
 

Mundtlig beretning GF 2017 
Indledning 
Fagbladet Folkeskolen bragte den 9. februar en leder med overskriften ”Ud af isblokken”. 
Lederen er en reaktion på det tøbrud vores nye undervisningsminister Merete Riisager re-
præsenterer. I Riisagers retorik findes helt nye toner - Hun lytter og viser tillid til lærere og 
børnehaveklasseledere. Siden Christine Antorini hærgede folkeskolen sammen med Bjarne 
Corydon i 2013 har KL og ministeriet forsøgt at lade regneark, målstyring og test styre den 
professionelle lærergerning. Nu kommer Merete Riisager og siger, at lærerne skal have stør-
re frihed til faglige og professionelle vurderinger. Til Folkeskolen siger hun: ”Jeg er opmærk-
som på, at mange lærere har oplevet motivationstab og et meningstab.” 
Undervisningsministeren er ikke kommet med ændringsforslag der påvirker reformens 
rammer, men noget tyder på, at vejledningen til reformen får en overhaling. Og det er smart, 
for det kræver ikke direkte hjemmel i loven. Og det har en stor effekt. Det så vi, da embeds-
mænd indskrev krav om læringsmålsstyret undervisning i vejledningen, selvom der ikke var 
lovhjemmel bag. Straks blev vi alle sat i sving og læringsplatformsproducenterne fik kronede 
dage. Det har taget tid at få gjort op med den katastrofe, og dønningerne lægger sig nok al-
drig helt. 
Riisagers retorik om indholdet i skolen er udtryk for en markant kursændring. Så markant, 
at skoleforsker ved UC Lillebælt og forfatter til bogen ”Uden mål og med”, Keld Skovmand, 
mener at der, i hvert fald sprogligt, er tale om en modrevolution. Danmarks Lærerforening 
ser meget frem til de forandringer og det gode samarbejde der spirer her, netop som det fak-
tisk så sortest ud. Så er spørgsmålet, om kommunerne og KL går ligeså energisk ind i den 
dialog, Riisager inviterer til.  
Lokalt i Kreds 16 har vi haft travlt med at holde arbejdsgiver fast på, hvad der reelt er lov-
givning – og hvad der er embedsmænds fortolkninger. Da Meebook skulle kickstartes sendte 
vores skolechef, Flemming Ellingsen et skriv til skolelederne. Her beskrev han i detaljer høje 
krav til lærernes Meebook-undervisningsforløb. Vi protesterede naturligvis. Det var ikke 
hensigtsmæssigt eller realistisk at bruge så meget tid på Meebook. Man fandt herefter lokale 
løsninger med et mere realistisk opstartsscenarie og lovede at uddannelse og progression 
ville følges og at kravene skulle sættes derefter. 
 
Det er et år siden, vi startede på Meebook-diskussionen. Det var også dengang vi havde for-
handlinger med kommunen om Lokalløn sidst. 
Lokale lønforhandlinger 
Anledningen var at Høje-Taastrup Kommune havde opsagt vores 2 lokale tillæg for 19.300 
kr/ps årligt. (i nu-kr) 
Tillæggene ville ophøre 31/7/2016 – så vi var i kredsen meget opsat på at komme i hus med 
en ny aftale, for at undgå at folk skulle gå ned i løn. Vi kom delvist i mål med en 2-årig aftale 
om HTK-tillæg og tillæg for Selvstyrende team (5700) for i alt 13.715 kr/ps årligt.  
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De resterende 5650 insisterede vores modpart på at lægge ud til skolelederne lokalt. Det er 
kommunens holdning, at tillæg giver bedre mulighed for at lave strategisk udvikling på sko-
lerne. Kreds 16’s lønpolitik, som vi senest fik opbakning til, på medlemskurset i 2014, siger 
at lokalløn skal deles af alle. Opgaver skal løses ved at give tid, ikke ekstra penge. Og da slet 
ikke penge, der skal tages op af lommerne på andre kolleger. Det var vores udgangspunkt, da 
vi sidste forår gik til lønforhandlinger på hver enkelt skole.  
På 9 af skolerne indgik vi aftale som giver ens tillæg til alle. På Borgerskolen og Torstorp 
Skole endte vi med et kompromis, hvor tillægget blev forringet med 1100 kr. (nu-kr). Diffe-
rencen bruges på at lønfremme særlige funktioner. De aftalte tillæg er 2-årige på de fleste 
skoler. Men 5 steder udløber de den 31/7/2017. Derfor er vi i gang med en ny forhandlings-
runde, så vi sikrer, endnu en gang, at ingen går ned i løn. 
