling 

· En større indsigt for lærerne i 
skolens planlægningsgrund-
lag 

· En hensigtsmæssig og gen-
nemskuelig opgavetildeling 
for den enkelte lærer 

· Balance mellem hensynet til 
fleksibilitet for den enkelte 
lærer og hensynet til det kol-
legiale samarbejde på skolen 

· Balancen mellem centrale reg-
ler og lokale løsninger, der ta-
ger hensyn til lokale ideer og 
behov’ 

 
Rapporten er ikke en arbejds-
tidsaftale, så der er ikke løsnin-
ger som sådan, men der er be-
skrivelser og betragtninger, der 
dels giver et fælles billede af 
udfordringerne, fx med forbere-
delse, dels giver input til, hvor 
man kan søge fælles løsninger. 
 
Således skriver kommissionen 
også, at de har ’anset det som 
et hovedspørgsmål, hvordan 
man på overenskomstniveau 
både kan værne mere håndgri-
beligt og effektivt mod utilstræk-
kelig forberedelse og urimelige 
eller uigennemskuelige opgave-
fordelinger og samtidig kan fast-
holde, at retten til at tilrettelæg-
ge skolens drift og prioritere 
skolens resurseanvendelse i 
sidste ende er hos skoleledel-
sen og den kommunale arbejds-
giver.’ 
 
Ud over målet med at få en for-
handlet arbejdstidsaftale, 
nævner kommissionen to øvrige 
punkter af vigtighed: 
En styrket lærerprofession, 
som bl.a. handler om kompe-

tencer, uddannelse, karriereve-
je, forhold for nyuddannede og 
en ambitiøs læreruddannelse. 
Noget vi kan genkende fra vo-
res lokale undersøgelser, fx i 
forhold til mulighed for (fag-
faglig) uddannelse. 
En tydelig lokal skoleledelse, 
hvilket er specielt interessant i 
vores kommune med en kom-
mende matrikel-struktur. Her 
Arbejder vi både på styrket lo-
kal ledelse på begge matrikler 
og styrket tr-dækning. 
 
Centralt begynder forhandlin-
gerne 1. marts, og frem til da 
arbejder DLF og KL på at ska-
be det bedst mulige forhand-
lingsklima. På TR-mødet tirs-
dag den 17. december var der 
stor enighed mellem Anders 
Bondo og Jacob Bundsgaard 
(KL’s formand) om, at det skal 
lykkes nu at få en aftale: 
’Vi anerkender at Lov 409 ik-
ke er en god ramme om sam-
arbejdet i folkeskolen…’, 
sagde Bundsgaard på mødet—
og høstede stort bifald—og han 
mener, at tilliden mellem par-
terne nu er så stor, at mulighe-
derne er gode for, at det lykkes 
med en aftale, selvom det ikke 
bliver nemt.  
Det krydser vi fingre for.  

Tillidsrepræsentanter fra hele landet var samlet i Odense, her er det nogle af vores lokale TR’er 
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Besøg af Anders Bondo Christensen 

Af Tine M. Friedrichsen 
Kredsstyrelsen 
 
Anders Bondo kom på todelt 
skolebesøg på Nærum Skole 
torsdag d. 12. december. 
I første del af besøget, som var 
en tur rundt på skolen, deltog 
borgmester Jens Ive, skoleleder 
Kristine Sklander og TR for læ-
rerne Tine Friedrichsen. 
 
Undervejs i samtalen talte vi 
bl.a. om skolens historie, kig på 
lærerarbejdsrum, børnetal og 
søgemønster, rekruttering af læ-
rere, arbejdet med inklusion af 
to-sprogede børn samt organi-
sering af skoledagen. 
Anden del af besøget var et mø-
de mellem Anders Bondo, lærer-
nes TR og tre lærere. Her tog 
vores drøftelse afsæt i indskolin-
gens pointer afleveret i et kon-
struktivt og eksemplarisk skriv, 

som tydeligt taler ind i en fælles 
oplevelse af de udfordringer, vi 
som lærere står med i hverda-
gen.  
 
Disse temaer kom vi omkring 
på mødet: 
· Kerneopgaven og de nødven-

dige rammer til at løfte den 
· Hvor vigtigt det er med sikret 

tid til forberedelse (skemalagt 
og fredet) 

· Arbejdet med alle børns triv-
sel, som bliver udfordret af de 
lange skoledage 

· Svære inklusionsopgaver, 
hvor svaret ikke er mere tid 
eller efteruddannelse til lærer-
ne, men specialister og alter-
native skoletilbud, som reelt 
kan hjælpe svært udfordrede 
børn. 

