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Skriftlig beretning 2021 – Kreds 105 
 
2020 var præget af Covid19. Udmeldingen fra statsministeren om nedlukning og hjemsendelse af 
elever kom dagen før, vi skulle have afholdt vores ordinære generalforsamling torsdag 12. marts 
2020. 
Derfra blev hverdagen meget anderledes, end vi før havde oplevet det og det er den stadig i 
skrivende stund. 
Vi fandt nye måder at få tingene til at fungere på: virtuelle møder, virtuelle generalforsamlinger, 
virtuel kongres, online afstemninger og online undervisning.  
Store begivenheder i DLF var: 
Arbejdstidsaftale 20 
Ny formand for DLF 
 

DLF fik ny formand 
 
I august lykkedes det DLF og KL at blive enige om en arbejdstidsaftale. Dette var skelsættende for 
formand Anders Bondo Christensen, som samme dag meddelte, at han dermed havde fuldført sin 
sidste og meget vigtige arbejdsopgave for DLF. Anders trak sig som formand til Kongressen i 
september. 
Det blev en kort og intens valgkamp mellem 3 kandidater og under stor spænding blev Gordon 
Ørskov Madsen valgt til ny formand af de kongresdelegerede. 
 

Anderledes afvikling af kongres 
 
Kongressen i september skulle have været en 2 dages kongres, hvor ca. 300 kongresdelegerede 
skulle mødes, diskutere og lægger den fremtidige linje for DLF. Pga. Covid19 blev det i sidste 
øjeblik besluttet at reducere den fysiske kongres til 1 dag og udskyde ikke presserende 
dagsordenspunkter til lidt senere. 
Eftersom Covid19 situationen ikke ændrede sig betragteligt, blev den sidste del af kongressen 
afviklet online i december. Dette var ikke optimalt og ingen håber at dette skal gentages. 
 
Dagsordens punkter: 
 

- Arbejdstid 
- Opstilling af krav til OK21 
- Er vi gearet til fremtiden? 
- Balance i Hovedkassens økonomi 
- Grøn omstilling 
- Folkeskolens udvikling 
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- Ændring af dele af DLFs vedtægter 
- Valg af formand 

 

Udskudt generalforsamling valg af nye kredsstyrelsesmedlemmer 
 
Billund Lærerkreds lykkedes med at få indkaldt til generalforsamling lige inden sommerferien. Vi 
var meget glade for at kunne mødes fysisk den 30. juni og dermed få afviklet årets 
generalforsamling. Mange kredse fik først holdt generalforsamling langt hen på efteråret. 
Fremmødet til generalforsamlingen var tilfredsstillende i forhold til tidspunktet. Vi var knap 60 til 
stede. 
På generalforsamlingen tog vi afsked med både Gitte Uth og Tage Andersen, der har været i 
Kredsstyrelsen i mange år. 
Nyvalgte blev Rasmus Christensen fra Billundskolen og Birgitte Nørgaard fra Vestre Skole. 
Derudover var der genvalg til formand Lone Hagelskjær og Kredsstyrelsesmedlemmer Bo Madsen 
og Michael Rich Hansen. 
 

Udskudt generalforsamling 2021 
 
Kredsstyrelsen har i samarbejde med TRerne besluttet at udskyde generalforsamlingen på grund 
af nedlukningen og forsamlingsforbuddet. Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 11. 
marts. 
Den nye dato er: tirsdag den 15. juni 2021. 
Planen er at afholde generalforsamlingen på Hedemarken(hvor vi plejer at være, det har blot 
ændret navn), hvis vi kan mødes fysisk. 
Hvis dette ikke bliver muligt, afholder vi generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”. 
Den skriftlige beretning, regnskab og budget kommer ud i starten af marts, som det plejer. 
 

A20 – urafstemningen 
 
En stor tak til alle jer, der stemte i vores kreds. 
Vi fik en stemmeprocent på 84,9 %, den 7. højeste i landet, meget flot. 
Det blev også et tydeligt JA i Billund Lærerkreds 81,7 % stemte for. 
 

Lokale forhandlinger 
 
I vores kommune er vi i gang med de lokale forhandlinger i forhold til udmøntningen af A20. Der er 
en god stemning under forhandlingerne. 
Vi har A20 som grundlag og folder i et kommunalt administrationsgrundlag udmøntningen ud. 
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VI har aftalt at lave mange aftaler på kommuneniveau, da vi tilstræber en vis ensartethed på 
skolerne. 
De foreløbige aftalepunkter blev gennemgået på et virtuelt TR møde fredag den 5/2, her deltog 
også Niels Lynnerup fra Hovedstyrelsen. 
 