En anden af vores forhandlingsopgaver foregår mere kontinuerligt. Som en del af det daglige 
arbejde godkender kredsen lønoplæg ved lønændringer og nyansættelser. I den forbindelse 
og i forbindelse med vores løntjekrunder på skolerne, har vi indkradset 128.000 kr. til med-
lemmer siden efteråret. 
Kommunens Digitaliseringsindsats skal også have et par ord med på vejen 
Som alle nok har bemærket, så har kommunen købt I-pads og laptops til eleverne (eller i det 
mindste byttet lidt rundt på dem, skolerne havde i forvejen). Byrådet vedtog 6. oktober ’16 
at bruge 14 mio. kr på enheder og udbygning af skolernes netværk. Og inden sindene kom-
mer i kog, ved tanken om de problemer det volder nogle steder, lige nu – vil jeg gerne poin-
tere, at byrådets ambition er, at det er oppe at køre ved starten af næste skoleår! Så når der 
er indkøringsvanskeligheder, så prøv at være tålmodige. På nuværende tidspunkt er udrul-
ningen lige startet, og vi har bedt tillidsrepræsentanterne samle jeres erfaringer og aflevere 
dem til os løbende. Det er nemlig sådan, at skoledirektør, Per Aalbæk Nielsen er ekstremt 
interesseret i, at det her bliver en succes. Og byrådet selvfølgelige i lige så høj grad. Så pro-
blemerne skal løses, og det vil de også blive, men måske ikke så hurtigt, som man ville ønske. 
Man skal fortsat have en plan B i et stykke tid endnu. 
Et endnu større indsatsområde i kommunen er Skolebyggeri og fusioner 
Ambitionerne er høje – budgetterne ikke nødvendigvis ligeså! I Vest er ambitionen en ”State 
of the Art” skole – der vist betyder, at den skal være den fremmeste blandt skoler.  
Det giver samtidig en fusionsproces mellem Hedehusene Skole og Charlotteskolen, som står i 
et vadested, der desværre kommer til at forløbe over 4 år, da byggeriet nu planlægges fær-
digt i 2021. 
I samme periode udbygges Fløng Skole betragteligt. Den proces, de står overfor ligner meget 
det, som Torstorp Skole stod med i 90’erne – hvor der etableredes en udskoling og udvide-
des til 3-spor. Det giver heldigvis plads til nye kolleger i en tid, hvor andre skoler i nærheden 
har problemer med nedgang i elevtal og dermed overtallige lærere. I den forbindelse må vi 
samarbejde om at skabe gode betingeler for succesrige forflyttelser. 
I Taastrup Øst satte branden på Selsmoseskolen i 2015 gang i store spekulationer. Af asken 
dukkede nye planer for skoledistriktet og Taastrupgård op. Dermed er også Selsmoseskolen 
og Gadehaveskolen havnet i et vadested, der ligeledes påregnes at lande i 2021. 
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På alle de nævnte 5 skoler, får lærere og børnehaveklasseledere en ekstra udfordring. Dels 
er der på 4 af skolerne ledelsesændringer på vej, dels er der integration af nye kolleger og 
elever i nye fællesskaber. Nye kulturer skal afstemmes eller sammensmelte. På Selsmose-
Gadehave har lærerkollegiet haft en del fælles møder og faglig klub-arrangementer. De har 
bl.a forfattet et fælles skriv om ønsker til ny ledelse og hensyn, man gør opmærksom på, som 
forudsætninger for en succesfuld fusion. Hvis jeg var skolechef, ville jeg klappe i mine små 
hænder. Men lige Flemming kan være svær at imponere – han har sélv så mange gode ideer!  
I Høje-Taastrup Kommune brøster man sig af sit MED-system; og det er også model for 
flere andre kommuners bestræbelser. 
Som del af medinddragelsesbestræbelserne, blev ISCs sektorudvalg sidste år inddraget me-
get tidligt i budgetprocessen. Det var så stor en succes, at alle sektorudvalg i år, skal gøre det 
samme. Det er både godt og ondt. Det er godt, fordi vi har mulighed for at pege på ting, vi 
selv synes skal ændres eller kan effektiviseres. Men det er ikke nogen fornøjelse, når man 
faktisk ikke kan pege på andet, end tidligere nedlukning af fusionsskoler, så lokaleudgifter 
kan spares og klasser fyldes bedre op. Det er meget svært i år, at få øje på besparelsespoten-
tiale i kommunens folkeskole. Sidste år pressede man de sidste dråber af citronen, og byrå-
det vedtog eksempelvis 1.-april-børns-ordning og nedlæggelse af modtageklasser.   
