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1

Forord

Fremskridt under svære vilkår

Folkeskolen, resten af uddannelsessystemet 
og store dele af den offentlige sektor iøvrigt 
har i årevis været præget af reformer, der var 
udtænkt i Finansministeriet. Reformerne har 
bygget på tankerne i New Public Management, 
og test, målinger og styring oppefra har været 
lede tråd for udviklingen. I folkeskolen har det 
resulteret i bølger af nationale test og mål-
styring. Alt det, der ikke kan måles - centrale 
begreber som dannelse, demokrati og krea-
tivitet– er blevet ignoreret og nedprioriteret. 
Folkeskolereformen og den tilhørende lov om 
lærernes arbejdstid var i bund og grund en 
styringsreform på skoleområdet med udgangs-
punkt i New Public Management. 

Den udvikling, vi har set i folkeskolen, afspejler 
en generel tendens i styringen af den offentlige 
sektor. Og medlemmer af Danmarks Lærerfor-
ening, som er ansat andre steder end i folke-
skolen, har oplevet noget tilsvarende.

I Danmarks Lærerforening har vi igen og igen 
vendt os imod forsimplede styringsmodeller. Vi 
har argumenteret for større råderum for de fag-
professionelle. Og vi er kommet med alternative 
forslag til, hvordan den offentlige sektor kan 
styres med udgangspunkt i de udfordringer, de 
fagprofessionelle møder i hverdagen.

Heldigvis er der meget, der tyder på, at vores 
indsats begynder at bære frugt. Temaet for 
denne sommers Sorø-møde, hvor undervis-
ningsministeren inviterer interessenter fra 
undervisningsverdenen til et tre-dages møde, 
var netop dannelse. Selve den grundlæggende 
debat om, hvad det er, vi vil med skolen, er ved 
at komme i fokus. Vil vi uddanne arbejdskraft 
til konkurrencestaten? Eller er det primære mål 
at åbne verden for eleverne og give dem forud-
sætningerne for et indholdsrigt liv, hvor de som  
demokratiske mennesker kan tage del i fremti-
dens samfund? Danmarks Lærerforening har i 
samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og 
Skole og Forældre afholdt en række arrange-
menter for at styrke både den landspolitiske og 
den lokale debat om skolens formål. Og lysten til 
at deltage i den debat er stor.

Det er tydeligt, at opgøret med New Public 
Manage ment-bølgen tager til i styrke. Vi oplever 
en stigende erkendelse af, at det, den offentlige 
sektor skal levere - og det gælder ikke mindst på 
skoleområdet - er andet og meget meget mere 
end det, der måles i nationale test og i PISA-un-
dersøgelser. Pædagogiske floskler og modeord 
som ”læring” er igen ved at blive erstattet med 
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”undervisning”, som beskrivelse af det, der fore-
går mellem lærer og elev i klasselokalet. Det kan 
vi kun være tilfredse med.

Helt konkret er der kommet flere politiske initia-
tiver fra undervisningsminister Merete Riisager: 
Fremover vil de Fælles Mål blive blødt op, så 
færdigheds- og vidensmålene kun er vejleden-
de   Og før sommerferien blev der givet grønt lys 
til, at 50 skoler over hele landet får mulighed for 
at lave forsøg med kortere skoledage. Fælles for 
de nye tiltag er ønsket om at styrke lærernes 
professionelle råderum og dermed elevernes 
udbytte af undervisningen.

Som sagt er ændringerne ikke kommet af sig 
selv. Danmarks Lærerforening har gennem et 
intenst samarbejde med politikerne arbejdet for 
at få rettet op på de problemer, som kulminere-
de med begivenhederne i 2013. Også på lokalt 
plan i de enkelte lærerkredse har indsatsen 
for at skabe bedre rammer for medlemmernes 
mulig heder for at levere kvalitet i arbejdet været 
ihærdig. Ved indgangen til skoleåret 2016/17 er 
der indgået lokale aftaler mv. om arbejdstid i 72 
kommuner. Og selvom KLs indsats ift. at reali-
sere intentionerne i bilag 4 om arbejdstid i OK15 
har været til at overse, har bilaget dannet ud-
gangspunkt for den lokale dialog mange steder 
takket være en stor indsats fra kredse og tillids-
repræsentanter.

De positive tiltag både på nationalt og lokalt 
niveau har ført til en række fremskridt, men det 
ændrer ikke på, at folkeskolen og resten af den 
offentlige sektor har meget svært ved at løfte 
deres opgave med de rammer og ressourcer, 
der er til rådighed. Situationen efter 2013 var et 
lavpunkt, og folkeskolens udfordringer er stadig 
historisk vanskelige at løse under de nuværende 
vilkår. Vi ser det afspejlet i den større søgning til 
de private grundskoler. Og vi oplever det ved de 
stigende vanskeligheder med at rekruttere ud-
dannede lærere til folkeskolen.

Det grundlæggende problem er, at ansvaret for, 
at folkeskolen kan lykkes med sin opgave, blæ-
ser i vinden. Reformerne vedtages på nationalt 
niveau af Christiansborgs politikere, mens an-
svaret for at føre dem ud i livet og sikre lærerne 
muligheder for at leve op til kravene, ligger i 
kommunerne, som i stigende grad presses på 
økonomien af de årlige aftaler med Finans-
ministeriet. Når debatten om folkeskolens reelle 
problemer med at løfte opgaven blusser op, 
 peger pilen altid et andet sted hen. Senest har 
KL foreslået, at folkeskolelovens formålspara-
graf ændres – i stedet for at påtage sig ansvaret 
for, at lærerne har mulighed for at levere god 

undervisning.

Danmarks Lærerforening har de seneste år 
demonstreret, at vores fællesskab giver styrke. 
Det er lykkedes at sætte folkeskolens problem-
er på dagsordenen både lokalt og  nationalt. 
Og ved altid at pege på løsninger har vi skabt 
forudsætninger for forbedringer, som styrker 
lærernes muligheder for at lykkes med opga-
ven. Men der er langt igen. Derfor har vi også 
søgt nye veje for at sikre indflydelse. Under 
overskriften ”Den involverende fagforening” 
lægger vi op til, at alle led i foreningen arbej-
der på nye måder og finder nye veje til at opnå 
resultater. Grundtanken er, at foreningen ikke 
bare arbejder for medlemmerne men med 
medlemmerne for at sikre det gode arbejdsliv. 
Målet er, at medlemmerne oplever, at de gen-
nem vores indsats på den enkelte arbejdsplads 
bliver understøttet i selv at skabe forbedringer 
sammen med deres kolleger, og at de gennem 
egne og fælles handlinger får bedre arbejdsvil-
kår, der gør, at de i højere grad kan lykkes med 
deres vigtige opgave.

Anders Bondo Christensen, 

formand for Danmarks Lærerforening
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Lærernes arbejdsliv
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Foreningens arbejde efter OK15 

Resultatet fra OK15 har i overenskomstperioden 
dannet et vigtigt grundlag for foreningens ar-
bejde med at forbedre medlemmernes arbejds-
vilkår. I foråret 2015 tog foreningen initiativ til 
landsdækkende møder i faglig klub i efteråret 
2015. Møderne skulle understøtte arbejdet med 
at rette den lokale opmærksomhed på bilag 4 
om arbejdstid i OK15 og den forpligtelse, der 
er for parterne til at forholde sig til lærernes 
mulighed for at levere en god undervisning. 
Møderne var bygget op om en fælles proces, 
hvor der skulle svares på et spørgeskema om 
initiativerne om arbejdstid. På cirka 85 procent 
af alle arbejdspladser blev der holdt møde i fag-
lig klub. Foreningen lancerede også et digitalt 
arbejdstidshjul, som kunne bruges til at sætte 
dialogen om initiativerne i arbejdstidspapiret i 
gang lokalt.

Siden OK15 har foreningen gentagne gange 
konstateret, at KL forsøger at undgå at tage 
sin del af det fælles ansvar, parterne påtog sig 
med bilag 4. For at tydeliggøre foreningens op-
fattelse af, at bilag 4 er fælles forpligtende for 
parterne, førte foreningen en sag ved Arbejds-
retten. Sagen drejede sig om, hvorvidt KL havde 
brudt parternes hovedaftale ved at være illoyal 
i sine udmeldinger om pkt. 3 i det aftalte politi-
ske papir om arbejdstid fra OK15. Arbejdsrettens 
konklusion var, at LC ikke havde godtgjort, at KL 
havde brudt parternes hovedaftale.

Arbejdsrettens dom betyder, at KL ikke er for-
pligtet til at anbefale kommunerne at sætte 
time tal på lærernes forberedelsestid. For-
eningen tager Arbejdsrettens dom til efter-
retning, men konstaterer, at det strider imod 
de politiske intentioner, parterne havde ved 
indgåelsen af aftalens pkt. 3. Til gengæld er det 
glædeligt, at Arbejdsretten slog fast, at part-
erne er forpligtede til loyalitet over for bilag 4. 
Manglende loyalitet vil kunne udgøre brud på 
hovedaftalen.

Med bilag 4 forpligtede parterne sig til at under-
støtte det lokale arbejde ud fra en fælles evalu-
ering af effekten i kommunerne. Efter flere op-
fordringer og forsøg på at få gang i den fælles 
evaluering, som var indeholdt i bilag 4, lykkedes 
det i foråret 2016 at få etableret dialog om eva-
lueringen med KL. I bilag 4 er evalueringen ret 
præcist beskrevet. Men da parterne skulle enes 
om en konkretisering af evalueringen, værgede 
KL sig for at pålægge kommunerne at indgå i 
evalueringen. Det betød, at projektbeskrivelsen 
ikke kom til at indeholde de samme præcise krav 
til kommunernes deltagelse, som de oprindelige 
formuleringer i bilag 4. 

Den model, parterne kunne blive enige om i 

forhold til at indhente de lokale parters vur-
dering, var regionale møder. På trods af den 
vanskelige start på overenskomstprojektet har 
det efterfølgende vist sig at have værdi for det 
lokale arbejde. Der blev afholdt seks regionale 
møder i efteråret 2016, hvor 2200 repræsen-
tanter fra forvaltninger, skoler (ledere og TR) 
samt kredsene deltog. Både møderne og den 
efterfølgende opfølgningsrapport har været en 
løftestang for flere af de kredse, der ikke har et 
godt lokalt samarbejde med forvaltningen, til at 
komme i dialog med kommunen. For de stats-
lige skoler har der været afholdt en tilsvarende 
evaluering af arbejdstidspapiret, som også har 
kunnet bruges som løftestang. Foreningen har i 
foråret 2017 foreslået KL en række konkrete bud 
på yderligere initiativer, der kan understøtte det 
lokale arbejde. Hensigten er, at flere kommuner 
kommer i gang med at realisere de fælles mål-
sætninger i bilag 4 om arbejdstid.

Endnu engang oplevede foreningen imidlertid, 
at KL vægrede sig ved at vedgå sig sit ansvar for 
at realisere intentionerne i bilag 4. Den grad af 
loyalitet, som KL har udvist i forhold til aftalen 
fra 2015, vil være en del af udgangspunktet for 
kommende forhandlinger.

På trods af de store udfordringer, der har været 
i forhold til at få arbejdsgiveren til at tage an-
svar for overenskomstresultatet, har medlem-
merne i de fleste kommuner oplevet en effekt af 
bilag 4. En række kredse har med udgangspunkt 
i bilag 4 fået mulighed for at forhandle sig frem 
til lokale aftaler, og de steder, hvor der ikke er 
en lokal aftale, har bilaget givet anledning til at 
få skabt en dialog med kommunen eller skole-
lederen. Og i flere kommuner er der - som op-
følgning på møderne - nu taget nye konkrete 
initiativer til at forbedre lærernes arbejdssitua-
tion.

Lokale aftaler

For skoleåret 2016/17 var der indgået lokale 
aftaler mv. om arbejdstid i 68 kommuner. I sko-
leåret 2017/18 er tallet steget til 72. Set i lyset 
af situationen i 2013 er det et flot resultat. An-
tallet af lokale aftaler er et resultat af den be-
slutning, kongressen tog i efteråret 2013 om, at 
”Forening en vil på alle niveauer søge samarbej-
de med arbejdsgivere for at sikre gode rammer 
for en professionel opgavevaretagelse”. Træde-
stensstrategien har virket. 

Resultaterne er ikke kommet af sig selv. Kredse-
ne har ydet en stor indsats. Foreningens løben-
de undersøgelser af kredsenes vurdering af ar-
bejdssituationen viser, at kredsene har arbejdet 
ihærdigt på at bearbejde den øverste politiske 
og administrative ledelse i kommunerne for at 
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etablere et samarbejde, skabe fælles forståelse 
og indgå aftaler mv., der forbedrer medlemmer-
nes arbejdsliv. Vi er alle klar over, at vi ikke er i 
mål. Sammen fortsætter vi arbejdet.