Følgende områder arbejder vi med kommunale aftaler på. Dette indgår i den kommunale 
redegørelse, der skal være grundlaget for skolerne: 
 

- Tid på og beskrivelse af klasselæreropgaven 
- Gennemsnitligt undervisningstimetal 
- Faktor på forberedelsen 
- Nedslag i undervisningstid for nyuddannede 
- Tid på elevpauserne 
- Overordnet beskrivelse af teamsamarbejdet 
- Beskrivelse af forberedelse 
- Skabelon til skoleplanen 
- Tid på opgaverne 
- Vejlederfunktionerne 

 

OK21 
 
Der blev i vinterferien indgået aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation, LC, om ny 
overenskomst for kommunalt ansatte lærere, børnehaveklasseledere og øvrige grupper på LC’s 
kommunale overenskomster. Aftalen bygger oven på weekendens aftale mellem 
Forhandlingsfællesskabet og KL for det samlede kommunale arbejdsmarked. 
Gordon Ørskov Madsen, formand for LC og Danmarks Lærerforening, siger om aftalen: 
- Med aftalen i weekenden fik vi sikret reallønnen de kommende tre år - endda med udsigt til en 
lille stigning. Det skal ses på baggrund af den alvorlige økonomiske situation, der uundgåeligt 
følger af Corona-krisen. 
- En væsentlig del af midlerne ved forhandlingsbordet er brugt til generelle lønstigninger for LC's 
medlemmer på hele det kommunale område. Vi har forbedret reallønnen. 
- Den nye aftale mellem KL og LC betyder også, at vi har kunnet prioritere særlige områder, som er 
relevante for kommunalt ansatte i folkeskolen og undervisningssektoren. 
- Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft mulighed for at sikre en særlig lønudvikling til udvalgte 
grupper, som har haft behov for et løft. Det gælder f.eks. børnehaveklasseledere i folkeskolen, UU-
vejledere, ikke-læreruddannede i PPR og professionsbachelorer i ernæring og sundhed. 
- Det har også være muligt at sætte midler af til et særligt projekt som skal sikre en bedre 
overgang fra læreruddannelsen til ansættelse i folkeskolen. Vi vil ud fra den viden, vi har fra 
forskning om, hvad der skaber en god start på lærerjobbet, indsamle gode eksempler fra 
kommunerne. Udvalgte kommuner vil også kunne få hjælp til en god proces lokalt, som kan hjælpe 
til at få de gode eksempler ud at virke på skolerne og i kommunen. 
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- En sidste central del af aftalen er, at vi er enige om at indhente fælles viden om 
kompetencebehov og muligheder for kompetenceudvikling med det formål at styrke lærernes 
faglige udvikling. 
Aftalen vil nu blive sendt til medlemsdebat og efterfølgende afstemning blandt LC's 
medlemsorganisationer. 
 

Mindre medlemsgrupper 
 
I Billund Lærerkreds har vi også medlemmer, der ikke arbejder på Folkeskolerne.  
Det drejer sig om lærere på Tronsøskolen og medarbejdere på forvaltningen, talehørekonsulenter, 
skolekonsulenter og UU vejledere. 
Disse grupper har vi afholdt lønforhandlinger for. På Tronsøskolen har vi bistået TR med 
forhandlingerne og disse er kommet på plads. 
På forvaltningen har vi forhandlet i løbet af vinteren og fået nye aftaler på plads. I modsætning til 
lærere og bhkl. ledere i Folkeskolen afholdes der for disse grupper individuel lønforhandling. Det 
er Kredsen, der forhandler. 
Vi har afholdt møder med medarbejderne på forvaltningen, hvor vi har talt både om løn og 
arbejdsforhold. Pga. Covid19 har det ikke været muligt at mødes som vi gerne ville, men vi håber 
at få mulighed for flere møder i fremtiden. 
 

TR aftale pr. 1.august 2021 
 
I kølvandet på A20 er det lykkedes os at lave en aftale for TRerne på skolerne. TR får nu tildelt 88,4 
timer som grund sats og derudover 3 timer pr. lærer/børnhaveklasseleder. Vi er meget glade for at 
have fået en aftale på plads, så TR får reel tid i hverdagen til at varetage opgaven. Der har under 
perioden med lov 409 ikke været angivet et timetal for TR opgaven på de fleste skoler. 
 

