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Skriftlig beretning 2020 

Folkeskoleidealet 

DLF har gennem de sidste par år arbejdet med at udforme et folkeskoleideal. Der har været nedsat 

arbejdsgrupper med medlemsrepræsentanter fra forskellige kredse. 

Processen har været grundig, hvert et ord har været vendt og diskuteret, så idealet var klar til 

vedtagelse på kongressen i oktober. 

Herunder er et uddrag af notatet som beskriver tankerne bag Danmarks Lærerforenings 

folkeskoleideal. 

Hvorfor holder vi skole?  

”Vi lærer for livet og ikke for skolen”, skrev Grundtvig som bekendt og gav udtryk for skolens 

folkelige forankring og tradition. Mange år efter præciserede teologen K.E. Løgstrup, at skolens 

formål måtte være tilværelsesoplysning; dvs. at oplyse om den tilværelse, ”vi har med og mod 

hinanden”. Grundtvig og Løgstrup formulerede overordnede ideer om skolen og om, hvorfor vi 

holder skole.  

I dag er nogle af disse formuleringer gået af mode, og andre ledetråde har taget over som fx 

kompetencer og livslang læring. Men spørgsmålet er, om de kan løfte et større blik på folkeskolen 

og hele dens mening? Eller om vi i dag har brug for en fornyet og bredere diskussion om, hvorfor vi 

holder skole, og hvilke idealer folkeskolen må bygge på?  

Ved at formulere et folkeskoleideal vil Danmarks Lærerforening være med til at pege på et fælles 

sprog og en fælles forståelse om folkeskolen og dens betydning i og gennem tiden.  

Idealer, dannelse og folkeskolen 

Idealer er båret af ønsket om, at noget bør være på en bestemt måde, og som det derfor er værd 

at stræbe efter. Idealer udtrykker grundlæggende værdier og kommer til udtryk i hverdagen ved at 

give mening og retning. Idealer bygger ofte på de erfaringer og den viden, man gennem tiden har 

opbygget, og de visioner, man har for fremtiden. 

Bag folkeskolen ligger mere eller mindre udtalte idealer og normative forestillinger. Nogle er 

formuleret og kommer til udtryk i folkeskolens formålsparagraf. Andre er båret af traditionen, og 
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atter andre leves og finder udtryk på den lokale folkeskole. Samtidig bygger hele 

folkeskoletraditionen på en årtusinde lang skolehistorie fra det antikke og frem til vores tid. 

Folkeskolen er en vital institution både for børns opvækst og dannelsesprocesser og for samfundets 

fremtid og udvikling. Det forbinder folkeskolen med en række andre væsentlige samfundsområder 

som politikken, erhvervslivet, videnskaben og kulturen. 

Et folkeskoleideal er et bud på, hvad gode dannelsesprocesser indeholder, hvad der udgør et godt 

samfund og ikke mindst, hvilke værdier der er vigtige at give videre til kommende generationer. 

Folkeskolens pædagogiske mening  

Lærerne og dermed Danmarks Lærerforening er en central del af folkeskolen og dens udvikling og 

har også selv et bud på, hvilke værdier og betydning folkeskolen har. Lærerne implementerer ikke 

bare samfundets værdier eller idealer, men har i kraft af deres profession og professionshistorie 

selv en forestilling om, hvilke idealer folkeskolen skal bygge på. 

Netop derfor er det helt afgørende at formulere et folkeskoleideal, der ikke adresserer de 

udfordringer, vi har her og nu, men som ser mere grundlæggende på, hvad skolen er, hvorfor vi 

holder skole, og hvordan folkeskolen skal udvikle sig i fremtiden. 

Folkeskolen er i sagens natur en skole for alle – for folket – og er derfor båret af mange forskellige 

aktører, interessenter og institutioner. Alle har en legitim interesse i at formulere skolens ideal. Det 

er vigtigt og væsentligt.  

Danmarks Lærerforening bringer hermed sit bud på et ideal for folkeskolen. Det er et ideal, der 

tager afsæt i lærerprofessionens forståelse af både folkeskolens betydning for børns dannelse og 

folkeskolens betydning som samfundsinstitution. 