Kvaliteten af aftalerne stiger. For at understøt-
te en positiv udvikling blev der i januar/februar 
2017 afholdt syv regionale kredsformandsmød-
er, hvor kredsene fik inspiration til det lokale 
arbejde med at forbedre lærernes arbejdsvilkår. 
På møderne blev kredsene præsenteret for et 
udvalg af lokale aftaler indgået for skoleåret 
2016/17 samt anbefalinger og refleksioner om 
lokale relationer, processer mv. ved aftaleind-
gåelsen. Materialet blev i februar 2017 delt i en 
kredsudsendelse. En analyse fra Danmark Sta-
tistik fra november 2016 bekræfter, at lokale af-
taler har en positiv effekt. Den viser, at kommu-
ner, der har en lokal aftale med medlemmerne, i 
højere grad kan fastholde lærere i jobbet. 

KL fastholder på centralt niveau, at der ikke er 
brug for ændringer i lærernes arbejdstid men 
har blødt op på den tidligere meget hårde re-
torik omkring lokale aftaler. Nu fraråder KL kun 
lokale aftaler med ressourcebindinger. 

Forskningsenheden ved UCC har i november 
2016 udarbejdet en rapport om, hvorfor lærer-
ne stopper i folkeskolen. Her konkluderer de, at 
lærer ne stopper,

• fordi de ikke oplever, at det er muligt at være 
den slags lærer, de gerne vil være, inden for 
folkeskolens rammer 

• fordi de ikke har tid nok til eleverne, hvilket 
resulterer i en konstant dårlig samvittighed 

• og fordi tidsstyring, topstyring og målsty-
ring forhindrer dem i at agere professionelt. 

Lærerne ønsker at kunne disponere over deres 
arbejdstid. ”De ønsker sig ikke mere fritid, men 
mere fri tid, som ikke på forhånd er øremærket, 
og som de kan bruge til det, de oplever som de-
res helt centrale kerneopgave, nemlig at have 
tid til at tage hånd om eleverne både fagligt og 
socialt.”

Baggrunden for lærernes høje undervisnings-
timetal og begrænsede muligheder for at for-
berede undervisningen er et enormt pres på 
skolernes økonomi. Mange læreres undervis-
ningstimetal er blevet så højt, at de ikke kan 
leve op til folkeskolelovens bestemmelser. Tal fra 
Datavarehuset viser, at lærere i snit undervis-
te 774 lektioner i skoleåret 2015 /16, svarende 
til 26 lektioner om ugen i 40 uger. Det er vel 
at mærke et gennemsnit. Mange lærere ligger 
nødvendigvis over gennemsnittet, fordi deres 
kolleger skal varetage andre funktioner som 

f.eks. vejleder eller TR. Og undervisningsmæng-
den varierer meget fra kommune til kommune 
og inden for lærergruppen på de forskellige 
skoler i kommunen. Foreningen har eksempler 
på, at lærere underviser 29 eller 30 lektioner 
om ugen, og eksempler på, at den reelle tid til 
at forberede og efterbehandle de mange lek-
tioner ofte kun er cirka 4 timer fordelt på man-
ge små tidsperioder. Det kan ikke undgå at få 
konsekvens er for eleverne.  

I 2013 ønskede – og fik – kommunerne det fulde 
ansvar for, at lærerne kan lykkes med deres op-
gave. Vi må konstatere, at det ansvar har kom-
munerne ikke påtaget sig.

Lærerarbejdsliv 2017

Kongressen besluttede i 2016 at sætte fokus 
på lærernes arbejdsliv gennem fælles hand-
linger. Foreningen fik i marts 2017 udarbejdet 
rapporten ”Lærerarbejdsliv 2017”. Den giver et 
værdifuldt bidrag til viden om, hvordan lærerar-
bejdslivet opleves i dag. Rapporten kan i et vist 
omfang ses i forlængelse af ”Det gode lærerliv” 
fra 2002. Rapporten bygger på et omfattende 
kvalitativt datamateriale herunder både fokus-
grupper, skoleinterviews og enkeltinterviews 
med lærere i folkeskolen og i andre ansættel-
sesforhold samt med børnehaveklasseledere, 
tillidsrepræsentanter og skoleledere. Det er 
medlemmernes egne erfaringer og oplevelser, 
der danner grundlag for analysen. Undersø-
gelsen er udarbejdet af analysefirmaet Oxford 
Research i perioden oktober 2016 til marts 2017. 
Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at de 
vigtigste faktorer for lærernes arbejdsliv er:

• Eleverne er centrum for et godt arbejdsliv. 
Elevernes sociale og faglige udvikling er den 
vigtigste faktor for et godt arbejdsliv som 
lærer.

• Kerneopgaven ændrer udtryk. Mange lærere 
oplever, at den almene dannelse er under 
pres pga. et stigende fokus på det, der kan 
testes.

• Forældrene stiller større krav. Forældrenes 
krav og forventninger er generelt høje, og 
der er et isoleret fokus fra forældrenes side 
på deres eget barn fremfor den samlede 
klasse.

• De praktiske rammevilkår skaber ’standard-
varer’ i undervisningen. Lærerne finder ikke, 
at rammerne om deres arbejde understøtter 
dem i at kunne skabe god undervisning. 

• Faste arbejdstider har både fordele og 
ulemp er. Nogle oplever det som meget 
begræns ende, andre som overvejende posi-
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tivt. Det ser ud til, at der er bedre balance de 
steder, hvor der er en lokal arbejdstidsaftale.

• Tillidsbruddet er intakt. Lærerne oplever 
generelt manglende tillid og manglende 
anerkendelse af deres arbejde. For mange 
hænger dette sammen med lockouten og 
folkeskolereformen. 

• ’Arbejdsro’ er et ønske. Der er for mange nye 
tiltag, reformer og krav, der står i vejen for, 
at lærerne kan bruge deres faglighed. 

• Ledelsen skal bygge bro. Der er et behov 
for lokal og tydelig ledelse, som er anerken-
dende, og som beskytter lærerne mod f.eks. 
utilfredse forældre. 

• Det kollegiale sammenhold står stærkt. De 
kollegiale teams har stor betydning for både 
den faglige og personlige udvikling.

Analysen sætter retningen for foreningens fort-
satte arbejde og har allerede vist sig nyttig i det 
lokale arbejde.

Medlemmernes arbejdsforhold 

I 2013 gennemførte foreningen for første gang 
en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsfor-
hold blandt samtlige medlemmer i folkeskolen. I 
vinteren 2015/2016 blev undersøgelsen genta-
get, og en sammenligning af resultaterne kunne 
dermed vise ændringer i medlemmernes vurde-
ring af arbejdsforholdene efter implementerin-
gen af lov 409 og folkeskolereformen. Den nye 
undersøgelse viste blandt andet, at der var sket 
tæt på en fordobling i andelen af medlemmer, 
som oplever, at de ikke har tilstrækkelig tid til at 
forberede undervisningen inden for rammerne 
af deres arbejdstid. Undersøgelsen viste også 
et fald i medlemmernes vurdering af kvaliteten 
i det samlede skoletilbud på deres skole, herun-
der mulighederne for at give den nødvendige 
støtte til børn med særlige behov. En ny under-
søgelse af arbejdsforholdene er under udar-
bejdselse.

Ikke samme rettigheder som andre

Da lærerne fik lovbestemte arbejdstidsregler i 
2013, blev der fra lovgivernes side argument-
eret med, at lærernes arbejdstidsregler skulle 
”normaliseres”. Men lærernes arbejdstidsregler 
modsvarer ikke andre offentligt ansattes. På en 
række afgørende områder giver lov 409 klart 
ringere arbejdstidsbeskyttelse end andre over-
enskomster på det resterende kommunale (og 
private) område. Det drejer sig bl.a. om: 

• opgørelsesperiodens (normperiodens) 
længde 

• opgørelse af overtid

• afvikling af overtid

• udarbejdelse af mødeplaner

• varslingsbestemmelser ved ændringer i ar-
bejdstiden

• det ugentlige timetal

• antallet af årlige arbejdsdage

Foreningens mål er at få en forhandlet en af-
tale om arbejdstid, som kan erstatte lov 409. 
Aftaler, der er forhandlet mellem parterne, bør 
altid være grundlaget for vilkårene på arbejds-
markedet. Ensidige regeringsindgreb må ikke 
brede sig til andre overenskomstområder. Ind-
grebet i 2013 var en trussel mod den danske 
model, fordi lovgiver valgte kun at høre den ene 
part. Det kan komme til at udgøre et indirekte 
pres ved forhandlingsbordet, hvis organisation-
erne ikke ”makker ret”. Det er en bekymrende 
tendens, der kræver en fælles stillingtagen 
fra fagbevægelsen. Både for så vidt angår de 
konkrete forringelser og i særlig grad i forhold 
til respekten for organisationernes aftaleret. 
Lærer områdets ringere sikringer må ikke bre-
de sig til andre overenskomstområder som en 
ny og lavere standard. De første skridt kunne 
allerede ses efter OK13, hvor årsnomen blev 
overført til andre områder. Foreningen har sat 
problemstilling en på dagsordenen i en fælles 
dialog med den øvrige fagbevægelse.

Post doc, Ph.D. Laust Høgedahl fra Aalborg 
Universitet arbejder på et forskningsprojekt om 
offentlige overenskomstforhandlinger og kon-
fliktløsning. Han undersøger, hvilken betydning 
det har, når aftalemodellen og konfliktløsnings-
systemet i den offentlige sektor er kalkeret fra 
den private sektor. Mellem de to sektorer er der 
store forskelle i de strukturelle og materielle 
vilkår, og det skaber anderledes forudsætninger 
for forhandlinger og konfliktløsning. Foreningen 
følger projektet, som blandt andet kan vise sig 
at tilføre relevant viden om konfliktmuligheder-
ne i den situation, hvor det kun er den ene part, 
der lider økonomisk tab – i modsætning til det, 
der gælder for det private arbejdsmarked.

Det er væsentligt, at Danmarks Lærerforening 
og den øvrige fagbevægelse har erfaringerne 
fra 2013 med ift kommende forhandlinger. For-
løbet viser nemlig, at der er en risiko for, at lave-
re standarder får en afsmittende effekt på det 
øvrige arbejdsmarked.
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ILO og implementeringsudvalget

I forlængelse af lovindgrebet og folkeskolerefor-
mens indførelse nedsatte regeringen et ”imple-
menteringsudvalg”, der skulle sikre, at de politi-
ske mål med såvel reformen som lærernes nye 
arbejdstidsregler blev opnået. Dette dokumen-
terer dels, at målet med lovindgrebet var et po-
litisk projekt og ikke at bringe en fastlåst konflikt 
til ophør, dels at lovindgrebet aldrig efterføl-
gende er blevet overladt til parterne men fortsat 
er et politisk projekt. Ved OK15 blev alle forslag 
fra LC således afvist med henvisning til, at det 
ikke var i overensstemmelse med de  politiske 
intentioner med lov 409. Regeringen har tilmed 
valgt, at arbejdsgiverne er repræsent eret i Im-
plementeringsudvalget, mens lønmodtagerne 
holdes ude. 

Den internationale organisation ILO er det 
FN-organ, der overvåger landenes overholdelse 
af internationale konventioner på arbejdsmar-
kedsområdet. Organisationen er baseret på en 
treparts-struktur, der giver lige stor vægt til or-
ganisationerne, arbejdsgiverne og regeringerne. 
ILO har både i 2014 og i 2016 udtalt skarp kritik 
af den måde, den danske regering har ageret på 
i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 
mellem LC og KL. 

Kritikken handler bl.a. om,

• at regeringen via Moderniseringsstyrelsen 
har anbefalet, at der ikke indgås lokale kol-
lektive overenskomster om arbejdstid.

• at regeringen nedsatte et ”implemente-
ringsudvalg” til at sikre gennemførelsen af 
lov 409 og implementering af folkeskolere-
formen, som udelukkende er sammensat af 
KL, Moderniseringsstyrelsen og regeringsre-
præsentanter, mens medarbejderrepræsen-
tanter er udelukket. 

ILO skriver i udtalelsen fra 2016, at det forvent-
es, at regeringen vil træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at arbejdstager-
nes organisationer høres i forbindelse med 
gennemførelsen af lov 409 og andre initiativer, 
som påvirker deres interesser. ILO anmoder 
regering en om at blive holdt underrettet om 
enhver udvikling i denne henseende. Fagbevæ-
gelsen kan ikke acceptere, at regeringens sidder 
ILOs kritik overhørig. 

Foreningen har søgt at få indflydelse på Imple-
menteringsudvalgets arbejde via Beskæftigel-
sesministeriet og Undervisningsministeriet men 
har fået det svar, at Implementeringsudvalget 
ikke eksisterer længere. I stedet er der en ”re-
formfølgegruppe”, hvis formål er at sikre, at 
reformerne af folkeskolen og erhvervsuddan-

nelserne samt ”lærernes arbejdstidsregler op-
når de ønskede mål og effekter”. Det er stærkt 
kritisabelt, at lovgiver på den måde fortsætter 
indblanding i noget, som burde være aftalestof. 
Foreningen vil henvende sig til ILO igen, hvis 
regeringen ikke efterlever kritikken. 

