
med Emil-eksemplet i Folketin-

gets åbningstale. Her opridsede 
hun en ideel skoledag og konkul-
derede, at lærerene skulle være 

mere sammen med børnene. 
KL med Ziegler i front udmeldte 
kort efter, at det kun kunne lade 

sig gøre, hvis lærerenes arbejds-
tidsaftale blev fjernet.  
I slutningen af november blev 

reformudspillet omtalt i pressen , 
og et tophemmeligt udkast til 

En iskold onsdag før påske var 

der arrangeret en demonstration 
i Århus. Temaet var ”Lærernes er 
de første, hvem bliver de næ-

ste”? 
Men egentlig startede det længe 
før, og det sluttede fredag den 

22. marts, hvor det sidste forsøg 
på forhandling brød sammen. 
Eller måske startede det hele 

først for alvor der? 
 

Den 2.10 kom statsministeren  

udspillet, hvor det fremgik, at den 

lange skoledag skulle finansieres 
gennem en ”modernisering af 
lærerenes arbejdstid”, kom frem 

i pressen.  
Den 4.12 lå det færdige udspil: 
lærerene skulle levere de ekstra 

timer – altså undervise mere 
inden for samme arbejdstid. 

S pil let  

O verenskomstforhandl ingerne  begynder  

Den 7.12 startede overenskomst-

forhandlingerne mellem KL og 
KTO.  
Den 11. 12 blev to undersøgelser, 

Pirls og Timss offentliggjort. De 
viste bl.a., at resultaterne i læs-
ning var så gode, at der ikke var 

grund til at lave en stor reform 
af skolen. Man havde undersøgt 
om flere timer til eleverne ville 

gøre en forskel, og man fandt ud 
af, at der ikke var sammenhæng 
mellem de faglige resultater og 

antallet af timer. 

Christine Antorini skrev i en 
pressemeddelelse, at undersø-
gelsens konklusion byggede på en 

misforståelse. Og på trods af 
ministerens undskyldning for, at 
ministeriet havde sat spørgs-

målstegn ved undersøgelsens 
resultat, ændrede ministeren 
ikke holdning – flere timer, så 

lærer eleverne mere. 
 
Den 8.1 havde DLF indkaldt til en 

ekstraordinær kongres, hvor 

sammenkædningen af en folke-
skolereform og overenskomst-
forhandlingerne blev diskuteret. 

Der var stor opbakning fra den 
øvrige del af fagbevægelsen. 
 

I slutningen af januar startede de 
politiske forhandlinger om refor-
men. Det blev præciseret, at der 

skulle leveres to millioner under-
visningslektioner og yderligere 
otte millioner aktivitetslektioner. 

 Lærerne blev de før-

ste, hvem bliver de 

næste? 

 Det er helt absurd i et 

demokrati, at DLF ikke 

kunne få aktindsigt i 

”Den hemmelige ar-

bejdsgruppes” notater, 

hvilket ombudsmanden 

også var ”overrasket 

over”.. 

Silkeborg 

Lærerforening:  

En beretning fra konflikten i april 

2013! 

Faktaboks 

Lærerene skulle levere de ekstra 

timer – altså undervise mere inden 

for samme arbejdstid. 

Den 11. 12 blev to undersøgelser, Pirls 
og Timss offentliggjort. Timss måler 4. 

klassers niveau i matematik og natur-
fag. Siden 1995 har danske elever 
forbedret deres kompetencer med et 

helt klassetrin. Der er ingen væsentli-
ge kønsforskelle og ingen sammen-
hæng mellem resultaterne og klasse-

størrelse, skolestørrelse og timetal. 
Det betyder dog noget, om der tales 
dansk i hjemmet, og den socioøkonomi-

ske baggrund har betydning.  