Siden 2009 er der sparet 93 årsværk i lærer og børnehaveklasselederstillinger. I samme pe-
riode er undervisningsforpligtelsen steget markant og vi har kun 100 færre elever. Inklusio-
nen er steget, og i børnegruppen oplever vi flere sårbare, adfærdsudfordrede og fagligt eks-
tremt svage børn. Der stilles krav om brug af Meebook og udvikling af den digitale dimensi-
on af undervisningen. Så oplevelsen af at have travlt, er reelt begrundet i flere opgaver på 
færre hænder. 
Alligevel har vi på papiret den 7. højeste skoleudgift pr. elev – sammenliget med Danmarks 
97 andre kommuner.  (78.737 kr./elev). Det overgås kun af Brøndby, Ishøj og 4 små ø-
kommuner. Man skal dog vide, at kommunale specialskoler ikke tæller med i tallene. Det 
betyder at vores specialundervisningstilbud, som ligger inkluderet i almenområdet – også fx 
Øtofte-tilbuddet medregnes i vores tal. Men i kommuner hvor særlige tilbud er isolerede 
enheder, tælles udgiften ikke med i tallet. 2-sprogstøtte er også med til at øge udgiften, lige-
som drift af små skoler og ledige pladser i klasserne øger tallet.   
Hvorfor interesserer vi os for disse tal? 
Det gør vi naturligvis for at være godt klædt på i debat om vores skolevæsen. Vi skal kende 
skæg fra snot, når vi får smidt i hovedet at vi har Danmarks 4. dyreste skolevæsen, som de 
yndede at hive frem i en periode.  
Og når skoledirektøren beder om overslag over besparelsespotentialet for digitaliseringen, 
er tallene nok vores bedste vej, som påmindelse om den effektivisering, vi allerede har været 
igennem. Digitalisering er ligesom inklusion ingen genvej til besparelser.  
Betyder det så, at alt er skidt? Selvfølgelig ikke. Det er i sandhed et meningsfyldt arbejde, at 
være lærer eller børnehaveklasseleder.  
Medlemmernes arbejdsliv 
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Men i de senere år er der et stigende antal klasser, der volder problemer. Den kommunale 
økonomi giver ikke alle steder mulighed for at løse opgaven tilfredsstillende, indenfor ram-
men af arbejdstiden. Det løser nogen ved at sige ”Pyt” og gøre det, de bliver bedt om. Nogen 
løser det ved at arbejde gratis.  
Nogen får rent faktisk ændret på opgaveoversigten eller får overtidsbetaling for det ekstra 
arbejde.  
Desværre er det eksemplet, på de ret så forskellige arbejdsvilkår vi har, bare indenfor vores 
kommune. Kigger vi syd på – til Lolland-Falster Kommune – så er der endnu større udfor-
dringer. Både mht. socio-økonomiske vilkår i børnegruppen og mht. gennemsnitligt under-
visningstimetal. Det er den kommunale økonomi, der sætter kvaliteten i folkeskolen. 
Det kan vi ikke være tilfreds med. Som forening bør vi ikke blot kæmpe for egne vilkår – vi 
skal også være en del af den fælles kamp for folkeskolen. Sidste år arrangerede vi sammen 
med de lokale afdelinger af Velfærdsalliancen en happening på Axeltorv, hvor Michael Zieg-
ler og Vibeke Lynge argumenterede imod regeringens Omprioriteringsbidrag; som senere 
blev taget af bordet, men kun for en tid. Som medarbejderrepræsentant af det kommunale 
Hovedudvalg har jeg og hundredevis af andre medlemmer af landets 98 Hovedudvalg netop 
underskrevet en appel til byrådspolitikerne om, at de gennem KL skal sige nej til en økono-
miaftale med regeringen, hvis ikke moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fjernes. 
Siden 2009 har kommunerne fået tilført 10 mia. kr. mindre hvert år.  
I Høje-Taastrup Kommune har serviceloftet år efter år ført til budgetforringelser. På skoler-
ne har vi mistet 93 årsværk som nævnt før. Det svarer omtrent til lærerbesætningen på en af 
vores største skoler, Mølleholmskolen. 