Ingen indsigt i beregningsmetoder bag 
lov 409 

Foreningen har siden lovindgrebet søgt viden 
om de beregningsmetoder, som lå til grund for 
lov 409. Blandt andet ved flere gange at stille 
konkrete spørgsmål til beskæftigelsesministe-
ren og ved at søge aktindsigt hos Beskæftigel-
sesministeriet i beregningsgrundlaget for lov 
409.

Ingen af vejene har ført til, at beskæftigelses-
ministeren har givet de ønskede oplysninger. 
Foreningen har i vinteren 2016 inddraget om-
budsmanden og afventer svar på muligheden 
for aktindsigt. Ombudsmanden har dog indtil 
videre meddelt, at han ikke kan vurdere de svar, 
beskæftigelsesministeren har givet til forenin-
gen. Begrundelsen er, at han ikke kan behandle 
klager over indholdet i de love, Folketinget har 
vedtaget, eller over lovgivningspolitiske spørgs-
mål. ILO har kritiseret, at lønmodtagernes orga-
nisationer ikke har været inddraget i processen 
på samme måde som arbejdsgiverne. Desuden 
har beskæftigelsesministeren på et møde i 
januar 2015 tilkendegivet, at gængse bereg-
ningsmetoder var brugt på hele lov 409. Med 
det udgangspunkt forfølger foreningen fortsat, 
at LC får mulighed for at gennemgå økonomien 
i lov 409.

Forfatter Anders-Peter Mathiasen udgiver i 
efteråret 2017 en bog, som bl.a. handler om 
lockouten i 2013. Foreningen støtter Politikens 
forlag, som udgiver bogen, økonomisk og har 
bistået forfatteren i researchen. 

Lejrskolesagen

Ved lovindgrebet fastsatte Folketinget en re-
gel for aflønning under lejrskoler. I juni 2015 
afgjorde en faglig voldgift, at lejrskolereglen i 
lov 409’s arbejdstidsbestemmelser er en be-
regningsregel. Det vil sige en regel om, hvor 
mange timer der kan medregnes, når lærerens 
præsterede arbejdstid skal gøres op. Ifølge af-
gørelsen giver reglen ikke lærerne ret til at få fri 
efter 14 timers arbejde eller til at få honorering 
for rådighedstjeneste. Foreningen har ved flere 
lejligheder bragt problematikken videre over for 
bl.a. folketingspolitikere og illustreret, hvordan 
reglen kan føre til uretfærdig aflønning.

I udsendelser til TR i oktober 2016 har forening-
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en redegjort for forholdene ved lejrskoler og 
ekskursioner – for ansatte i både kommuner, 
regioner og stat. Vi må konstatere, at lærerne 
heller ikke på dette område blev ”normaliseret”.

Hviletidssagen

Da lov 409 trådte i kraft, ophørte lærernes tid-
ligere aftale om hviletids- og fridøgns-bestem-
melser. Hvis reglerne om hviletid og fridøgn skal 
fraviges, kræver det en egentlig aftale om netop 
dette mellem arbejdsmarkedets parter, og det 
er underlagt en helt særlig godkendelsespro-
ces hos Arbejdstilsynet. Denne proces blev 
ikke overholdt forud for, at Folketinget vedtog 
lov 409. De nye regler om hviletid og fridøgn, 
som fulgte med lov 409, tilbyder medlemmer-
ne en ringere beskyttelse end det, parterne 
hidtil havde aftalt og havde fået godkendt hos 
Arbejdstilsynet. På den baggrund valgte LC at 
rejse en sag mod Beskæftigelsesministeriet om, 
hvorvidt hviletidsreglerne i lov 409 er gyldige. 
Østre Landsret traf i juni 2017 afgørelse i sagen. 
LC fik ikke medhold. LC har sammen med LC’s 
advokat vurderet, at Landsrettens begrundel-
ser forholder sig meget lidt konkret til de rejste 
problemstillinger og til den usikkerhed, der er 
om EU-reglernes fortolkning. Derfor er Østre 
Landsrets afgørelse anket til Højesteret.

Ophavsret til undervisningsforløb

Foreningen arbejder for at sikre, at den enkelte 
lærers rettigheder beskyttes, når undervis-
ningsforløb deles på en digital læringsplatform.

Undervisningsforløb kan deles, når det er nød-
vendigt i forhold til lærerens almindelige ar-
bejde på skolen i forhold til eleverne. Og de kan 
selvfølgelig også deles i teamet og på skolen, 
hvis læreren selv er indforstået med det. Sådan 
har det altid været. Men det er ikke en del af det 
almindelige arbejde, når skolelederne – som det 
nu sker i flere kommuner – pålægger lærerne at 
dele et antal undervisningsforløb på en digital 
platform, hvor det deles med lærere i hele lan-
det.

Denne problemstilling er foreningen uenig med 
KL om, og derfor søges spørgsmålet afklaret 
ved faglig voldgift.

Lønmøder 

Foreningen har i 2015 og 2016 afholdt regionale 
møder for kredsenes lønforhandlere for både 
det kommunale og det statslige område. I 2015 
deltog 138 repræsentanter fra 68 kredse på syv 
møder. I 2016 deltog 130 kredsrepræsentanter 
på syv møder.

Formålet med møderne i 2015 var at sætte fo-
kus på kredsenes muligheder for og forpligtelser 
til at aftale lokale lønforbedringer. Udgangs-
punktet for møderne har været en gennemgang 
af overenskomstens regler og lønstrategiske og 
lønpolitiske spørgsmål. 

Det overordnede emne for møderne i 2016 var 
aftaleindgåelse. Mødernes indhold var bygget 
op om fem cases med udgangspunkt i auten-
tiske uenighedssager fra kredsene. Møderne 
mundede ud i en række aftaletekniske anbefa-
linger til kredsene om de elementer, en lønaftale 
bør indeholde. Som opfølgning på møderne 
udsendte foreningen i februar 2017 en kredsud-
sendelse med beskrivelse af reglerne om opsig-
else af lønaftaler. Lønmøderne er et eksempel 
på sekretariatets løbende og aktuelle rådgiv-
ning og samarbejde med kredsene. Der er fra 
mange kredses side blevet udtrykt tilfredshed 
med dette samarbejde.

I april 2016 udsendte KL og foreningen/LC i 
samarbejde et FAQ-notat om undervisningstil-
lægget og undervisertillægget, som blev indført 
pr. 1. august 2015. 

Foreningen har i flere tilfælde fået medhold i 
tilbagebetalingssager. 

Nyt dialogværktøj

Mangel på tid til forberedelse er et af de største 
problemer, lærerne står over for, efter indførel-
sen af lov 409´s arbejdstidsregler. Desværre er 
dette problem ikke alment anerkendt.

For at illustrere hvor lidt arbejdstid, der er til-
bage, når der er sat tid af til undervisning og 
øvrige obligatoriske opgaver, har foreningen 
udviklet et dialogværktøj, der grafisk illustrerer 
problemet for den enkelte lærer. Dialogværk-
tøjet blev stillet til rådighed for alle lærere i maj 
2017. Tanken er, at den enkelte lærer kan bruge 
værktøjet i sin dialog med sin leder.

Princippet i dialogværktøjet har været brugt i 
den dialog, foreningen centralt har med poli-
tikere og andre interessenter. Her har visuali-
seringen af den manglende tid til forberedelse 
gjort stort indtryk. På samme måde vil dialog-
værktøjet kunne bruges lokalt til at illustrere 
overfor politikere og andre interessenter, hvor-
dan rammerne for lærernes arbejde ser ud.

Nye lærere 

I december 2015 inviterede foreningen alle re-
levante interessenter til at deltage i en arbejds-
gruppe på embedsmandsniveau for at forbedre 
overgangen fra læreruddannelsen til profes-
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sionen. Målet var, at arbejdsgruppen skulle 
udarbejde en rapport, der kunne sendes til de 
lokale parter med henblik på at understøtte 
bilag 5 (bilag A mv. på statens område) om nye 
lærere – og gerne, hvis muligt, også understøt-
te muligheden for lokale aftaler/forståelser om 
arbejdstid. 

I arbejdsgruppen deltager embedsmænd fra 
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, KL, Læreruddannel-
sernes Ledernetværk, Børne- og Kulturchef-
foreningen, Danmarks Evalueringsinstitut, 
Skolelederforeningen, formanden for Lærerstu-
derendes Landskreds og Danmarks Lærerfor-
ening. 

Umiddelbart ser det svært ud at nå til enighed 
om en anbefaling, der peger på, at nye lærere 
har brug for en lærerstartordning. Der er hos KL 
og BKF en opfattelse af, at praksisdelen af læ-
reruddannelsen skal styrkes - fremfor at anbe-
fale etablering af lærerstartordninger. Arbejds-
gruppen afslutter sit arbejde i 2017 med en kort 
rapport og en anbefaling.

Afbrydelse af samarbejdet mellem CFU 
og Moderniseringsstyrelsen

CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg 
- har afbrudt samarbejdet med Moderniserings-
styrelsen om tre konkrete projekter aftalt ved 
overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015. 
Det skyldes, at Moderniseringsstyrelsens nu-
værende linje truer med at underminere den 
danske model og det danske velfærdssystem 
ved at erstatte traditionen for samarbejde med 
snæver regnearksbaseret ledelsesret. CFU har 
stillet krav om, at der fra arbejdsgiverside skal 
udvises konkrete initiativer, før de statsligt 
ansatte genoptager samarbejdet. Det er afgø-
rende, at tillidsforholdet mellem parterne bliver 
genetableret forud for OK18, hvis der skal nås et 
resultat.

SOSU-skoler

Færre unge tager en erhvervsuddannelse på 
SOSU-skolerne. Fra 2016 til 2017 skete der en 
tilbagegang på næsten en tredjedel på social- 
og sundhedsuddannelserne og den pædagogi-
ske assistentuddannelse. Det er blandt andet, 
men ikke kun, en følge af dimensioneringsafta-
len mellem KL, Danske Regioner og regeringen, 
der blev indgået i august 2016. Det skyldes også 
EUD-reformen med de øgede karakterkrav til 
optagelse. En reform hvis konsekvenser for-
eningen følger nøje.

Arbejdstid og forberedelsestid er stadig en kilde 

til mange frustrationer herunder arbejdstid på 
studieture. Foreningen har taget mange initia-
tiver for at få en aftale om arbejdstid på plads, 
men det har endnu ikke været muligt at indgå 
en aftale. Foreningen vil fortsat - med udgangs-
punkt i konkrete sager - have ekstra fokus på, at 
de værn, der blev indført med arbejdstidsregler-
ne i lov 409, efterleves. Målet er dog at indgå en 
aftale.

Flere af SOSU-skolerne har i løbet af 2016-2017 
fået nye direktører og andre øverste ledere. Der 
er sket en fusion af to skoler, og på én skole var 
der i løbet af 2015 så store udfordringer med 
samarbejdet, at de otte faglige organisationer 
på skolen for en periode trak tillidsrepræsentan-
ternes forhandlingskompetence tilbage og selv 
gik direkte ind i at få rettet op på forholdene.

SOSU-skolen på Sjælland, SOSU-Sjælland, blev 
i juni fusioneret med to erhvervsskoler - ZBC og 
Selandia - under navnet ZBC, Zealand Business 
College. Fusionen skete med tilbagevirkende 
kraft pr. 1. januar 2017. Foreningen arbejder nu 
for at sikre korrekt overenskomstmæssig ind-
placering af nye lærere.

Frie fagskoler 

De frie fagskoler er truet på deres eksistens. 
På trods af at et samlet folketing vedtog loven 
om de frie fagskoler i 2015, er der sidenhen 
gennemført besparelse på besparelse på områ-
det. Foreningen bakker op om at bevare de frie 
fagskoler. Der har i 2016 været sendt et brev til 
daværende undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby indeholdende en opfordring til at sikre 
skoleformens økonomi. 

Endvidere har foreningen og skoleforeningen 
Frie Fagskoler intensiveret samarbejdet i et in-
ternt dialogforum, som nøje følger udviklingen i 
rammerne og de økonomiske vilkår for skolefor-
men med mulighed for at blande sig i debatter 
og reagere politisk overfor beslutningstagere. 

Ekspertgruppen for bedre veje til en ungdoms-
uddannelse har i 2017 opfordret til, at der skal 
indføres en ny Forberedende Uddannelse ”for at 
styrke sammenhængen og den samlede kvalitet 
i de uddannelsesmuligheder, der findes på det 
forberedende område i dag”. 