Hele teksten kan læses på nedenstående link: 

https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf 

OK 18 og lokalaftaler 

Der er for skoleåret 2019/2020 lokalaftaler i 84 af i de i alt 98 kommuner. Aftalerne varierer i form, 

indhold og omfang. DLFs kortlægning viser, at der er mange forskellige aftaleelementer og 

tilgange, og der er også mange fællestræk og elementer, der går igen. 

https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf
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I Billund Kommune er der ikke lavet aftaler, dette beror sig stadig på at Byrådets beslutning om, at 

der ikke skal forhandles med Lærerkredsen herom. 

På de enkelte skoler er der lavet skoleaftaler om arbejdstiden. 

Vi har i Kredsen samlet aftalerne og sammenlignet dem. Der er mange fællestræk, men også 

forskelle, der kan arbejdes videre med. Vi ser frem til udfaldet af periodeforhandlingerne og 

forventer en god dialog med forvaltningen. 

Lærerkommissionens rapport 

Som et led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 nedsatte LC og KL sammen en uafhængig 

kommission, der efter 16 måneders arbejde nu har fremlagt resultatet af arbejdet. 

Kommissionen har indsamlet viden fra forskning, egne undersøgelser, skolebesøg samt dialog med 

en bred kreds af aktører på skoleområdet. 

- Lærerkommissionen konstaterer på baggrund af deres mange skolebesøg og analyser, at et 

tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgørende positiv betydning for, 

hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation. Kommissionen anbefaler derfor parterne at 

nytænke forhandlingerne om arbejdstid, så et styrket samarbejde kommer i fokus. 

Kommissionens arbejde vil nu indgå som en del af de periodeforhandlinger, som parterne 

påbegynder i foråret 2020. Målet er blandt andet at indgå en ny arbejdstidsaftale for lærerne. 

- Analyserne i Lærerkommissionens rapport giver parterne et vigtigt fælles billede af de 

udfordringer, der kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen pointerer betydningen 

af, at parterne tager et fælles ansvar for lærernes arbejdssituation. Nu er det parternes opgave at 

finde de fælles aftalte løsninger, siger Anders Bondo Christensen. 

16. december var 1800 tillidsvalgte samlet til TR-stormøde i Odense. TRere og KS fra Billund 

Lærerkreds var også til stede, da kommissionsformand Per B. Christensen fremlagde rapporten. 

Kommissionen har identificeret en række problemstillinger, som de mener, at en ny 

arbejdstidsaftale bør adressere: 

• Sammenhængen mellem tid og opgaver herunder muligheden for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 

• En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

• En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

• Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 
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samarbejde på skolen 

• Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

 

Kommissionen blev nedsat som en del af den aftale, vi indgik ved OK18. I aftalen skriver parterne, 

at vi er enige om, at ”OK18-resultatet er udtryk for et fælles ønske om et fornyet samarbejde 

mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder”. Ønsket om et 

fornyet samarbejde blev understreget og gentaget på TR-stormødet i den tale, som KL’s formand 

Jacob Bundsgaard gav til de mange tillidsvalgte. Bundsgaard hæftede sig ved, at kommissionen 

fastslår, at der, hvor der er gensidig tillid, og man kan finde ud af at samarbejde lokalt, har det en 

helt indlysende positiv effekt på den kvalitet, der er i undervisningen. 

 

”Samarbejdet” har da også en helt central placering i kommissionens rapport. Kommissionen 

omtaler således ”samarbejdssporet” som en alternativ tilgang til de kommende forhandlinger om 

en arbejdstidsaftale. 

Anders Bondo Christensen skriver i sit nytårsbrev til medlemmerne: 

Kan vi sikre, at det er muligheden for at lykkes med skolens kerneopgave – undervisningen – der 

kommer i fokus? Kan vi sikre, at forberedelsestiden ikke blot er den tid, der er til rest, når alle andre 

opgaver er løst? Kan vi sikre, at alle lærere oplever, at de har fået en hensigtsmæssig og 

gennemskuelig opgavefordeling? Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at i nogle kommuner og på 

nogle skoler er de kommet langt i den retning. 

 

Med aftalen om Ny Start ved OK18 er der sket et klart løft af samarbejdet mellem KL og os. Det 

forbedrede samarbejde har bredt sig til en række kommuner. 

Der ligger et stort ansvar hos begge parter i at nå i mål med en ny fælles arbejdstidsaftale, som har 

værdi i hverdagen på skolerne. 