· Brug af digitale læringsporta-
ler, hvornår det er et didaktisk 
værktøj, og hvornår det bliver 

Af Marianne Toftgaard 
Formand for Rudersdalkredsen 
 
Tirsdag den 3. december var 
sidste frist for at stemme til 
hovedstyrelsesvalget i Dan-
marks Lærerforening. 
 
Der var mange kandidater op-
stillet, og stemmeprocenten 
blev den højeste i 30 år. 
 
I Rudersdalkredsen var Bi-
strupskolen klart bedst med en 
stemmeprocent på 93,1 %. 
Godt gået. 
 
De to kandidater, som vi havde 
anbefalet i Rudersdalkredsen, 
kom begge ind. Til gengæld 

Hovedstyrelsesvalget 2019 

blev valgets store overraskel-
se, at Jeanette Sjøberg, som 
har siddet i DLF’s forretnings-
udvalg, ikke opnåede genvalg. 
 
Vi siger tillykke herfra til de 
valgte, tak for indsatsen til 
dem, der ikke opnåede gen-
valg, og god arbejdslyst til den 
nye hovedstyrelse. 
 
Du kan se den nye hovedsty-
relse her: 
https://www.dlf.org/nyheder/2019/
december/ny-hovedstyrelse-i-danmarks-
laererforening  

en tidsmæssig nødvendig-
hed. 

Alt i alt en rigtig god og kon-
struktiv diskussion.  
 
Til TR-stormødet i Odense om 
kommissionens anbefalinger 
valgte Anders Bondo at dele 
pointerne fra indskolingens 
brev med alle de forsamlede.  
Og dermed har vi givet vores 
lille, men vægtige bidrag til de 
kommende forhandlinger om 
en arbejdstidsaftale for lærer-
ne og bh.kl.lederne. 

Anders Bondo Christensen med 
brevet fra Indskoklingen på Nærum 
Skole 

DLF om periodeforhand-
lingen: 
Målet med forhandlingerne i det 
nye år er at finde løsninger på 
de udfordringer, som kommissi-
onen peger på. Kommission er 
ikke kommet med svaret, kun 
analysen. Herfra er der en be-
rettiget forventning om, at par-
terne finder hinanden.  Vi har et 
fælles mål om at skabe en god 
folkeskole – og det giver sig 
selv, at en god folkeskole for-
udsætter vilkår, der gør, at læ-
rerne kan levere god undervis-
ning. Kommissionen har gjort 
sit, og i det nye år tager parter-
ne over. Forhandlingerne star-
ter i marts, og det er målsæt-
ningen, at der kan landes en 
aftale hurtigst muligt derefter, 
gerne allerede i slutningen af 
april.  
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Lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere 

Det vigtigste resultat i den nye forhåndsaftale er tillægget til arbejdsmiljørepræ-
sentanterne. Det er en anerkendelse af det vigtige arbejde, AMR’erne udfører på 
skolerne. 

Tillægget bliver udbetalt (med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2019) med de-
cember-lønnen. 

Som tidligere omtalt, har vi stadig en forhandling om diverse vejledertillæg til go-
de. Den finder sted hen over de næste måneder. 

 
Redaktion:  
Marianne Toftgaard 
Gregers Nordentoft 
Finn Jensen 
Tine Friedrichsen 
 
Adresse:  
HinkeRuden, Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840  Holte. 
E-mail: 026@dlf.org 
 
Deadline næste nummer: 30. januar 2020 

 

Lønaftale for logopæder 
Vi har også aftalt lønforhandling for logopæderne. Vi har første forhandlingsmø-
de i begyndelsen af januar. 

Generel lønstigning 1. januar 2020 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt en lønstigning på ca. 
1,6 % pr. 1. januar 2020. Det svarer til en stigning på omkring 5-600 kr. om må-
neden. 
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TR-stormøde i Odense 17. december 
 
Der var indkaldt til stormøde i forbindelse med fremlæggelsen af Lærerkommissi-
onens rapport. Kommissionens formand, Per B. Christensen, fremlagde analyser 
og konklusioner,  
 
KL’s formand, Jacob Bundsgaard (billedet), 
talte om, at parterne lige nu har en historisk 
god mulighed for at indgå en aftale, og vo-
res egen formand, Anders Bondo Christen-
sen fortalte om DLF’s arbejde mod en afta-
le. Der bliver efter jul indkaldt til både regio-
nale TR-møder og til medlemsmøder om 
forhandlingerne. Du kan også spørge din 
TR om nyt. 

Løntjek 
Som sædvanlig holder kredsen løntjek på skolerne/arbejdspladserne, hvis der er 
ønske om det. Har i ikke haft det endnu på din arbejdsplads, så gå til din TR og 
forhør dig om muligheden. Vi kommer gerne  
 