Ekspertgruppen anbefaler, at frie fagskoler fort-
sat skal eksistere som tilbud. Foreningen støtter 
anbefalingen, fordi der er unge i målgruppen for 
den Forberedende Uddannelse, som bedst mo-
tiveres af værkstedsundervisning i et inklude-
rende kostskolemiljø. Det er derfor vigtigt, at de 
frie fagskoler fortsat kan være et af de alternati-
ve tilbud til en Forberedende Uddannelse, og at 



14 Danmarks Lærerforening 2017

de frie fagskoler også kan indgå som formel del 
af den Forberedende Uddannelse på linje med 
de foreslåede kommunale tilbud.

Nogle af de frie fagskoler har de seneste år 
kombineret undervisningen med efterskoleun-
dervisning. Derfor er foreningen i dialog med 
Frie Skolers Lærerforening om medlemmernes 
organisationstilknytning. Det er foreningens 
synspunkt, at lærernes frit skal kunne vælge 
den fagforening, de føler sig mest knyttet til.

Private gymnasiers grundskoler 

Foreningen har indledt et tæt samarbejde i et 
dialogforum med skoleforeningen Danmarks 
Private skoler – grundskoler og gymnasier. Det 
er en ny organisation fusioneret af Foreningen 
af private gymnasier, HF- og studenterkurser og 
Danmarks Private Skoler. Hensigten med sam-
arbejdet er at styrke dialogen om rammerne og 
vilkårene for det gode lærerarbejde. 

Røde Kors 

Stramninger på udlændingeområdet har bety-
det reduktioner i antallet af beboere på asylcen-
trene og lukning af flere af centrene siden som-
meren 2016.  Når centrene lukker, afskediges 
der lærere. Foreningen har forsøgt at få Dansk 
Røde Kors til at høre de ansatte inden endelig 
afsked. På statens område er der en hensigt om 
at høre de ansatte - ikke en pligt.  

Når centrene lukker, har foreningen erfaret, 
at lærerne sættes til oprydning og rengøring. 
Overenskomsten dækker undervisning og øv-
rige pædagogiske opgaver. Efter dialog med 
Dansk Røde Kors blev det fastslået, at lærerne 
udelukkende underviser og varetager pædago-
giske opgaver ved centrenes lukning. 

Lærere ansat i staten 

En række medlemmer er ansat i ministerier, 
styrelser og på selvejende institutioner uden at 
undervise. Foreningen forhandler løn for hver 
enkelt stilling og har dermed kontakten til med-
lemmer og ledelser både bredt på ministerom-
råderne og smalt på centre, institutter, UCC’er, 
museer, gymnasier etc. Ad denne vej er forenin-
gen involveret i den statslige udflytning og lo-
kale opsigelser af arbejdsgiverbetalte fridage. 

Professions-bachelorer i ernæring og 
sundhed er ændret markant 

I september 2016 blev uddannelsen for PB i 
ernæring og sundhed ændret. Ni sundhedsud-

dannelser blev justeret over nogenlunde samme 
læst. Uddannelsen varer stadig 3½ år svarende 
til 210 ECTS med en teoridel på 180 ECTS og 
en praktikdel på 30 ECTS. Uddannelsens første 
fire semestre har samme temaer på de fire ud-
budssteder. De sidste tre semestre er instituti-
onsspecifikke og kan være meget forskellige alt 
efter den studerendes valg af studieretning.

Foreningen har fulgt arbejdet med ændringerne 
i uddannelsen og har bl.a. efterlyst en prognose 
for fremtidige jobmuligheder, da sundhedsvæ-
senet er for snævert et arbejdsmarked for fag-
gruppen. Foreningen arbejder for, at dimitten-
derne får reelle muligheder for at søge relevante 
stillinger, uanset hvor i landet de er uddannet, 
og uanset hvilken studieretning, de har valgt. 
Foreningen har forsøgt at få udvidet autorisati-
onen til at omfatte alle, der vælger studieretnin-
gen Sundhedsfremme og Diætetik. Det er ikke 
lykkedes.
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Udviklingen i folkeskolen



16 Danmarks Lærerforening 2017

Inklusionseftersyn

Regeringen nedsatte i november 2015 en eks-
pertgruppe, der skulle gennemføre et eftersyn 
af inklusionsindsatsen. Ekspertgruppen hav-
de til opgave at afdække omstillingen til øget 
inklusion, identificere hovedproblemer ved 
inklusionen og komme med anbefalinger til for-
bedringer af praksis - indenfor den eksisterende 
økonomiske ramme. 

I ekspertgruppens rapport fra maj 2016, ”Afrap-
porteringen af inklusionseftersynet”, peges der 
bl.a. på, at et af hovedproblemerne er, at der 
mangler ressourcer til arbejdet med inklusion, 
og at der er en gruppe elever med behov for 
støtte, som ikke får det. Rapporten indeholder 
mange gode anbefalinger til forbedringer af 
praksis, der skal ses som et katalog af mulighe-
der. Den er rettet mod henholdsvis ministeren/
ministeriet, kommunalbestyrelsen og skolernes 
ledelse. 

Foreningen pegede ved offentliggørelsen af 
rapporten på, at eftersynet dokumenterer be-
hovet for at opprioritere inklusionsindsatsen 
med konkrete initiativer og sikre, at skolerne har 
de nødvendige ressourcer, for at ambitionen om 
reel inklusion kan blive en succes.

Som opfølgning på rapporten har foreningen 
udsendt en spørgeramme, som kredsene har 
kunnet anvende for at få en status på, hvor 
langt den enkelte kommune er med inklusi-
onsindsatsen. I undersøgelsen bliver der bl.a. 
spurgt ind til nogle af de indsatser, som eks-
pertgruppen anbefaler. Undersøgelsesresulta-
terne er vigtige tilbagemeldinger fra lærerne på, 
hvilke indsatser der er behov for at igangsætte, 
og den viser, at det ikke er nok med anbefa-
linger. Der er stadig stort behov for handling i 
mange kommuner for at sikre, at alle elever får 
det undervisningstilbud, de har brug for. 

Derudover har foreningen sammen med Skole-
lederforeningen udsendt en opfordring til sko-
lelederne og tillidsrepræsentanterne om, at 
ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i 
anbefalingerne udarbejder en status på skolens 
arbejde i forhold til inklusionsindsatsen.

Specialinstitutionerne

Foreningen har fulgt udviklingen indenfor 
det specialiserede børne- og voksenspecial-
undervisningsområde gennem undersøgelser 
blandt medlemmerne og gennem møder med 
tillidsrepræsentanter og samarbejdspartnere. 
Desværre må det konstateres, at tendensen 
med, at kommuner selv etablerer tilbud for at 
spare ressourcer og dermed ikke længere gør 

brug af de specialiserede tilbud, fortsætter. Det 
har både betydning for specialinstitutionernes 
overlevelsesmuligheder og for opretholdelse af 
de meget specialiserede faglige miljøer. Derud-
over er det tydeligt, at de undervisningstilbud, 
kommunerne etablerer, ofte ikke har samme 
høje faglige kvalitet, som tilbuddene på special-
institutionerne. Foreningen arbejder målrettet 
for, at den viden, der er opbygget i de faglige 
miljøer, opretholdes og bringes i spil i de øvrige 
kommunale undervisningstilbud.

”Hvor skal vi hen?”

Foreningen har i 2016/17 afholdt en række 
kurser for tillidsrepræsentanter med fokus på 
tillidsrepræsentantens mulighed for at sætte 
retning på skolens udvikling. Baggrunden for 
kurserne har været, at der er blevet stillet en 
række nye krav til undervisningens tilrettelæg-
gelse om nye samarbejdsrelationer og om øget 
mål- og resultatstyring baseret på nationale 
mål. 

Kurserne er udviklet i tråd med ”den involveren-
de fagforening”, og der er i kursusforløbene ble-
vet lagt op til både individuel og fælles refleksi-
on over status på skolens arbejde med elemeter 
i folkeskolereformen samt udviklingsmuligheder 
for at sikre et bedre undervisningsmiljø for ele-
verne og et godt arbejdsmiljø for lærerne.

Skoleforskningskonference 

Hovedstyrelsen besluttede på sit møde i sep-
tember 2016, at foreningen fremover vil være 
vært for en årlig skoleforskningskonference. 
Konferencernes formål er at formidle relevant 
forskning på skoleområdet - og bringe forskere, 
politikere og praktikere i dialog om den.

Der er nedsat en styregruppe med repræ-
sentanter fra alle tre målgrupper. Styregrup-
pen fastlægger temaet for årets konference, 
evaluer er den efterfølgende og bidrager des-
uden til at udbrede kendskabet til konferencer-
ne. 

Den først konference blev afholdt d. 22-23. maj 
2017 og havde titlen ”God undervisning i mor-
gendagens skole”. Der var bl.a. oplæg fra Ole 
Sejer Iversen, AU, om digitale kompetencer og 
fra Lene Tanggaard Pedersen, AAU, om kreative 
læreprocesser. Konferencen blev evalueret me-
get positivt af deltagerne, der stort set enstem-
migt opfordrede til at gentage konferencen med 
et nyt tema i 2018.
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Kvalitetskultur i folkeskolen 

Der er behov for en ny måde at tænke styring og 
ledelse i den offentlige sektor. New Public Ma-
nagement-tankegangens ensidige fokus på re-
sultater og mål formuleret af ikke-fagpersoner 
virker ofte decideret kontraproduktivt ift. udvik-
lingen af gode skoler, som leverer undervisning 
af høj kvalitet. Heldigvis er der flere og flere po-
litikere, der har fået øjnene op for problemet. Fx 
var afbureaukratisering et vigtigt tema for Met-
te Frederiksen på Socialdemokraternes kongres 
i 2016, og ved dannelsen af VLAK-regeringen i 
november 2016 vurderede man, at behovet for 
nytænkning af den offentlige sektor var så pres-
serende, at man skulle have en minister, Sophie 
Løhde, der alene skulle beskæftige sig med det. 
Danmarks Lærerforening har gentagne gange 
spillet ud med nye ideer til, hvordan de fagpro-
fessionelles viden og ideer kan blive omdrej-
ningspunktet i udvikling af skolerne – kun sådan 
får vi engagement, nytænkning og kvalitet til-
bage i folkeskolen.

Foreningen arbejder både med styring i den of-
fentlige sektor generelt og specifikt med styring 
af folkeskolen. Foreningen har i samarbejde med 
de andre fagforbund, der repræsenterer offent-
ligt ansatte, arbejdet med en række fælles ”dog-
mer” ift. styring og ledelse i den offentlige sek-
tor generelt. Samtidig har foreningen i efteråret 
2016 med særlig fokus på styring og ledelse af 
folkeskolen udarbejdet en skitse til ny ”Kvali-
tetskultur i folkeskolen”. Den nye kvalitetskultur 
sikrer et forbedret fokus på kvalitet og faglighed 
og sætter lærernes og ledernes ansvar og døm-
mekraft i centrum. 

Det er et eksempel på, at det betaler sig at være 
på forkant og løbende udvikle nye politikom-
råder for på den måde at kunne være kritisk og 
samtidig fremlægge gennemarbejdede forslag 
til alternativer – f.eks. ift. styring af den offentli-
ge sektor.

Digitalisering

Aftalen om ”Den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi” mellem KL og regeringen og den 
digitale udvikling i samfundet i øvrigt giver både 
nye muligheder og nye udfordringer for under-
visningen i folkeskolen og for lærerne.

Interessen for implementering af strategien om 
øget digitalisering af undervisning har gennem 
de senere år været meget stor. Der er samtidig 
igangsat en række konkrete initiativer f.eks. 
indkøb af læringsplatforme og en pulje til støtte 
til indkøb af undervisningsmidler. Tiltagene har 

styringsmæssige perspektiver men har også 
fokus på undervisningens indhold og tilrette-
læggelse og dermed også for lærernes arbejde. 
Foreningen deltager i følgegrupper omkring im-
plementering af strategien.

For foreningen er det centrale i arbejdet med 
implementering af strategien, hvordan IT og 
medier kan medvirke til at styrke undervisnin-
gen. Anvendelse af IT i skolen bør ikke være et 
mål i sig selv. Det er et fagdidaktisk redskab, og 
fagdidaktiske overvejelser og vurderinger skal 
indgå i IT-anvendelsen i forhold til at hjælpe ele-
verne med at forstå en given faglig opgave. For 
at det potentiale, IT har, kan realiseres, er det 
helt afgørende, at lærerne oplever brugen af IT 
som meningsfuld ift. undervisningens kvalitet. 
Kvantitative krav om fx deling af undervisnings-
forløb formuleret uden viden om og hensyn til 
konteksten - som der desværre har været ek-
sempler på i forbindelse med implementering af 
læringsplatformene – giver ingen mening.

Foreningen har i april 2017 udsendt notatet 
 ”Digitalisering - It og medier i undervisningen” 
til kredsene. Notatet giver en samlet fremstil-
ling af det politiske fundament for foreningens 
arbejde i relation til øget brug af IT og medier i 
undervisningen. Notatet er et led i foreningens 
arbejde med at hjælpe kredse, tillidsrepræ-
sentanter og medlemmer med at få taget de 
nødvendige professionelle drøftelser. Og der-
med sikre at drøftelserne munder ud i en bedre 
pædagogisk praksis med digitalisering - både i 
forberedelsen og i selve undervisningen.

Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes 
Lærerforening og Dansk Magisterforening har 
indledt et samarbejde, der med udgangspunkt i 
den fælles viden om uddannelsesområdet skal 
sætte fokus på, hvordan digitalisering under de 
rette forudsætninger kan øge kvaliteten i un-
dervisningen. 

Gennem vidensindsamling, cases og eksempler 
skal projektet komme med bud på, hvordan og 
hvornår digitalisering øger kvaliteten i under-
visningen. Projektet skal komme med konkrete 
forslag til, hvordan den danske styrkeposition 
inden for dannelse, demokrati og faglighed i ud-
dannelserne kan kvalificeres i lyset af den tek-
nologiske udvikling.

Hovedstyrelsen har i foråret 2017 nedsat en føl-
gegruppe for at følge udviklingen.

Læringsmålstyret undervisning og     
Læringsplatforme 

Alle skoler skal have adgang til en lærings-
platform ved udgangen af 2017. Det betyder, 
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at stort set alle foreningens medlemmer i fol-
keskolen er i gang med at implementere en 
 læringsplatform. 

Det er nøje beskrevet, hvad læringsplatformen 
skal kunne, men ikke hvordan den skal anven-
des. Foreningen har derfor taget en række initi-
ativer, for at lærere og ledere lokalt på skolerne 
drøfter, hvordan man implementerer platformen 
på en måde, så den understøtter kvalitet i und-
ervisningen. Bl.a. har foreningen sammen med 
Skolelederforeningen og Børne-og Kulturchef-
foreningen sendt et brev til alle skoler i juli 2016 
med en opfordring til fagprofessionelle drøftel-
ser på de enkelte skoler om netop dette.

Desværre oplever mange lærere alligevel fuld-
stændigt fravær af dialog. På mange skoler ind-
føres platformene i en top-down-styring, uden 
at lærernes professionelle overvejelser bliver 
inddraget. Udfyldningen af funktionerne i plat-
formen bliver på den måde et uoverskueligt og 
tidskrævende mål i sig selv, som hverken gavner 
undervisningen eller elevernes og lærernes ar-
bejdsmiljø.

Selv om læringsplatformen og læringsmålstyret 
undervisning er to forskellige ting, er de alligevel 
tæt forbundet.  I ”Aftale om konkretisering af 
det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen” 
mellem KL og regeringen (oktober 2014) under-
streges det, at læringsplatformene skal ”un-
derstøtte den målstyrede læring, herunder at 
barnet, forældre og det pædagogiske personale 
på skolerne løbende kan følge barnets læring, 
faglige progression og trivsel”. 

Den pædagogiske praksis skal ikke fastlægges 
gennem en aftale mellem KL og regeringen. Den 
pædagogiske praksis er et anliggende for lærer-
ne på skolen i dialog med ledelsen inden for de 
rammer, folkeskoleloven fastlægger.

Der er en alvorlig risiko for, at ensidig lærings-
målstyret undervisning fører til standardisering 
og ensretning, og at undervisningen indsnæv-
res til det let målbare. Fokus fjernes dermed 
fra folkeskolens formål og fagenes overordne-
de formål. “Hitting the target but missing the 
point” er en reel risiko i den forbindelse. 

For at forberede medlemmerne på at gå ind i 
kampen om den gode undervisning, besluttede 
hovedstyrelsen i juni 2016 at tilbyde kredsene at 
være medarrangør af lokale medlemsmøder om 
læringsmålstyret undervisning, hvor lærerne 
sammen med deres kollegaer fik mulighed for at 
reflektere over, hvordan man kan få indflydelse 
på brugen af læringsplatformen på egen skole. 

Kredse, tillidsrepræsentanter og andre interes-
serede har desuden siden september 2016 haft 

mulighed for at læse mere om emnet på for-
eningens hjemmeside. Under temaet ”Ska’ det 
måles?” kan man finde et udførligt notat og en 
folder, som kan bruges i dialogen på skolen. 

Presset mod den læringsmålstyrede undervis-
ning resulterede i, at Undervisningsministeriet i 
efteråret 2016 præciserede, at det udelukkende 
er Fælles Mål, der er obligatorisk, ikke lærings-
målstyret undervisning. 

Senest har ministeren foreslået at løsne på bin-
dingerne ift. Fælles mål. Forslaget har fået hele 
forligskredsens opbakning. Det er et konkret 
resultat af foreningens vedvarende arbejde for 
at få gjort op med den rigide form for lærings-
målstyret undervisning, der blev introduceret i 
mange kommuner i kølvandet på skolereformen. 
Politikerne bag skoleforliget har klart meddelt, 
at forslaget skal medføre øget frihed til lærer-
ne – ikke mere spillerum til kommunerne. Og det 
må selvfølgelig få konsekvenser for den måde, 
man lokalt gør brug af læringsplatforme.

AP Møllerkurser

En medlemsundersøgelse fra 2014 peger på, at 
lærerne generelt efterspørger mere kompeten-
ceudvikling i deres fag samtidig med, at netop 
den faglige opdatering i de senere år har været 
nedprioriteret i kommunerne. På den baggrund 
gennemførte foreningen i 2015, med støtte fra 
AP Møller Fonden, en kursusrække, hvor 1500 
lærere i fagene håndværk/design, idræt, mate-
matik og sprogfag blev tilbudt faglig opkvalifi-
cering i deres fag på et to dages internatkursus. 
Der var overvældende tilslutning til kurserne, 
som havde lange ventelister, og kurserne blev 
meget positivt vurderet både af deltagerne 
og af Rambøll, som evaluerede kurserne for 
Fonden. Evalueringen viser, at kurserne har 
bidraget til at styrke det fagprofessionelle sam-
arbejde mellem faglærere på tværs af skoler/
kommuner. Mange lærere giver udtryk for stor 
tilfredshed med både det faglige udbytte af 
kurset og med muligheden for kollegial sparring 
og samvær med fagfæller. 

I 2017 søgte foreningen igen om støtte fra fon-
den og gennemfører i skoleåret 2017/18 en ny 
kursusrække for 1000 lærere - denne gang i 
fagene historie, natur/teknologi, biologi, geo-
grafi og fysik/kemi. Kurserne bliver holdt på lo-
kaliteter spredt ud over landet, for at så mange 
lærere som muligt kan få mulighed for at blive 
fagligt inspireret og opkvalificeret. 

Hvad skal vi med skolen

I arbejdet med at styrke den lokale debat om 
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skolens formål afholdt foreningen i november 
2015 en konference med titlen, ”Hvad skal vi 
med skolen?” sammen med foreningen Skole og 
forældre og Folkekirkens Skoletjeneste.

Hensigten med konferencen var at igangsætte 
og styrke den folkelige debat om skolen ved at 
etablere en række lokale samtalegrupper i re-
lation til konferencens hovedspørgsmål - altså 
at fremme den lokale demokratiske debat om, 
hvad formålet med at drive folkeskole i Danmark 
er, og hvordan det bedst udmøntes i praksis.

Efterfølgende er der afholdt en række lokale ar-
rangementer over hele landet og bl.a. oprettet 
en hjemmeside til gensidig inspiration og orien-
tering. For at støtte igangsatte initiativer, frem-
me nye, styrke debatten og sætte folkeskolen 
på dagsordenen i forbindelse med kommunal-
valget til november har der været afholdt endnu 
en konference i april 2017.

Folkeskoleideal

Kongressen besluttede i 2016, at foreningen 
frem mod kongres 2017 skulle arbejde med at 
involvere alle niveauer i foreningen i drøftel-
ser af, hvad et folkeskoleideal bør indeholde. 
På kongressen i 2017 lægges der op til, at ind-
holdselementerne i folkeskoleidealet besluttes 
med henblik på, at der kan fremlægges et fær-
digt forslag til et folkeskoleideal på kongressen 
i 2018.

Hovedstyrelsen har nedsat en ad hoc gruppe, 
der sammen med en interessegruppe beståen-
de af lærere, ledere, meningsdannere og kreds-
styrelsesmedlemmer har afholdt fire seminarer i 
løbet af 2016/17. Hensigten med interessegrup-
pen er at få afklaret, hvilke indholdselementer 
et folkeskoleideal skal indeholde. Gruppen skal 
også medvirke til at iværksætte forskellige ak-
tiviteter, fx oplæg på medlemsmøder, faglige 
klubber eller på foreningens medlemskurser, 
kronikker og debat på de sociale medier mv. 
Hovedstyrelsen er løbende holdt ajour med ar-
bejdet i interessegruppen. Dr. pæd. prorektor 
Alexander von Oettingen har deltaget i arbej-
det som kritisk ven og pennefører på gruppens 
skriftlige oplæg, herunder oplægget om folke-
skoleideal til Kongres 2017 og 2018.

”Pædagogisk rækkevidde”

For at styrke forskningsformidling til lærerne 
har foreningen indgået et samarbejde med 
Aarhus Universitetsforlag og Frie Skolers Læ-
rerforening om en ny bogserie. Serien hedder 
Pædagogisk Rækkevidde. Med bøgerne får læ-
rerne direkte adgang til forskningsbaseret viden 

om deres fag og praksis. Bøgerne er skrevet af 
førende pædagogiske forskere. Det er en uaf-
hængig bogserie, hvor faglig fordybelse og lyst-
læsning går hånd i hånd for at bidrage til pæda-
gogisk udvikling, understøtte forskningsbaseret 
kompetenceudvikling og lægge op til refleksion, 
inspiration og samtale. Serien vil omfatte i alt 12 
bøger over de næste to år. De er gratis for alle 
medlemmer af foreningen og kan downloades 
både som lydbog og som e-bog. Foreningen er 
repræsenteret i redaktionsgruppen sammen 
med de andre samarbejdspartnere. Efter de to 
år evalueres projektet med henblik på en even-
tuel videreførelse.

Flygtningebørn og nyankomne

D. 3. juni 2016 vedtog folketinget en ny lov om 
særlige tilbud om grundskoleundervisning til 
udenlandske børn og unge. Hermed blev det 
muligt for kommunerne at tilbyde flygtninge-
børn et skolelignende tilbud uden for folkesko-
len, hvor flygtningebørn risikerer at få dårligere 
undervisning i et ”særligt tilbud”. Foreningen 
protesterede mod dette lovforslag og starte-
de sammen med en række organisationer en 
kampagne: ”Alle børn har ret til undervisning i 
folkeskolen – også flygtningebørn” samt en un-
derskriftsindsamling. Læs mere om kampagnen 
s. 42. Derudover afholdt foreningen en politisk 
høring på Christiansborg i april 2016.

Hidtil har kun et meget begrænset antal kom-
muner efterfølgende faktisk tilbudt ”skolelig-
nende” undervisning uden for folkeskolen til 
nyankomne elever. En stor del af kommunerne 
tilbyder i stedet eleverne undervisning direkte 
i en almenklasse i folkeskolen, et tilbud der gi-
ver elever og lærere andre udfordringer. Det er 
foreningens vurdering, at disse tilbud i mange 
tilfælde ikke lever op til de krav, der stilles i fol-
keskoleloven. I en TR-undersøgelse fra efteråret 
2016 svarer to tredjedele således, at der er ele-
ver på skolen, som får mangelfuld sprogstøtte 
på grund af manglende tid eller manglende 
kompetencer hos lærerne.

Sammen med Dansk Flygtningehjælp har for-
eningen udarbejdet en pjece, ”Flygtningebørn 
i folkeskolen”, der er tænkt som en støtte til 
modtagelse af flygtningebørn og –unge i folke-
skolen. Desuden har foreningen sammen med 
Dansk Røde Kors finansieret udviklingen af et 
kursusprogram, der især henvender sig til skoler 
og kommuner, som ikke tidligere har haft mange 
flygtninge. 

Danmarks Lærerforening, KL, BUPL og FOA har 
i fællesskab sat et projekt i gang med titlen 
’Styrket samarbejde med nyankomne foræl-
dre’.  Projektet er sat i gang af Fremfærd Børn 
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og lancerer et website med viden og værktøjer 
til de fagprofessionelle. Derudover har pro-
fessionshøjskolerne UCC og VIA udviklet et 
kompetenceforløb, der kan rekvireres af skoler 
og dagtilbud landet over. Forløbet tager afsæt 
i deltagernes egne konkrete udfordringer og 
styrker praktikernes kompetencer til at inddrage 
de nyankomne forældre i dialog og samarbejde 
og i den pædagogiske hverdag. I efteråret 2017 
er foreningen medarrangør af en konference, 
hvor resultater og erfaringer vil blive delt.  

0 til 6 års politik

I Danmark går de fleste børn i dagtilbud, og 
vuggestuer og børnehaver har derfor et stort 
potentiale for at understøtte den tidlige udvik-
ling af børns kompetencer og medvirke til en 
optimal overgang fra dagtilbud til skole. Forsk-
ningen viser, at særligt socialt udsatte børn kan 
have det svært med overgang fra institution til 
skole. Samarbejdet mellem skole og daginsti-
tution om overgangen er derfor vigtigt, men i 
mange kommuner er det sparet væk.