Lokalt skriver Skolechef Morten Kirk i sin nytårshilsen til personalet:  

Forandringer i folkeskolen vil vi også se i 2020. Lærerkommissionen har lige fremlagt sin rapport og 

sine anbefalinger, som følger tre hovedspor: En ny arbejdstidsaftale, en styrket lærerprofession og 

en tydelig lokal skoleledelse. Spændende bliver det at følge parternes opfølgning på 

kommissionsarbejdet frem mod planlægningen af næste skoleår. Jeg glæder mig til en god lokal 

dialog her i Billund Kommune. 
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Ekstraordinær kongres 5. februar 2020 

Der var indkaldt til ekstraordinær kongres i forbindelse med de foranstående 

periodeforhandlinger. 

Beskyttelse af tid til forberedelse, gennemsigtighed og sammenhæng mellem undervisning og 

forberedelse er nogle de mål, som kongressen sendte videre til lærernes forhandlere forud for 

periodeforhandlingerne med KL om lærernes arbejdstid. 

DLF har valgt at opstille seks mål til periodeforhandlingerne: 

• Procedureregler, der sikrer et aftalebaseret forpligtende samarbejde mellem KL og LC, kommune 

og kreds samt skoleledelse og TR om konkrete handlinger med henblik på at nå de overordnede 

målsætninger  

• Samarbejde om prioritering af arbejdstidsressourcen, der sikrer sammenhæng mellem tid og 

opgaver og mellem undervisning og forberedelse, så lærerne har mulighed for at gennemføre 

undervisning af høj kvalitet 

• Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og prioritering af anvendelsen af lærernes 

arbejdstid og en sikring af, at ledelsen inddrager den samlede lærergruppe i den overordnede 

prioritering  

• Et ledelsesrum, der sikrer, at ledelsen tager hånd om den enkelte lærers arbejdssituation, 

herunder gennem løbende opfølgning på og eventuel omprioritering af opgaverne 

• Beskyttelse af tiden til forberedelse 

• Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet 

 

FH fagbevægelsens Hovedorganisation 

FH er en sammenslutning af FTF og LO. 

FH er Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. FH organiserer faglige 

organisationer, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere. FH kæmper for job og 

uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk 

samfund. 
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FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation er fungerende 2019 

Arbejdet med FH’s nye lokale struktur. 

Der skal i løbet af Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH’s) første to år, dvs. frem mod 2021, 

etableres en ny lokal struktur. FH’s Udvalg for Organisationsudvikling (UfO) har nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal skabe grundlaget for den nye lokale struktur. Arbejdsgruppen skal 

afdække muligheder og pege på løsninger inden for de rammer, der er fastlagt af kongressen. 

En væsentlig del af baggrunden for at stifte Fagbevægelsens Hovedorganisation var, at den 

politiske interessevaretagelse skulle styrkes; internationalt, nationalt og lokalt. Rammerne for de 

to første blev besluttet på den stiftende kongres den 13. april 2018. Tilbage står, at der skal 

udvikles nye rammer for den lokale politiske interessevaretagelse, der kan træde i stedet for LO’s 

sektioner og FTF’s regioner. FH’s nye lokale struktur skal etableres pr. 1. januar 2021. Indtil da 

fortsætter LO-sektionerne og FTF-regionerne deres arbejde med de samme opgaver som før 

fusionen. 

Vi har fra Billund Lærerkreds deltaget i FTFs årsmøde i november 2019. Her blev der redegjort for 

arbejdet med den nye lokale struktur. Der var endnu ingen løsning på måden at organisere sig på. 

Udfordringen er de meget forskellige distriktstørrelser i de forskellige organisationer. 

Hvad har rørt sig i det forløbne år? 

Aula: 

Billund Kommune var med helt fra starten som pilotkommune fra august. Det blev en periode med 

opdagelser af manglende indhold, fejlretninger og en del frustrationer. De øvrige kommuner tog 

hul på Aula efter efterårsferien, her var en del blevet tilpasset og brugerfladen bedre. 

Nationale test: 

I foråret kom en ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, der slår fast, at de nationale 

test i folkeskolen ikke virker. Derfor mener Danmarks Lærerforening, at testene droppes. 