Pirls måler 4. klassers læseniveau. 
Danmark ligger i top 5 læsemæssigt. 
De svageste læsere er blevet løftet, 

men andelen med de dygtigste er 
uforandret.  
Der er stor spredning i læsekompeten-

cen, og for at blive dygtigere kræves 
der guidning fra en lærer.  
Man havde undersøgt om flere timer til 

eleverne ville gøre en forskel, og man 
fandt ud af, at der ikke var sammen-
hæng mellem de faglige resultater og 

antallet af timer. 

Skriftlig beretning 2014 

Banen var kridtet op  

Banen var kridtet op og en debat 

om KL’s opgørelse af lærernes 
arbejdstid, hvor tallet 16 klokketi-
mer kom frem, blev trods Dan-

marks Lærerforenings modsvar, 
det tal den brede befolkning 
mente, at lærerne arbejdede. Man 

havde kun medregnet den kon-
krete undervisning, og alt andet 
lærerarbejde, som også er med 

til at få en skole til at fungere,  
var ikke talt med. Efterhånden 
blev mistanken om aftalt spil 

forstærket. DLF søgte aktindsigt i 
”Den hemmelige arbejdsgruppes” 

notater, men fik afslag. Finansmi-

nisteriet svarede, at det var 
interne arbejdspapirer, som ikke 
indgik i forberedelserne af selve 

overenskomstforhandlingerne. 
Dog udtalte ombudsmanden, at 
det var overraskende, gruppens 

formål taget i betragtning. I ”Den 
hemmelige arbejdsgruppe” sad 
repræsentanter fra KL, Finansmi-

nisteriet, embedsmænd fra Børne
- og undervisningsministeriet 
samt Moderniseringsstyrelsen. 

Der var dog ikke enighed i den 
kommunale verden – Simon Phil  

Sørensen, viceborgmester i Lyng-

by-Tårnbæk og fra Enhedslisten 
fastholdt, at det ikke var en del af 
den danske model, at en regering 

på forhånd havde bestemt et for-
handlingsresultat.   
Men hvilken interesse havde KL og 

regeringen i det?  
Regeringen skulle have implemen-
teret en folkeskolereform, som 

ville koste kommunerne dyrt. 
 
KL ville gerne afskaffe A08 aftalen 

fordi, der skulle afsættes forbere-
delsestid og tid til andre opgaver.  



DLF samlede over 600 medlem-

mer til at udvikle ideer til, hvor-
dan man kunne forbedre lærer-
nes omdømme. Der blev tænkt 

kreativt, og det var meget spæn-
dende at deltage i, for der var en 
god energi. 

 
KL udtalte: ”Vi ønsker at sætte 
lærerne fri, så de sammen med 

deres ledere ude på skolerne kan 
beslutte, hvad arbejdstiden skal 
bruges til. Nøjagtigt som det 

foregår på alle andre arbejds-
pladser”. 
Det klingede hult!  

 

Gymnasielærerne.  

Den 8.2. landede Finansministe-
ren og AC en aftale om gymnasie-
lærernes arbejdstid. De droppede 

deres eksisterende aftale, men 
fik en lønstigning.  
 

Det fik presset på lærerne til at 
stige, men Gordon Ørskov Mad-
sen lovede, at det samme ikke 

ville ske i lærernes forhandlinger. 
 
Den 20.2. kom KL’s første bud på 

en aftale. Det rene ”Wild West”, 
udtalte Anders Bondo. Det eneste 
den indeholdte var en årsnorm 

på 1924 timer, som skolelederen 

skulle gøre op ved årets afslut-

ning. 
Ordet ”normalisering” blev brugt 
rigtig mange gange.  

 
Efterhånden vendte befolkningens 
sympati til fordel for lærerne, 

men der var stadig opbakning til, 
at læreren skulle undervise 
mere.  