Det var bl.a. på den baggrund, at hovedstyrel-
sen i 2014 besluttede at udarbejde en 0 til 6 års 
politik, der supplerer foreningens øvrige politik-
ker på skolestartsområdet. 

Arbejdet med 0 til 6 års politikken blev afsluttet 
i december 2015, og politikken har især fokus på 
at kvalificere indsatsen ved overgangen mellem 
daginstitution og skole og på at fremme, at alle 
børn er bedst muligt rustet til mødet med sko-
lens undervisning og ambitionen om at indfri 
folkeskolens samlede formål. Politikken indehol-
der desuden en række anbefalinger ift:

• Arbejdet i daginstitution inden skolestart

• Overgangen mellem børnehave og børneha-
veklasse 

• Overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse

UU-vejledning, anbefalinger om over-
gang til ungdomsuddannelser 

De seneste år er overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelserne blevet påvirket af en 
række reformer: folkeskolereformen, EUD-re-
formen og gymnasiereformen. Reformerne har 
betydning for de unges muligheder og rettig-
heder og har samtidig haft stor indflydelse på 
medlemmernes arbejdsvilkår, ikke mindst fordi 
der samtidig er blevet gennemført betydelige 
besparelser på bl.a. vejledningsområdet.

For at styrke dialogen mellem foreningen og 
vejledningsområdet er der etableret et såkaldt 

UU-forum, hvor hovedstyrelsesmedlemmer 
3-4 gange årligt mødes med regionalt valgte 
vejledere og repræsentanter fra sekretariatet; 
en model der i øvrigt er ved at blive udbredt til 
andre medlemsområder uden for folkeskolen. 
Desuden afholdes der efter behov møde med 
repræsentanter for andre interessenter på 
området, UU-Danmark, Vejlederforeningen og 
Landsforeningen af 10. klasses skoler i Danmark.

I forbindelse med de forskellige reformer har 
foreningen i samarbejde med f. eks. Skolele-
derforeningen, UU-Danmark, Børne- og Kultur-
chefforeningen og KL afgivet fælles høringssvar 
i håbet om sammen at kunne værne om de om-
råder, hvor der er fælles interesser. 

For at styrke indsatsen for de unges mulighe-
der og øge viden om ungdommens vilkår har 
foreningen meldt sig ind i Center for Ungdoms-
forskning (CeFU).

I foråret 2017 afleverede det såkaldte ’Eks-
pertudvalg for bedre overgange til ungdoms-
uddannelse’ deres anbefalinger. LINK. Hen over 
sommeren 2017 foregår de politiske forhandlin-
ger om udmøntningen af de mange anbefalin-
ger, som forventes at få store konsekvenser for 
de såkaldt forberedende tilbud, fx produktions-
skoler, EGU, FVU, AVU ordblindeundervisning 
m.v. 

Som opfølgning på ekspertgruppens anbefa-
linger udsendte regeringen i maj 2017 et ud-
spil vedr. de forberedende tilbud i overgangen 
fra grundskole til ungdomsuddannelse. Heraf 
fremgår det, at 10. klasse skal bevares som et 
selvstændigt tilbud, og foreningens indsats for 
at bevare 10. klasse i folkeskolen ser således ud 
til at bære frugt. Men det kræver en fortsat ind-
sats lokalt og centralt at sikre 10. klasse som et 
kvalificeret tilbud i den kommunale folkeskole. 
Udover løbende kontakt til de forskellige parti-
ers uddannelsesordførere inviterede foreningen 
undervisningsministeren på besøg på et 10. 
klassecenter.

I tæt samarbejde med andre interessenter på 
området vil foreningen fortsætte arbejdet med 
at sikre det fagprofessionelle miljø i både 10. 
klasse, vejledningen og på uddannelsesinstitu-
tionerne i forbindelse med udviklingen af en ny 
forberedende ungdomsuddannelse og udviklin-
gen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddan-
nelse, STU.

Foreningen har i samarbejde med KL gennem-
ført projektet ”Udsyn i udskolingen”. Projektet 
er støttet af Fremfærd, som blev etableret 
som en del af OK13 og videreført med overens-
komstfornyelsen i 2015. Foreningen har bl.a. 
involveret sig i projektet for at styrke indsatsen 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/
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i det obligatoriske emne ”Uddannelse og job” 
og det tværprofessionelle samarbejde mellem 
folkeskolen, UU-centrene og ungdomsuddan-
nelserne. Projektet har været gennemført i 
samarbejde med Aarhus Universitet (DPU) og 
Professionshøjskolen VIA. Blandt resultater-
ne kan nævnes en bog, som kombinerer teori, 
arbejdsmetoder og undervisningsbeskrivelser. 
Bogen sætter fokus på og uddyber begrebet 
”Karrierelæring” og kan downloades gratis fra 
foreningens hjemmeside.

Pejlemærker for god undervisning

”International Summit on the Teaching Pro-
fession” er blevet en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som arrangeres af Education 
International og OECD i fællesskab. På top-
mødet mødes lærerorganisationer, under-
visningsministre og fagprofessionelle fra 25 
lande og drøfter, hvordan lærerprofessionen 
kan styrkes, i erkendelse af at lærerne er et 
helt centralt omdrejningspunkt i den fortsatte 
udvikling af uddannelsessystemet. Som et led i 
dette arbejde har foreningen i samarbejde med 
Undervisningsministeriet og de øvrige DUS- 
organisationer udarbejdet ”12 pejlemærker 
for god undervisning”, som blev præsenteret 
på en fælles konference i foråret 2017. Pejle-
mærkerne tager udgangspunkt i, at dygtige 
undervisere er den enkeltstående faktor, der 
har størst indflydelse på elevernes udbytte af 
undervisningen, og at det er vigtigt at fasthol-
de og styrke lærernes engagement og profes-
sionelle ansvar på skolerne for at styrke god 
undervisningspraksis. Initiativet er et eksempel 
på, hvordan foreningen prøver at påvirke op-
fattelsen af lærerrollen og styrke lærerfagets 
omdømme. Pejlemærkerne er ikke en facitliste 
men er tænkt som et oplæg til en lokal og na-
tional faglig debat om, hvad god undervisning 
er, og hvordan god undervisning skabes. Pejle-
mærkerne og lærernes muligheder for at sikre 
god undervisning var således sat til debat på 

årets folkemøde på Bornholm.
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4

En folkeskole under pres
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Færre elever 

Siden 2007 er andelen af elever som går i pri-
vate skoler steget med 33 pct. Landsgennem-
snittet dækker over store lokale forskelle. Hvor 
en kommune som Aalborg har kunnet holde en 
stort set uændret privatskoleandel, har folke-
skolerne i f. eks. Lolland og København oplevet 
stor afgang af elever.

Overordnet set er der to hovedårsager til, at så 
mange elever forlader folkeskolen. Den ene er, 
at forældregrupper i kølvandet på skoleluknin-
ger i landområderne åbner nye private skoler 
typisk i de gamle landsbyskolers lokaler. Den 
anden årsag er, at forældre aktivt fravælger fol-
keskoler, som ikke lever op til deres forventnin-
ger og ønsker. 

I august 2016 viste en analyse fra AE-Rådet, at 
hver femte elev i 8. klasse går på en privat skole, 
og at hver sjette elev begynder i 1. klasse i en 
privat skole. Det er især børn af akademikere og 
børn fra højindkomstfamilier, der går i private 
skoler. Næsten hver tredje går på private skoler 
i 8. klasse blandt børn af akademikere, hvilket er 
tre gange så mange som blandt børn med ufag-
lærte forældre.

For mange ressourcestærke forældre især i 
København er en privat skole allerede i dag det 
naturlige førstevalg. Men private skoler vinder 
frem for næsten alle grupper. Konsekvensen er, 
at børn med forskellige økonomiske, sproglige 
eller kulturelle baggrunde i mindre grad end tid-
ligere møder hinanden i klasseværelset. Det ud-
fordrer folkeskolens funktion som samfundets 
smeltedigel.

Samtidig har det betydning for undervisnings-
miljøet på skolerne. På nogle skoler kommer 
de fagligt og socialt svageste elever i stigende 
grad til at mangle den kammeratskabseffekt, 
der ligger i at spejle sig i fagligt og socialt vel-
fungerende elever.

Endelig har det betydning for folkeskolens in-
klusionsopgave, da et stærkt socialt og fagligt 
fællesskab i klassen er et væsentligt parameter 
ift. en succesfuld inklusion af elever med særli-
ge behov. 

Folkeskolens rekrutteringsproblemer

Forskningen viser som bekendt, at dygtige læ-
rere er den væsentligste enkeltfaktor til at sikre 
elevernes udbytte af undervisning. Derfor er det 
yderst problematisk, når kommuner og skoler i 
stigende omfang har problemer med at rekrut-
tere lærere og skoleledere. 

Sporene fra Sverige skræmmer. Her blev der 
ikke grebet ind, da tendenserne til lærermangel 
viste sig. I dag mangler Sverige 60.000 lærere, 
og tallet vil stige markant de kommende år.

En analyse fra AE-Rådet gennemført for Dan-
marks Lærerforening i december 2016 viste, at 
andelen af ansatte i lærerstillinger uden en læ-
reruddannelse er steget fra 11,9 procent i 2013 
til 16,4 procent i 2015. 

I Danmark arbejder 17.000 uddannede folkesko-
lelærere helt uden for grundskolen. En oplagt 
politisk løsning på skolernes rekrutterings-
problemer ville derfor være at gøre det mere 
attraktivt for dem at arbejde og undervise i 
folkeskolen. En analyse fra Danmarks Statistik 
har påvist, at kommuner med en lokalaftale har 
lettere ved at fastholde lærerne i folkeskolen.

Foreningen har iværksat en række initiativer 
mhp. at sætte fokus på folkeskolens tiltagende 
rekrutteringsproblemer. Alle er enige i betyd-
ningen af veluddannede lærere. Alligevel er det 
tydeligt, at ikke mindst KL ønsker at tale udfor-
dringen ned eller henføre den til naturlige de-
mografiske udsving uden sammenhæng til lov 
409 og folkeskolereformen. KLs synspunkt har-
monerer ikke med en forskningsrapport fra UCC, 
som dokumenterer, at hovedårsagerne til, at 
lærere stopper i folkeskolen, er, at de ikke føler, 
at de har tid nok til at tage hånd om eleverne, og 
at tidsstyring, topstyring og målstyring forhin-
drer dem i at agere professionelt.

Med udgangspunkt i ovenstående analysesam-
arbejde er det lykkedes at fastholde folkesko-
lens rekrutteringsproblemer på den politiske 
dagsorden. Det betød blandt andet, at Under-
visningsministeriet iværksatte en større ana-
lyse af lærernes mobilitet og af, hvad der gør, 
at lærere vælger folkeskolen til og fra. Analyser 
og data er løbende blevet gjort tilgængelig for 
kredsene med henblik på lokale initiativer, der 
kan forbedre lærernes mulighed for at lykkes 
med opgaven og dermed løse de stigende re-
krutteringsudfordringer. 

Folkeskolens økonomi

Det er afgørende for kvaliteten af undervisnin-
gen i folkeskolen, at politikerne stiller de nød-
vendige ressourcer til rådighed for skolerne. Og 
det er afgørende for læreres og lederes arbejds-
miljø, at der er overensstemmelse mellem de 
krav, der stilles til skolen, og de ressourcer, der 
stilles til rådighed. Men den balance er blevet 
udfordret gennem mange år. Udviklingen kan 
for overblikkets skyld anskues som et forløb 
over tre faser. Frem til 2013, fra 2013 til 2015 og 
efter 2015.
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Frem til 2013 blev folkeskolen samlet set år efter 
år udsat for gentagne besparelser. BDO Kom-
munernes Revision opgjorde i en specialanalyse 
i 2014, at udgiften til undervisningen pr. elev 
i den almindelige folkeskole var faldet med 13 
procent fra 2002 til 2013. 

I skoleåret 2014/15 blev folkeskolereformen im-
plementeret, hvilket økonomisk set skete over 
de to kalenderår, fra 2014 og 2015. Folkeskolere-
formen, som betød mange flere undervisnings-
timer til eleverne, var voldsomt underfinan-
sieret, idet hovedparten af finansiering var en 
omlægning af lærernes arbejdstidsanvendelse. 
En omlægning, der ikke tilførte reelle ressourcer 
til de nye og større opgaver.

Elevernes tid i skolen blev forøget med 36 pro-
cent, og alligevel blev der færre lærere til at løse 
opgaven.