Forskerne bag rapporten anbefaler, at man i stedet for de nuværende test fokuserer på at 

videreudvikle en stærk reel evalueringskultur i den danske folkeskole. Målet er ifølge 

rapporten ”at lærerne bliver endnu mere optagede af at få et bredt og mangespektret indblik i, 

hvad deres elever kan, hvordan de har udviklet sig, hvad de er optaget af fagligt og sagligt”. 
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Det oprindelige formål med at indføre nationale test var tosidigt; 

 Testen skulle være et pædagogisk redskab for læreren. Bundsgårds undersøgelse 

understøtter at de nationale test i læsning ikke kan anvendes til dette formål. 

 Testen skulle samtidig fungere som kontrolredskab til at følge skolens output på 

kommunalt og nationalt niveau (- og for skoleledere til at følge lærerenes output). 

Bundsgårds undersøgelse understøtter, at testen heller ikke er egnet til dette, fordi 

resultaterne er forbundet med så store usikkerheder. 

Fredag den 21/2 besluttede skoleforligspartierne på Christiansborg, at dette års nationale test 

bliver frivillige for de fleste skoler. Undtaget er dog de 20 procent skoler med de dårligste 

eksamenskarakterer i matematik og dansk og en række tilfældigt udvalgte skoler, som skal 

gennemføre test for at give et billede af det gennemsnitslige niveau på landsplan. 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har den 24/2 gjort det klart, at det er 

skolelederen, der beslutter, om en skoles elever skal deltage i nationale test dette forår, efter at 

testene som følge af fredagens forlig ikke er obligatoriske. 

Fra kursusudvalget: 

Vi har fra august fået 3 nye tillidsrepræsentanter på henholdsvis Lynghedeskolen, Vestre skole og 

Sdr. Omme skole. De er alle tre godt i gang med TR-uddannelsen og har fundet sig til rette i deres 

nye hverv. 

Det årlige TR-kursus sammen med Vejen-og Varde lærerkredse, blev i november afholdt i 

København. 

Vi kørte i bus derover og startede med rundvisning på DLFs hovedsæde på Vandkunsten. Her fik vi 

orientering om arbejdsopgaverne i de forskellige afdelinger og afsluttede med frokost. 

Derefter gik vi gennem byen til Arbejdermuseet, hvor vi havde mulighed for at sætte os ind i det 

historiske perspektiv omkring arbejderbevægelsen. 

Vi kørte til Sinatur Frederiksdal, hvor der var aftensmad og overnatning. 

På dag 2 kørte vi efter morgenmaden til Christiansborg, hvor vi mødtes med Troels Ravn, som gav 

os en rundvisning i folketinget. Derefter gik turen atter mod det jyske. 
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Det næste TR fællesarrangement finder sted i november 2020 og foregår som det oftest gør på 

Skarrildhus. 

Møder med ministeren 

21. december deltog Tage og Gitte fra kredsstyrelsen i et møde i Kolding med 

undervisningsministeren. Dette møde var et af 6 regionale møder med forskellige temaer. 

Formålet med møderækken var todelt, dels skulle ministeren have indsigt i problematikker og 

forhold, som lærerne er optaget af, og dels skulle ministeren have konkrete bud på, hvad hun ville 

kunne gøre for at være med til at ændre eventuelle problematikker. 

På dette møde var temaerne: 

”Varieret undervisning” og ”digitalisering og kvalitet”. 

Deltagerne på mødet skulle byde ind med oplevelser og løsningsforslag. Pernille Rosenkrantz Theil 

var meget lyttende og spurgte ind til oplevelserne i ”den virkelige verden”. 

Der var ting, som hun mente kunne ændres hurtigt, men også ting som hun var villig til at tage 

op/behandle, men som hun ikke selvstændigt kunne ændre. 

Fx ville hun sørge for at ændringer i prøvebekendtgørelser midt i et skoleår ikke ville ske. 

Brugen af læringsplatforme har hun allerede taget op til debat. 

Temaerne på de øvrige møder var: 

- Børn med særlige behov/inklusion 

- Målstyring og dannelse 

- Kvalificeret undervisning og uddannelseskrav 

- Skolehjemsamarbejdet 

 

Hvad er der sket i Billund Lærerkreds? 

Nye folk på banen, farvel til Poul og Carsten. 

Formand Carsten Nielsen stoppede som lærer og kredsformand den 1. august for at gå på pension. 

Carsten havde været kredsformand gennem 17 år, hvilket er rekorden i Billund Lærerkreds. 