Covid 19 
 
Uge 2 - 2021 

DLF-formand: Stop med fuldt skema – det er nødundervisning 

Af: Helle Lauritsen 

"Vi må sætte ambitionsniveauet ned nu", siger lærerformand Gordon Ørskov Madsen. "Vi 
er på niveau 5 – det højeste i alarmberedskabet i forhold til covid-19, så nu er der altså 
tale om nødundervisning og ikke fuldt skema både online og i klasser". 
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Nu skal vi passe på os selv og hinanden, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen. Foto: Thomas 
Arnbo 
Formanden for Danmarks Lærerforening fortæller, at DLF stadig hører om lærere, der underviser både 
online til elever, der sidder hjemme, samtidig med at de underviser i klassen for de fremmødte elever. 
Og på flere skoler i fuldt skema. Det er ikke meningen. 

"Vi skal passe på os selv og hinanden i disse tider. Vi hører om medlemmer, der går fysisk på arbejde 
hver dag for at tage sig af nødundervisning af 0.-4. klasses elever, og der er særligt hele 
specialundervisningen, STU, PPR og mange flere, som møder op på deres arbejdsplads og er tæt på 
elever og på hinanden. Det holder ikke. Vi bliver nødt til at sætte ambitionsniveauet ned. Det er et stort 
tema for os og vi vil fortsat gøre opmærksom på det overfor myndigheder, arbejdsgivere, stat og 
kommune", siger Gordon Ørskov Madsen. 

Ministeriet: Hjemsendte elever skal have nødundervisning 

DLF arbejder på at sende et brev ud til medlemmerne om situationen lige nu. Og formanden for DLF 
var i går til møde med flere parter, blandt andet undervisningsministeren. 

Vi skal ikke have fulde skemaer nu 

"Vi er nødt til at melde klart ud nu til kommuner og skoler. Vi sender også brev ud til lærerkredsene. Det 
er der behov for. Nu handler det om nødundervisning, hvor der skal skæres ned på timetallet. Vi skal 
bestemt præstere, men det skal være tilpasset situationen", siger Gordon Ørskov Madsen. 

"Det må være slut med skoler og kommuner, der prøver at få fulde skemaer til at køre. Vi må hjælpe 
hinanden, ellers risikerer vi, at vi på et tidspunkt slet ikke kan tage os af nogen. Vi vil gerne påtage os 
vores ansvar som lærere, men nu skal vi altså passe på og koncentrere vores kræfter". 
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Han fortæller, at det er forskelligt, hvordan kommunerne tolker bekendtgørelsen om nødundervisning. 
Det betyder, at man nogle steder prøver at komme så tæt på fuld undervisning som muligt, men det er 
ikke meningen. 

"Man kan ikke undervise virtuelt i seks timer om dagen. Nogle lærere oplever desuden, at de skal 
sende deres egne børn i skole til fysisk undervisning, sådan at de selv kan passe deres arbejde 
hjemmefra. Så der er lærere, der risikerer at flytte egne børn i skole hos kollegerne, så de selv kan 
varetage undervisningen af deres klasser. Der må vi finde et mere acceptabelt niveau", siger Gordon 
Ørskov Madsen. 

Vacciner til nogle i udsatte positioner 

Formanden er glad for at undervisningsministeren lægger op til at drøfte vacciner til nogle ansatte i 
udsatte positioner på skolerne. 

 Minister: Nyt på vej om vacciner og test til de skoler, der har åbent  

"Generelt mener jeg ikke, at lærerne skal rykkes op i vaccinekøen på linje med sygehuspersonale, der 
arbejder med covid-19 patienter, men der er nogle i specialundervisningen, der kan have brug for 
vaccine hurtigere, fordi de er tæt på børn, der ikke kan håndtere afstands- og hygiejneregler. Det er jo 
anderledes end os andre, der bedre kan passe på os selv. Men jeg oplever, at der er velvilje til at se på 
vacciner til nogle i specialtilbuddene". 

Gordon Ørskov Madsen fortæller også, at DLF sammen med Bupl har aftalt, at man skal have 
undersøgt, hvor mange der benytter nødpasningen. 