En anden af foreningens analyser viser, at ud-
giften pr. undervisningstime pr elev er faldet 
med hele 26 procent fra skoleåret 2009/10 til 
skoleåret 2014/15. Altså at der er sket et vold-
somt fald i investeringen i kvaliteten af den 
enkelte undervisningstime i årene op til og i 
forbindelse med folkeskolereformen. En præcis 
og endelig opgørelse af, hvordan det er gået 
med ressourcerne til folkeskolen efter 2015, 
må afvente regnskabstal for 2017. Det kan dog 
allerede nu konstateres, at antallet af lærere er 
faldet mere, end elevtallet kan forklare. Det var 
tilfældet i årene før reformen og i årene under 
reformen. Og det er også tilfældet i skoleårene 
2015/16 og 2016/17. 

De store besparelser på folkeskolen gennem 
årene har blandt andet givet sig udslag i en stor 
stigning i antallet af klasser med mange elever. 
I skoleåret 2009/10 gik 17 procent af eleverne 
i klasser med 25 eller flere elever. I skoleåret 
2015/16 var det 28 procent.

Kommunerne under pres 

Folkeskolen har som beskrevet været under et 
vedholdende økonomisk pres gennem mange 
år. En del af dette pres har en tæt sammen-
hæng med, at kommunernes samlede ”produk-
tion” af serviceydelser har været under stram 
styring og pres fra statens side. Folkeskolen er 
så yderligere presset af, at man har gennemført 
en folkeskolereform med mange flere elevtimer 
uden at ville betale prisen.

Staten har i en årrække styret kommunernes 
økonomi i forhold til levering af serviceydelser 
til borgerne strammere og strammere. Dette er 
især foregået gennem stramme rammer for den 
tilladte udvikling i kommunernes udgifter og et 
sanktionssystem, der straffede kommunerne 
økonomisk, hvis ikke de holdt sig inden for disse 
rammer.

Statens pres på kommunerne kulminerede med 
den aftale om kommunernes økonomi i 2016, 
som den nyvalgte Venstreregering tvang ned 
over kommunerne i juli 2015. Aftalen tog ud-
gangspunkt i, at regeringen ville indarbejde et 
såkaldt ”omprioriteringsbidrag” på en procent 
om året fra 2016 til 2019 i det kommunale ud-
giftsloft for serviceudgifterne. Vel at mærke i 
forhold et udgangspunkt, der hed nulvækst. Re-
elt blev der dermed lagt op til minusvækst i ser-
viceudgifterne, selv om demografien blandt an-
det med flere ældre betød, at der skulle tilføres 
ekstra penge bare for at bevare serviceniveau-
et. Der var altså lagt op til markante forringelser 
af serviceniveauet. 

KL kom i forhandlingerne om aftalen igennem 
med nogle ændringer, der betød, at omprio-
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riteringsbidraget i 2016 reelt kun blev på 500 
mio. kr., svarende til 0,2 procentpoint. Men altså 
fortsat færre penge til flere borgere og dermed 
et lavere serviceniveau i de kommunale tjene-
steydelser. Og i perioden efter var der uændret 
tale om, at der årligt gennem omprioriteringsbi-
draget skulle spares 2,4 mia. kr., svarende til en 
procent, på serviceudgifterne.

I efteråret 2015 gik Danmarks Lærerforening 
sammen med andre faglige organisationer til 
fælles kamp mod omprioriteringsbidraget. Et 
initiativ der senere blev til kampagnen Virke-
lighedens Velfærd. (læs mere om kampagnen 
s. 29). Kampen mod omprioriteringsbidraget 
blev en delvis succes. I 2017 blev kravet om, at 
kommunerne skulle aflevere 2,4 mia. kr., som 
regeringen og Folketinget frit kunne disponere 
over, indskrænket til reelt at handle om kun 300 
mio. kr.  Og fra 2018 og fremover bliver omprio-
riteringsbidraget afskaffet men erstattet af et 
moderniserings- og effektiviseringsprogram, 
der som udgangspunkt tager 500 mio. kr. fra 
kommunernes budgetter hvert år. Penge som 
”frigøres til prioriteringer bredt i den offentlige 
sektor” og derfor kan ende i regionerne eller i 
staten i stedet for at blive ført tilbage til kom-
munerne.

I juni 2017 blev det dog aftalt mellem KL og re-
geringen, at kommunerne i 2018 kan beholde 
de omtalte 500 mio. kr. fra effektiviseringspro-
grammet og vil blive tilført yderligere 300 mio. 
kr. til rammen for serviceudgifterne. I betragt-
ning af, at det vil koste 1,3 mia. kr. i 2018 alene 
at finansiere den befolkningsmæssige udvikling, 
er de 300 mio. kr. langt fra nok til at opretholde 
serviceniveauet. Der mangler fortsat 1 mia. kr.

Venstreregeringens oprindelige planer om at 
reducere de kommunale servicebudgetter med 
2,4 mia. kr. årligt er blevet reduceret til et me-
get mindre beløb og er for 2018  vendt til et 
beskedent plus. Men det modsvarer langt fra 
udviklingen i demografien. Der er fortsat tale 
om, at kommunerne står overfor at skulle lægge 
budgetter for færre penge, end der kræves for 
at fastholde serviceniveauet.  Det er de hår-
de rammebetingelser for budgetlægningen på 
kommunernes serviceområder herunder områ-
derne, hvor Danmarks Lærerforenings medlem-
mer arbejder.

Analyser af folkeskolens økonomi

Indsatsen for at sikre økonomien de steder, hvor 
foreningens medlemmer arbejder, og indsatsen 
for de kommunale velfærdsydelser mere gene-
relt er to sider af samme sag. På folkeskoleom-
rådet har foreningen offentliggjort analyser og 
undersøgelser for at dokumentere og illustrere 

folkeskolens vilkår. Det gælder f.eks. analyser af 
udviklingen i udgiften pr. undervisningstime pr. 
elev, af antal elever i meget store klasser og af 
udviklingen i antal lærere sat i forhold til hen-
holdsvis elevtal og antal undervisningstimer. En 
anden type undersøgelser er foreningens årlige 
undersøgelser af den kommunale budgetlæg-
ning og undersøgelser blandt medlemmer og 
tillidsrepræsentanter om serviceniveau og vilkår 
på arbejdspladserne. 

Større analyser får foreningen løbende gen-
nemført hos professionelle leverandører. Et 
eksempel er den omtalte specialanalyse fra BDO 
Kommunernes Revision om udviklingen i folke-
skolens udgifter frem til 2013. Analysen påviste, 
at der var besparelser på undervisningen i folke-
skolen hvert eneste år i perioden 2002 til 2013.  
BDO korrigerede i analysen for forhold, der 
gjorde de officielle umiddelbare tal usammen-
lignelige over tid, eksempelvis konteringsæn-
dringer. Imidlertid udgjorde folkeskolereformen 
et for stort databrud til, at BDO´s analysemodel 
kunne rumme det, så BDO´s analyse er ikke vi-
dereført efter 2013. Foreningen er derfor i gang 
med at afsøge andre værktøjer og mål, der ret-
visende kan beskrive udviklingen i folkeskolens 
ressourcer hen over den omskiftelige tid, som 
folkeskolereformen var. Suppleret med cases 
fra virkeligheden, politiske udmeldinger og mere 
direkte politisk interessevaretagelse. Desuden 
har foreningen prioriteret at ”klæde kredsene 
på” til det lokale arbejde i forhold til folkeskolens 
budgetter. Det er blandt andet sket gennem 
kursusvirksomhed og produktion af talmateriale 
mv. til lokalt brug.

Det er kompliceret at give et retvisende billede 
af folkeskolens økonomi. Det skyldes bl.a., at de 
opgaver, skolerne skal løse, har ændret sig over 
tid. Da kommunerne begyndte at inkludere flere 
elever i den almindelige undervisning, og da fol-
keskolereformen betød en længere skoledag og 
overflytning af pædagoger fra SFOer til skolen, 
betød det, at flere midler blev konteret på folke-
skolen – uden at skolen reelt har fået ekstra res-
sourcer. Det har iøvrigt haft den sideeffekt, at 
de private skoler via den såkaldte ”koblingspro-
cent” er blevet tilført flere ressourcer. Uden at 
der er blevet stillet tilsvarende produktionskrav 
til de private skoler.

Tal og data om lokale forhold har altid været et 
centralt element i kredsenes argumentation 
over for de lokale beslutningstagere. Indsam-
lingen og validering af de forskellige kilder til 
tal om de kommunale skolevæsner er særdeles 
tidskrævende og har været en belastning for 
kredsene. For at lette dette arbejde har forenin-
gen udviklet en central databank med navnet 
skoletal.dk. Her har foreningen samlet en lang 
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række af de tilgængelige oplysninger om de 
kommunale skolevæsner. Redskabet sikrer, at 
kredsene hele tiden har let adgang til de mest 
opdaterede oplysninger om deres kommuner.

Foreningens bestræbelser for at sikre over-
ensstemmelse mellem opgaver og ressourcer i 
folkeskolen støder systematisk ind det problem, 
at Folketinget, der har ansvaret for at fastlægge 
folkeskolens opgaver, ikke tager ansvar for, at 
skolerne har den nødvendige økonomi til at løse 
opgaverne. Det slog kongressen i 2015 fast i 
en vedtagelse, der samtidig pålagde hovedsty-
relsen at tage initiativer til at afdække mulige 
løsninger og udarbejde en strategi i forhold pro-
blemet.

Foreningen bad på den baggrund Cevea om 
at udarbejde en rapport om problemstillingen. 
Cevea´s rapport blev behandlet på hovedstyrel-
sesmødet i januar 2017. Rapporten opstiller tre 
mulige strategier for en mere klar fordeling af 
ansvar og økonomi inden for skoleområdet. De 
tre strategier blev præsenteret under overskrif-
terne:

• Et skolebudget for folkeskolen: Transparent 
økonomi indenfor folkeskolens nuværende 
styringsmodel.

• En selvejende folkeskole under staten

• En standard for en god skole

I forbindelse med behandlingen af rapportens 
resultater i hovedstyrelsen blev det blandt an-
det konkluderet, at foreningen i det fortsatte 
arbejde som udgangspunkt vil holde alle tre løs-
ningsmodeller åbne, og at foreningen vil afsøge 
alliancepartnere i indsatsen.

Ceveas rapport blev offentliggjort i forbindelse 
med en konference, som blev afholdt den 30. 
august 2017. Arbejdet med at skabe større klar-
hed over den manglende sammenhæng mellem 
opgaver og ressourcer vil blive fortsat den kom-
mende tid.
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5

Fagbevægelse og velfærd



29Danmarks Lærerforening 2017

Fælles OK18-kampagne blandt organisa-
tioner i Forhandlingsfællesskabet

Op til overenskomstforhandlingerne i 2015 
iværksatte en række organisationer under det 
daværende KTO og Sundhedskartellet en fælles 
kampagne under sloganet ”Vores aftaler, din 
styrke”. I starten af 2017 besluttede 36 organi-
sationer under Forhandlingsfællesskabet, som 
tilsammen repræsenterer ca. 520.000 medlem-
mer, at gentage et kampagnesamarbejde under 
samme slogan frem mod OK18.

Formålet med en fornyet kampagneindsats er 
dels at signalere fællesskab og sammenhold i 
fagbevægelsen dels at italesætte de offentligt 
ansattes betydning for borgere og samfund – 
og herigennem behovet for ordentlige vilkår, så 
de offentligt ansatte kan lykkes med opgaven. 

Kampagnen består bl.a. af en kort film med en 
række hverdagsscener med offentligt ansatte 
set fra borgernes synsvinkel. Organisationernes 
formænd er også stået sammen frem i medier-
ne med debatindlæg og nyhedshistorier, som 
bl.a. bygger på en fælles medlemsundersøgelse. 
Mediedækningen understøtter kampagnens 
budskaber om værdien af offentligt ansatte og 
behovet for ordenlige arbejdsvilkår. Kampagnen 
blev lanceret i september 2017 og løber frem 
mod OK-forhandlingerne.

Danmarks Lærerforening har været en af de 
drivende kræfter bag arbejdet med den fælles 
kampagne, fordi der ligger en stor værdi for for-
eningen i signalet om sammenhold i fagbevæ-
gelsen. Kampagnen supplerer foreningens egen 
mere medlemsnære OK18-kampagne.

Er du OK? 

”Er du OK?” er LO- og FTF-fagbevægelsens 
fælles kampagne om fagforeninger, fag og 
overenskomster, som blev iværksat for fire år 
siden. Et konkret element i indsatsen er de år-
lige løntjek, som gennemføres om efteråret. 
Kredsene i Danmarks Lærerforening gennemfø-
rer løntjek til glæde for medlemmer. Kredsenes 
løntjek udføres ofte i samarbejde med andre 
organisationers lokalafdelinger, hvorved samar-
bejdet i fagbevægelsen og ”Er du OK?” under-
støttes. 

I 2017 blev OK-indsatsen relanceret med et nyt 
grafisk design og en endnu skarpere kernefor-
tælling. OK-mærket er nu et kvalitetsstempel, 
som garanterer lønmodtagerne, at de har valgt 
en fagforening, der er funderet i medlemmernes 
fag eller branche, og som forhandler overens-
komster. Derfor er OK-indsatsens nye slogan 
”Kig efter OK-mærket, når du vælger fagfor-
ening”.