Vi er nødt til at bidrage til den landsdækkende protest – og søge at påvirke politikerne, hvis 
vi vil holde folkeskolen oven vande i længden. Det er ikke nok at arbejde lokalt, men den lo-
kale påvirkning er en vigtig brik i det store puzzlespil. 
Således er det også vores ønske, at vi i dag kan stå samlet om et åbent brev til vores byråds-
politikere. Vi har lavet et forslag til ordlyden, som Jens Christian, der er Linie 10’s tillidsre-
præsentant, vil fremlægge i forlængelse af min del af beretningen.     
Inklusion 
I Høje-Taastrup Kommune er vi meget inkluderende!  
Og det kunne sådan set være en rigtig god ting, isoleret set. Men når vores kommunale bud-
get hvert år overfører midler fra almen-skoleområdet til det specialiserede børne- og voksen 
område og Social- og handicapområdet, så hænger det simpelt hen ikke sammen længere.  
Det har stor bevågenhed på direktionsgangen og hos byrådspolitikerne. Derfor hører vi også 
i stigende grad efterspørgsel på smarte måder at gøre tingene på, og vilje til at afprøve fore-
byggende indsatser. Et eksempel er de fremskudte socialrådgivere, politikerne fandt penge 
til, i budgettet sidste år.  
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Men imens der ledes efter smarte løsninger – står nogle af vores kolleger hver dag midt i et 
inferno, hvor de forsøger at inkluderer børn, der kaster med inventar, råber og skriger og 
skræmmer klassekammerater fra vid og sans! På Selsmoseskolen har AT givet påbud pga for 
høje følelsesmæssige krav. På andre skoler, ville det have samme resultat, hvis AT kom på 
besøg. 
Vi har et kæmpe behov for hurtigere udredning af dé stakkels børn, der slét ikke kan holde 
til dét skolefællesskab, en normalklasse tilbyder. Kommunen burde måske oprette sin egen 
specialskole, så nogle børn kunne blive tæt på hjemmet i stedet for, eksempelvis at skulle 
busses til Fjordskolen i Holbæk hver dag. Vi har i hvert fald brug for, hurtigere at finde gode 
alternativer til det fåtal af elever, der SKAL ud af almen-klasserne for at kunne hjælpes.  
Kredsen har i 2016 været involveret i nogle sager, hvor det psykiske arbejdsmiljø er udfor-
dret til det yderste, pga. børn med særlige behov. Der er ingen hurtige løsninger på den slags, 
men arbejdsmiljøloven levner ingen tvivl om, at den slags skal leder tage hånd om, fx ved at 
sikre at man ikke står alene med problemet som lærer eller børnehaveklasseleder. Et enkelt 
sted har vi den ekstra udfordring, at leders formåen lader meget tilbage at ønske ud i empa-
tisk ledelse og retorik overfor medarbejdere, der står midt i kaos. Vi oplever, at leders egen 
frustration påvirker negativt, så man mødes af: ”Hvad vil du nu?” eller ”Hvad vil du have, jeg 
skal gøre?” Det er ubærligt, når man er på bristepunktet som ansvarlig for en klasse i mistri-
vsel. Samtidig har vi oplevet en leder, der mener at have kommet med en løsning, ved at have 
tilbudt psykologhjælp. Men denne privatisering af et arbejdsmiljøproblem er i sig selv bela-
stende. Det vil vi ikke finde os i, og det har vi selvfølgelig taget fat i. Skolechefen er i øvrigt 
fuldstændig enig i alle vores betragtninger – nu skal vi bare have ændringerne til at ske og 
efterfølgende danne kultur.  
Og for retfærdighedens skyld: Så har vi jo heldigvis en masse skoleledere, der godt kan finde 
ud af det, såvel som der er velfungerende klasser i hobetal – og det sætter vi stor pris på! 
Mere politisk aktivisme 
Vi er gået ind i et år med kommunalvalg. Vi er allerede i dialog med nogle af politikerne, men 
vi vil naturligvis gerne i dialog med dem alle og vi har en vigtig mission i at oplyse om skole-
politiske forhold og påvirke deres politik på området. Derfor har kredsstyrelsen nedsat et 
kommunalvalgs-udvalg.  
Michael, som er TR på Charlotteskolen, vil senere fortælle jer om udvalgets arbejde. 