 

Online møder 
En helt ny boldgade vi har bevæget os ind i. Vi har skulle lære, at holde, indkalde og gennemføre 
lange virtuelle møde. Foran skærmen sidder vi alene i fællesskab. Online møder kan godt 
anvendes i nogle tilfælde til kortere teamsamtaler eller fagsnakke. Det er lidt udfordrende når 
mødet skal vare 1 eller op til 2 timer. Det gør at vi bliver trætte i øjnene og i hovedet. Selvom vi 
ikke kan se det, så ved vi at skærmen står og flimrer hele tiden. Dette gør at vi kan få ondt i 
hovedet og at øjnene bliver stresset – det kan have en konsekvens på synet. 
Mødetypen flytter også den relationsmæssige del lidt. Vores sprog er ikke bare ansigtet gennem 
en skærm og et lille billede – det vil sige det verbale sprog. Det meste af det vi egentlig siger er 
nonverbalt og det nonverbale kommer meget lidt til udtryk i onlinemøderne. Vi har fokus på at vi 
kan trives så meget så muligt og på at møder bør holdes til et minimum under hjemsendelserne. 
Det skal kort sagt give mening at mødes. 
 
Hjemmearbejdsplads 
Vi ønsker for alle vores medlemmer i Billund Lærerkreds at de kan have fleksible arbejdstid. Med 
det får man også en hjemmearbejdsplads, som man selv skal indrette og stå for. Da vi under 
normale forhold ”bare” kan blive på skolen og gøre vores arbejde under fuld tilstedeværelse. 
 
Under covid-19 hjemsendelsen skal man ikke kun selv stå inde for hjemmearbejdspladsen. Det er 
rent faktisk et fælles ansvar mellem dig og din skoleleder. Skolelederne er meget opmærksomme 
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på vores psykiske trivsel, når vi er hjemsendt. De er dog en del mindre opmærksomme på vores 
hjemmearbejdspladser, skærmforhold og fysiske tilstand som følger af dette. 
Vi sidder ved køkkenborde, sofaborde, små skriveborde og andre alternative steder og laver god 
undervisning. Disse fysiske udfordringer med lave bordhøjder og manglende ergonomiske stole 
giver mindre udfordringer i håndled, skuldre og især i lænden hos mange. Vi vejledes til at bevæge 
os ofte – det er bare svært hvis man har 6 lektioner i træk med meget korte pauser ind imellem. Så 
skal man jo sørge for at spise og drikke i pauserne. 
 
 

Hverdagen under Covid 19 – nedlukning og genåbning 
 
En beretning hjemme fra stuen af Michael – arbejdsmiljøansvarlig i Kredsen: 
 