 
Natten mellem den 26. og 27. 
februar brød forhandlingerne 

endeligt sammen.  

munen. Alle med samme budskab 

– Vi vil undervise! 
Der blev også lavet en del fælles 
aktiviteter, og i det hele var 

tillidsrepræsentanterne omdrej-
ningspunktet.  
Alle lærerne var til stormøde i 

Silkeborghallen, hvor situationen 
blev ridset op. 
Der blev arrangeret Walk and 

demonstrate flere gange. Der var 
fællessang i skumringen ved 
Rådhuset, og der blev dannet 

Tirsdag den 2.4 mødte alle over-

enskomstansatte på deres ar-
bejdspladser, men måtte alle 
blive udenfor skolen. Lockouten 

var en realitet,. Mange klappede 
af deres tjenestemandsansatte 
kollegaer, der havde lov til at gå 

på arbejde.  
I de efterfølgende uger blomstre-
de kreativiteten i hele kommunen. 

En lang række sjove, skøre, dejli-
ge og spændende aktiviteter blev 
sat i gang rundt om i hele kom-

lærerkæder rundt om i byen i de 

tidlige morgentimer – alle med 
samme slogan: Vi vil undervise!  
I uge 2 var der en stor demon-

stration på Torvet, hvor bl.a. 
Gordon Ørskov forsikrede lærer-
ne om, at DLF ikke ville give efter 

som GL, havde gjort.   
En iskold dag hoppede ca. 400 
lærere i Almind Sø for at lave et 

statement om, at  
KL skulle ”Bryde isen”, som læ-
rerne gerne ville.  

døvende bifald. Det styrkede 

sammenholdet og viste, at der 
var opbakning til foreningens 
politik.  

DLF kom med forskellige kompro-
misforslag, men de blev alle 
afvist af KL. 

Søndag 17.3. fremlagde DR kom-
missoriet fra ”Den hemmelige 
arbejdsgruppe”. Der blev rappor-

teret om aftalt spil. 
 

Den 20.3. var der landsdækkende 

demonstrationer med sloganet: 
”Lærerne er de første, hvem 
bliver de næste?”. Som sagt, så 

deltog lærerne fra Silkeborg i 
demonstrationen i Århus.  
 

Samtidig holdt KL topmøde. Ud-
meldingen var, at: 
”Lærerforeningens privilegier er 

blevet en hindring for udviklingen 
af folkeskolen”.  

Det endte i forligsinstitutionen, 

hvor det viste sig at blive et spil 
for galleriet, da KL ikke var inte-
resseret i andet end det, de selv 

ville. Der var ikke døgnlange 
forhandlinger, som der ellers 
ville have været, hvis alle var 

interesseret i en få en aftale.  
 
Den 5.3. var alle tillidsrepræsen-

tanterne kaldt til møde i Odense. 
Formanden blev mødt af et øre-
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For ligs institutionen  

Aktiviteterne i S ilkeborg  

DLF samler foreningens medlemmer  

” 

Fredag den 22. 

marts var sidste 

arbejdsdag, inden 

lockouten skulle 

træde i kraft. 
Man troede vel 

stadig, at et eller 

andet ville redde 

situationen. ” 

Faktaboks 

Natten mellem den 26. og 27. 

februar brød forhandlingerne 
endeligt sammen.  
 

Søndag 17.3. fremlagde DR 
kommissoriet fra ”Den hemme-
lige arbejdsgruppe”. Der blev 

rapporteret om aftalt spil. 



På Torvet blev der lavet en Flash 

mob med budskabet om ikke at 
tabe folkeskolen på gulvet.  
En anden stor fællesskabende 

oplevelse var den store demon-
stration på Christiansborgs 
slotsplads. Alle lærerne kørte i 

busser sammen med resten af 
landets lærere og sad skolevis, 
så oveni de faglige statements 

var der en stor del af social 
hygge.   
 

Foråret begyndte så småt at 
melde sin ankomst, og Silkeborg 
lærerne var en del af Skander-

borg-Odders arrangement på 

Himmelbjerget: ”Bondo på Bjer-

get”, som blev en stor familie-
skovtur.  
 

Mandag den 22. april lavede 
lærerne en kæde om rådhuset, 
startede  dialogvagten, for at 

vise, at Silkeborg Lærerforening 
og medlemmerne stadig ville 
dialogen. 