Ligeledes stoppede vores sagsbehandler gennem 19 år, Poul den 1. november for at gå på 
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pension. Vi siger en stor tak til dem begge for mange år engageret arbejde til gavn for 

medlemmerne. 

Pr. 1. august startede Lone Hagelskjær som formand og da vores sagsbehandler holdt, overtog 

Lone Hagelskjær og Michael Rich Hansen sagsbehandlingen. 

Samarbejde med forvaltningen 

I november havde vi møde mellem Direktør for Børn og Unge Thomas Reintoft og skolechef 

Morten Kirk og alle TRere og AMRere med emnet ”Kvalitet i Folkeskolen”. 

Dagsordenen var; Hvordan får vi kvalitet til alle elever i folkeskolerne i Billund Kommune? 

1. Hvordan understøtter vi den gode undervisning? 

- Varieret og kvalificeret undervisning  

- Udfordringer 

- Eksempler fra hverdage 

- Arbejdsmiljø både for voksne og børn 

2. Udviklingsprojekter 

- Selvstyre på skolerne 

- Faglig udvikling og pædagogisk udvikling 

- Sparring 

- Data 

Vi havde et konstruktivt møde, hvor forvaltningen var meget åben, spørgende og åben for input. 

Vi regner med at holde lignende møder fremover. 

Medlemsmøde om efterløn og pension 
Varde Lærerkreds havde inviteret os til at deltage. 

 

Torsdag den 6. februar 2020 kom Dlf-a og Lærernes Pension til Varde. 
Pensionsemnerne var: 

- Når pensionen nærmer sig. 

- De yngre med fokus på alle de valg der er, og hjælpe med at få øjnene op for pension og de 

forsikringer der er i ordningen.  

DLF-a fortalte om efterløn. 
Fra vores kreds deltog 19 medlemmer. 
 
Møde for tjenestemænd om pension 
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Vi har inviteret kredsens tjenestemænd til et lokalt møde om tjenestemandspensionen den 21. 
april. Det er kredsen, der hjælper ved beregning af tjenestemandspensionen. 
 
Arbejdsmiljøåret 2019 

Vi har i kredsen har særlig fokus på vores fælles arbejdsmiljø. Vi har haft øje for både det fysiske 

arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Der har været forskellige nationale tiltag indenfor 

arbejdsmiljøet – det ene, er vi gearet til fremtiden, er et fokuspunkt inden for DLF og det andet er i 

samarbejde med FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) arbejdsmiljøåret. 

Siden sidste generalforsamling har vi i Billund Lærerkreds har vi haft samlet skolernes AMR 

(ArbejdsMiljøRepræsentanter) to gange og vi samles igen i foråret. Her har vi haft fokus på, 

hvordan det går på de enkelte skoler i vores kommune. Der har været udfordringer med for meget 

varme i nybyggede bygninger i sommerhalvåret, al for høje koncentrationer af CO2 i 

forberedelseslokaler uden gode udluftningsmuligheder, vold og trusselssager samt udfordringer 

med et stigende antal sager om krænkelser af lærere på digitale medier. 

Vi er ikke de eneste, som har kæmpet med dette og i vores overordnede samarbejder med DLF 

centralt har dette givet sig udtryk i en bedre arbejdsmiljørepræsentantuddannelse, tre pjecer om 

henholdsvis 1. indeklima i folkeskolen, 2. krænkelser og 3. vold, trusler og magtanvendelse. Disse 

pjecer er til information og inspiration omkring vigtige emner, som rører sig i vores arbejdsliv. De 

indeholder også cases taget fra det virkelige liv og nogle af dem indeholder inspiration til 

indberetningsskemaer. Nogle af disse skemaer har nogle af vores AMR taget udgangspunkt i, i en 

drøftelse med deres skoleleder, om hvordan man skal lave registrering af forskellige sager. 

Der er kommet en ny vejledning omkring nogle områder i APVen (arbejdspladsvurdering), særligt 

kemisk APV og dette har vi også haft en dialog om. 

På alle skoler er arbejdsmiljø under pres, især i indskolingen er miljøet for både elever og lærere 

udfordret. Vi har flere udadreagerende børn i klasserne, flere inkluderede børn og flere børn som 

har særlige behov. Alle disse børn skal vi undervise på samme tid. 

Kredsstyrelsen Billund Lærerkreds 