Vi kan ikke løbe fra, at vi oplevede noget helt særligt i marts måned 2020. Med et trylleslag lukker 
skolerne over hele landet ned og alle skoleeleverne er hjemsendt. Det er vi lærere også. Tror vi. 
Men som tiden gik fandt vi rigtig nok ud af, at alle vejledninger, retningslinjer og forholdsregler 
gjaldt alle i samfundet – også dig og mig. Når vi havde fri fra arbejde. Når vi ikke havde fri på 
opgaveoversigten inde i det der PULS EDUCA, så skulle en del af rigtig nok møde på arbejde 
alligevel, under helt andre retningslinjer, som egentlig ikke var lavet endnu eller i hvert fald ikke 
helt tydelige for os. For nogle var det faktisk lidt angstprovokerende og for andre som under en 
normal hverdag gik på arbejde uden mén på grund alder eller sygdom, de skulle enten blive 
hjemme eller så skulle deres leder, ganske uden lægefaglige kundskaber, vurdere om de var i 
stand til at møde på arbejde. 
Vi kom på egne udviklede crashkurser i virtuel undervisning gennem Teams og vi lærte at hverken 
Meebook eller vores kommunale pc-programmer kunne følge med os, ej heller elevernes brug af 
dette. Nedbrud efter nedbrud og stigende frustration over at vi som lærere skulle gennemføre 
velforberedt og spændende undervisning samtidig med, at vi selv skulle lære at anvende de 
digitale platforme og vejlede eleverne i ”det vi ikke rigtig selv var inde i”. Vi klarede den. Det skal vi 
huske på og italesætte over for hinanden. 
Det var sjovt. I starten. Det blev mindre sjovt efter to måneder og vi begyndte at åbne op i juni 
2020. Mange arbejdede i en del flere eksponeringstimer end normalt, men vi klarede den og kom i 
gennem med humøret i behold. Det gjorde skoleeleverne også. 
Skoleåret startede rigtig godt, men undervejs startede anden bølge også. Men det forventede vi 
og vi var og er i skrivende stund klar. Vi skiftede spor uforbeholdent hurtigt og begyndte at 
undervise hjemmefra fra den ene dag til den anden – vi har lært noget. 
Men vi er også ekstremt pressede i denne anden situation. Vi kan ikke løbe fra, at vi også bare er 
”mennesker” med liv, frygt, angst og nervøsitet i nærheden. Vi er stærke foran skærmen fra 
spisestuestolen og køkkenbordet, som egentlig burde være en kontorstol og et hævesænkebord. 
En bærbar i en ordentlig størrelse, så vores aldrende øjne kan følge med, hvor der selvfølgelig, 
ikke, fra ledelsernes side er tilbudt både trådløs mus og tastatur for at forhindre forskellige 
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håndledsgener. Skærmbriller har skolernes ledelser også været opmærksomme på og hele delen 
med at den virtuelle undervisning stille og roligt har ædt sig ind i hverdagens naturlige pauser og 
med små trylleslag er vi begyndt at glemme dem – pauserne. Vi går på om morgenen og lige 
pludselig er klokken 15 og dagen er ved ende… Nej, der er lige det der virtuelle møde som ledelsen 
gerne vil have du skal deltage i, det er jo vigtigt, at det ligger uden for undervisningstid. Læs her… 
Vi er endnu ikke kommet til dine egne to måske tre børn, som du også skal mingelere imellem 
undervisning, morgen- og frokostmad, leg for den mindste og højtlæsningen for den ældste. 
Ud over at du har en mediespundet oplevelse af din virkelighed som værende, at du ikke kan give 
dine elever faglighed nok – du er begyndt at føle de ikke lærer noget, for det hører du alskens 
eksperter tude dig ørerne fulde af i samtlige nyhedsudsendelser du ser og hører. Der er ikke taget 
højde for, at du kender dine egne kompetencer og din egen faglighed. 
Dine kompetencer rækker i vid udstrækning til din undervisning og dine elever har stor læring. Den 
kan bare ikke helt sættes i forskernes testvælde af en burhønsebås. Vi er dygtige og vi kender 
vores elever og deres individuelle behov. 
Du rækker og er fuldt ud kompetent til at løse opgaven. 
 
Vigtigst af alt er, at det er tilladt at gå en eller flere ture ude i den friske luft dagligt, det er i orden 
at holde en pause og især flytte sig væk fra skærmen, væk fra husets vægge og væk fra det 
stationære arbejde. Tænk på din normale arbejdsdag. Hvor ofte sidder du foran computeren i 
mere end en time ad gangen? Du behøver ikke være ”på” konstant og til rådighed 12 timer i 
døgnet. Det er både din trivsel men også dine elevers trivsel som rammes af al for meget skærm-
arbejde – brug nogle alternative læringsmønstre og forkort skærmtiden fra dig selv og dem 
omkring dig. Det er helt i orden og der er ingen, som kommer efter dig for at give lidt plads til den 
psykiske og sociale trivsel også selv om den er virtuel eller skal foregå alene. 
 
I skrivende stund er åbningen lige forlænget med yderligere tre uger indtil den 28. februar for alle 
eleverne fra 5. klasse og opefter. Vi er meget opmærksomme på de eftervirkninger der er ved 
genåbningen og for nogles vedkommende angsten for om de kan klare at komme tilbage til de 
yngste elever. Vi er opmærksomme på, at det har været med fuldt skrald på undervisningen, men 
vi har også en forståelse af, at målet har været så få lærere i de enkelte klasser og der på nogle 
skoler har været en forberedelsesdag til de tilbagevendende lærere. 
Vi ved, at det er svært at være nedlukket og sendt hjem til virtuel undervisning og nu kan det være 
endnu sværere, da nogle skal veksle mellem fysisk og virtuel undervisning. 
Vi er også meget opmærksomme på de ældste elevers forestående eksaminer og hvad der sker 
med dem. Jeres TR og AMR har holdt flere møder omkring disse udfordringer også med ledelserne 
på skolerne. Kredsen er i tæt dialog med forvaltningen og skolechefen om disse udfordringer. 
 
Kredsstyrelsen Billund Lærerkreds  
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