 
Torsdag den 25.4 blev indgrebet L 
215 annonceret. 

Det var slut, lockouten var slut, 
og Silkeborg Lærerforening 
sluttede april måned med den 

sidste aftensang ved Rådhuset. 

Den mest mærkelige måned var 

slut! 
 

Kredskontoret: 
I de første dage efter lockouten 
var trådt i kraft, var kredskonto-

ret næsten som det plejede. Men 
ret hurtigt ændrede det sig fra 
en arbejdsplads for tre personer 

til en daglig arbejdsplads for 
mindst 6, som naturligt tjekkede 
ind kl. 8. 

Der blev holdt møder, produceret 
plakater, organiseret, og meget 
mere. Det sydede af høj aktivitet. 

Danmarks Lærerforening vil 

aktivt arbejde for at skoleledere, 
kredse og tillidsrepræsentanter i 
fællesskab sikrer lærere og 

børnehave klasseledere et reelt 
råderum. 
Ingen, hverken ledere eller lære-

re, ønsker en rigid og anakroni-
stisk ledelsesstil, hvor skolens 
behov for fleksibilitet og tillid 

erstattes af optælling og kontrol. 
I kredsstyrelsen fulgte vi strate-
gien om at søge indflydelse og 

dag.  

Der var en mat stemning - Vi så 
frem til en lov 409 – vi var blevet 
kørt over! 

 
Kredsstyrelsen blev indkaldt til 
endnu en ekstraordinær kongres, 

hvor ledernes rolle i foreningen 
blev diskuteret.  
Det blev tydeligt, at KL og Moder-

niseringsstyrelsen ikke var lykke-
des med at splitte forening og 
medlemmer. Det var medlemmer-

nes interne sammenhold, der 
bragte os igennem.  

Kongressen fastlagde en strategi 

for det videre arbejde, Forenin-
gen ønskede, at der på alle ni-
veauer blev søgt samarbejde med 

arbejdsgiverne for at søge størst 
mulig indflydelse og gode rammer 
for en professionel opgaveløs-

ning.  
Skolerne kom mere eller mindre 
godt i gang efter lockouten.  

Lærerne fik rygende travlt frem 
mod sommerferien.  Den underli-
ge fornemmelse sad længe i 

kroppen – og følelsen er der 
stadig ind i mellem.  

Torsdag den 25. april blev lovind-

grebet L215 annonceret af stats-
ministeren, undervisningsmini-
steren og beskæftigelsesministe-

ren. 
 
For kredsstyrelsen var det som 

at få en spand kold vand over 
hovedet – indholdet tilgodeså  
kun vores modpart. 

Vantro, vrede, handlingslammel-
se, ked af det var nogle af de 
følelser, der kom til en.  

Alle tillidsrepræsentanterne blev 
kaldt til møde samme eftermid-
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Lovforslag 215 blev til Lov 409! 

Facebook ændrede profilbilleder 

H vad blev strategien?  

R esultatet  

Aktiviteterne i S ilkeborg (fortsat).  

dialog på alle niveauer.  Et arbej-

de der startede allerede før 
sommerferien 2013. Gennem hele 
efteråret havde Silkeborg lærer-

forening uformelle drøftelser 
med skoleafdelingen i Silkeborg 
Kommune. Ingen ønskede rigid 

optælling eller rigid tilstedevæ-
relsespligt.  
 

Derimod var det vigtigt for både 
kommunen og kredsen at skabe 
muligheder for, at pædagogisk  

ledelse på skolerne kunne frem-

mes, og at vi stræbte efter 
ubureaukratiske løsninger, som 
sikrede både lærere og lærer-

team et råderum, der står mål 
med opgavens omfang. 
 

De uformelle drøftelser blev 
senere til konkrete og formelle 
forhandlinger, der til sidst endte 

med indgåelsen af vores lokale 
arbejdstidsaftale.  