En væsentlig del af vores politiske arbejde handler om kommunikation – hvordan får vi vo-
res budskab ud at leve?  
En anden del handler om det skolepolitiske sigte – hvilken skolepolitik ønsker vi egentlig at 
fremme?  
Derfor har vi også et mediestrategi-udvalg og et skolepolitisk udvalg. 
Alice, som er tillidsrepræsentant på Fløng Skole, vil  fortælle om Mediestrategiudvalgets ar-
bejde og Rikke, som er TR på Mølleholmskolen, vil fortælle om arbejdet med revision af vo-
res skolepolitiske målsætning fra 2014. Fra samme udvalg kommer Reerslev Skoles TR, Kri-
stoffer, og han vil sætte jer i arbejde ved bordene i 10-15 min, for at få jeres indspark til et 
hjørne af politikken.  
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Men ingen beretning kommer i år uden om OK18, som så til gengæld er beretningens 
sidste emne 
Om et år står vi midt i overenskomstforhandlinger om arbejdstid og lønforhold. Ved for-
handlingerne i 2015 sprang man arbejdstidsforhandlingerne over, man vidste, vi ikke fik en 
ny arbejdstidsaftale. Det eneste vi reelt forhandlede var løn og et bilag 4 som viste sig at væ-
re mindre værd, end vi havde håbet. Bilaget udtrykker i 15 punkter et sæt politiske intentio-
ner. Det er fx dialogen om opgaveoversigt og skoleårets planlægning, herunder den omdi-
skuterede sætning om, at der skal afsættes tid til opgaverne, men i praksis er der kun kom-
met tid på opgaver i de kommuner, hvor kommunen selv synes godt om ideen. På samme 
måde kan man, på baggrund af bilag 4, diskutere hvordan den præsterede arbejdstid skal 
registreres og gøres op – selvom der står at lederen løbende skal være opmærksom på læ-
rernes præsterede tid, og At leder på baggrund af den præsterede arbejdstid skal drøfte 
eventuelle justeringer af opgaver med den enkelte lærer. Desuden skal ulempegodtgørelse, 
weekendgodtgørelse mv. udbetales efter afvikling ved førstkommende lønudbetaling efter 
registrering. Og hvordan man kan leve op til det, hvis der ingen registrering foregår, har jeg 
meget svært ved at forstå.  
Jeg ville jo ønske, I alle registrerede jeres arbejdstid. Dermed ville der blive en reel overtids-
opgørelse og det ville vise, at den time-tildeling, skolerne får, er en underfinansiering. Jeg 
tror nemlig, de fleste arbejder mere end opgaveoversigten viser. Som det foregår på de fleste 
skoler nu, er overenskomst 15 udelukkende en god deal for arbejdsgiver – oven i købet på-
tager I jer prioriteringen af opgaver og meget få får overtidsbetaling. 
Vi skal i DLF udtage overenskomstkrav på kongressen i oktober. Inden da, har vi i kredsen 
brug for at kende jeres mandat! Til denne opgave har vi også et udvalg – OK18-udvalget. 
Pernille, der er TR på Hedehusene Skole, vil senere fortælle om udvalgets planer og ideer til 
den proces. 
Afslutningsvis vil jeg sige stor tak for samarbejdet i det forgangne år. Tak til mit fantastiske 
Forretningsudvalg. Uden jer gik det ikke. Tak til kredsstyrelsen, som tog godt imod ideen om 
at påtage sig en rolle i aften, og som trods trængslen af opgaver på skolen, stadig stiller deres 
kandidatur til rådighed. En særlig tak til Katrine fra Selsmoseskolen, som har været en enga-
geret og trofast stand-in for Claus, da hans uddannelse blev lagt om tirsdagen, hvor vi har 
TR- og kredsstyrelsesmøder. Tak til arbejdsmiljørepræsentanterne, som vi ikke har håndsret 
over, men som vi er meget glade for at have et tæt samarbejde med. Tak til Bente, vores tro-
faste og uundværlige receptionist og kontorassistent, og tak til pensionisternes aktivitetsud-
valg, der sørger for at der foregår spændende ting i vores meget aktive fraktion 4, der tæller 
132 medlemmer.   
Sidste led i beretningen er som nævnt vores åbne brev til byrådet, som Jens Christian frem-
lægger. Jeg skal hermed overgive den første del af beretningen til GF’s behandling. 
Heidi Yoma Rasmussen – GF 16/3/2017  
 