Virkelighedens Velfærd

I sommeren 2016 lancerede Danmarks Lærer-
forening i samarbejde med FOA, HK Kommunal, 
BUPL og Dansk Socialrådgiverforening kam-
pagnen Virkelighedens Velfærd, for sammen 
at sætte et stærkt politisk fokus på vores vel-
færdssamfund og de ildsjæle, der med deres 
arbejdskraft udgør tandhjulene i samfundsma-
skinen. 

Samarbejdet giver Danmarks Lærerforening 
afsæt i et stærkt fællesskab, når der overfor 
offentligheden og beslutningstagere skal ar-
gumenteres for en stærk offentlig sektor. For 
ligesom de områder, hvor foreningens medlem-
mer arbejder, har været under pres, oplever de 
øvrige forbund også et dræn af ressourcer, der 
presser velfærden og de samfundsbærende 
fællesskaber. Antallet af ældre over 80 år for-
dobles inden for en kort årrække, pædagogerne 
i daginstitutioner oplever stigende børnetal og 
faldende bevillinger, og socialrådgiverne druk-
ner i detailstyring, der svækker deres faglige 
råderum.

Kampagnen består bl.a. af en facebookside 
med 15.000 følgere, der ugenligt rammer over 
100.000 danskere. Derudover blev der afholdt 
fælles aktiviteter på Folkemødet og ved Folke-
tingets åbning samt en stor årlig konference 
under navnet Velfærdens Topmøde – der i år 
blev afholdt på Christiansborg med deltagelse 
af blandt andre Mette Frederiksen og Kristian 
Thulesen Dahl. 

Det er besluttet, at samarbejdet fortsætter 
gennem kommunalvalget til november, indtil 
videre til sommeren 2018.

Arbejdet mod en ny hovedorganisation - 
2020-projektet

LO og FTF’s kongresser besluttede i 2015, at de 
to organisationer skulle afklare mission, visioner 
samt det politiske og økonomiske grundlag for 
en eventuel ny hovedorganisation. Afklaringsar-
bejdet skal være færdigt senest ved udgangen 
af i år. 

En ny hovedorganisation skal samle to forskel-
lige kulturer og identiteter. Det er derfor helt 
naturligt, at der også er kommet kritiske røster i 
takt med, at afklaringsarbejdet har bevæget sig 
fra de brede linjer til konkrete grænsedragnin-
ger mv. 

Danmarks Lærerforening har gennem hele 
processen været fortaler for en ny hovedorga-
nisation og er det fortsat. I en tid med generel 
dalende opbakning til fagbevægelsen og udfor-
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dringer for den danske arbejdsmarkedsmodel er 
der behov for, at fagbevægelsen af både beslut-
ningstagere, medlemmer og borgere opleves 
som en stærk og relevant aktør, der både sikrer 
medlemmernes interesser og tager medansvar 
for samfundsudviklingen. Det er Danmarks Læ-
rerforenings vurdering, at en ny samlet hoved-
organisation med sine 1,5 mio. medlemmer vil 
bidrage væsentligt til det.

FTF og LO skal tage stilling til den videre proces 
for en evt. ny hovedorganisation på deres re-
spektive kongresser i 2018.
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Arbejdsmiljø
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Arbejdsmiljøstrategien

Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøstrategi 
er vedtaget af hovedstyrelsen i november 2016. 
Strategien ligger i forlængelse af foreningens 
principprogram om arbejdsmiljø fra 2015. Ar-
bejdsmiljøstrategien skal bidrage til, at medlem-
merne ved hjælp af lokale indsatser fra kredse 
og tillidsvalgte opnår et forbedret arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøstrategiens fem pejlemærker er: 

• Fremme af arbejdsglæde og trivsel

• Forebyggelse og tidlig indsats

• Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 

• Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid

• Kontinuitet, systematik og koordinering

Arbejdsmiljøstrategien har til formål at:

• Være en fælles ramme for centrale og lokale 
arbejdsmiljøindsatser jf. de fem pejlemærker

• Sikre at der lokalt og centralt arbejdes med 
arbejdsmiljøstrategien

• Styrke DLFs arbejdsmiljøindsats ved at 
styrke kredse og tillidsvalgte (med viden og 
værktøjer)

Følgende aktiviteter er planlagt i 2017:

• Projektansættelse af konsulent i 3 år på fuld 
tid fra august 2017 til juli 2020

• Inspirationskatalog september 2017

• Arbejdsmiljøkonference for kredsenes ar-
bejdsmiljøansvarlige i 2017

• Tovholdermøder som har karakter af te ma-
møder i 2017 om vold og magtanvendelse

• Nye kurser for kredsene i triosamarbejde – 
train the trainer

• Håndholdt konsulentbistand til kredse

På kongressen i 2016 blev der givet tilsagn om 
at undersøge begrebet ”belastningsfaktorer” 
nærmere. Der er derfor udarbejdet en rede-
gørelse om forhold, som belaster lærernes 
arbejdsliv.  Redegørelsen er et supplement til 

”Lærerarbejdsliv 2017”. I redegørelsen er der 
brugt resultater fra foreningens medlemsun-
dersøgelse fra 2015, statistik fra rådgivning og 
arbejdsskade, FTF-undersøgelser og resultater 
fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø.

Arbejdsskader

Danmarks Lærerforenings arbejdsskaderådgiv-
ning har gennem mange år modtaget et svagt 
stigende antal sager. I 2004 modtog man 256 
arbejdsskadesager, i 2010 297 og i 2014 410 sa-
ger. Årene 2015 og 2016 ligger lidt lavere med 
375 sager 2015 og 311 sager i 2016. Foreningens 
arbejde for at sikre medlemmerne erstatning i 
arbejdsskadesager har resulteret i en tendens til 
stigende erstatningsudbetaling. I 2016 blev der 
således sikret mere end 34 mio. kr. i erstatning 
fordelt over 343 sager.

Faldet i antallet af sager kan primært tilskrives 
en nedgang i antallet af sager om psykisk ar-
bejdsmiljø, som i 2016 faldt til 90. I 2014 modtog 
sekretariatet 160 sager om psykisk arbejdsmiljø 
og i 2015 121 sager.

I 2014 lavede Kammeradvokaten en under-
søgelse af kvaliteten af Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikrings afgørelser om tab af er-
hvervsevne. Undersøgelsen fandt et stort antal 
fejl, hvilket efterfølgende førte til en meget 
langsommelig sagsbehandling. Den forlænge-
de sagsbehandlingstid har ført til en stigning i 
antallet af verserende sager i sekretariatet, da 
sagerne ikke afsluttes så hurtigt som tidligere.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i starten 
af 2017 meldt ud, at man i løbet af året vil af-
slutte ca. 6.000 sager om tab af erhvervsevne, 
som har afventet afgørelse siden 2014.

En anden udfordring på arbejdsskadeområdet 
har været en ændring af reglerne om førtids-
pension og fleksjob, som har ført til, at mange 
arbejdsskadesager trækker ud i 4-6 år, hvor de 
tidligere kunne afsluttes på 2-3 år.

Justitsministeriet har i 2016 lavet en ny vejled-
ning om anmeldelse af voldssager, hvilket har 
medført, at arbejdsskadesager, hvor medlem-
met har været udsat for vold, er blevet en hel 
del mere arbejdskrævende i kredsene, ligesom 
sekretariatet har brugt meget tid på samarbej-
det med Justitsministeriet.

Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Antallet af henvendelser til rådgivningen er fal-
det. I 2014 var der 1173 henvendelser, i 2015 933 
og i 2016 788.
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Faldet er udtryk for, at såvel arbejdsgivere som 
jobcentre har fået flere og bedre tilbud til hånd-
tering af psykiske belastninger, end de havde 
tidligere. Det er klart en positiv udvikling. Det 
er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medar-
bejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde, og 
derfor er det også arbejdsgiverens ansvar at 
hjælpe, hvis det alligevel skulle ske.

Der er mange aktører, der tilbyder behandling af 
stress-symptomer. De arbejdsmedicinske klinik-
ker, forsikringsselskaber, pensionskasser, kom-
munernes jobcentre eller sundhedsafdelinger, 
den enkelte arbejdsplads eller HR-afdelinger er 
alle aktører på området og har mange forskelli-
ge tilbud til behandling.

Kvaliteten af disse tilbud er meget forskellig. 
Nogle tilbud har høj faglig kvalitet, mens andre 
har flotte overskrifter uden reelt fagligt indhold. 
Der er endda en række eksempler på, at nogle 
tilbud har gjort mere skade end gavn for enkelte 
medlemmer. Det er derfor fortsat nødvendigt at 
arbejde lokalt for at sikre bedre tilbud.

Hovedårsagen til henvendelserne i rådgivnin-
gen er arbejdspres, for mange opgaver, for lidt 
tid til forberedelse og for få muligheder for at 
restituere. Ressourcer og krav hænger ikke 
sammen, og især de manglende ressourcer til 
god inklusion i undervisningen af alle børn har 
betydning for lærere i folkeskolen. 

Arbejdspres og for mange arbejdsopgaver er 
også hovedårsagen til, at medlemmerne fra 
PPR, SOSU-skolerne og andre mindre arbejds-
områder henvender sig til rådgivningen.

Desværre er der stadig den situation, at der er 
utilstrækkelig introduktion og for store arbejds-
belastninger for nyuddannede lærere. Alt for 
mange får en dårlig start på deres ansættelser i 
folkeskolen. Det er nødvendigt at arbejde for en 
bedre opstart på ansættelser i folkeskolen (læs 
mere om dette på s.12)

SPARK

KL og Forhandlingsfælleskabet blev ved over-
enskomstforhandlingerne 2015 enige om en 
fælles indsats for at understøtte kommunale 
arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk ar-
bejdsmiljø – kaldet SPARK. Indsatsen er forelø-
big aftalt frem til udløbet af 2018.

SPARK tilbyder støtte og sparring til lokale 
TRIO/MED i kommunerne. SPARK skal medvirke 
til at styrke samarbejdet og handlekompeten-
cen på arbejdspladserne. Der gives støtte inden 
for fire temaer: samarbejde, arbejdets omfang, 
forandringer og vold og trusler.

Da projektet for alvor kom i gang efter sommer-
ferien 2016, var der så mange ansøgere, at man 
i en periode måtte lukke for tilgangen. I foråret 
2017 var efterspørgslen på besøg af konsulenter 
fra SPARK ikke så stor som i den første periode. 
Der var derfor ikke nævneværdig ventetid, og 
alle, der opfyldte kriterierne for at få bistand, fik 
det. 

Forhandlingsfællesskabet og KL besluttede at 
øge indsatsen for at oplyse om mulighederne 
i SPARK. I maj/juni 2017 blev der afholdt fem 
regionale møder om, hvad SPARK tilbyder. Der 
var 200 deltagere på hvert arrangement, og 
hele 700, der havde søgt, fik afslag på grund af 
pladsmangel. På baggrund af den store suc-
ces med de regionale møder, forventes efter-
spørgslen på ydelser fra SPARK at stige i efter-
året 2017. 

Første evaluering af indsatsens effekt foreligger 
ved udgangen af september 2017.
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En organisation i udvikling
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Særlig rekrutteringsindsats ift. lærer-
studerende

Organisationsprocenten i Lærerstuderendes 
Landskreds er væsentligt lavere end i resten 
af organisationen. Mens foreningen som hel-
hed har en organisationsgrad på ca. 95 %, er 
den blandt de lærerstuderende 39 %. Hoved-
styrelsen bevilgede i december 2016 2 mio. kr. 
fra Udviklingsfonden til et 2 årigt projekt, som 
skal øge opbakningen til Lærerstuderendes 
Landskreds blandt studerende. Det er vigtigt 
for en høj organiseringsgrad senere, at de unge 
allerede som studerende føler sig velkomne og 
som en del af foreningens fællesskab. Der er an-
sat en konsulent i foreningens sekretariat, som i 
samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds 
skal arbejde for en højere organisationsprocent. 
Succeskriteriet er, at organisationsprocenten 
blandt de lærerstuderende senest i 2020 er 
hævet til omkring 75 %.

Afhængigt af, hvordan situationen er efter de 2 
år, vil der være mulighed for at forlænge projek-
tet med yderligere et år.

Både kredse og tillidsrepræsentanter vil bli-
ve inddraget i projektet. Den grundlæggende 
tanke er, at de lærerstuderende skal inkluderes 
i både den professionsfaglige identitet og de 
foreningsfaglige aktiviteter. Kredse, som har 
en professionshøjskole med læreruddannelse i 
sit område, bør i samspil med LL-klubberne på 
uddannelsesstederne kunne indbyde til arran-
gementer om temaer, som er af særlig interesse 
for de studerende. Tillidsrepræsentanterne bør i 
praktikperioder være opmærksomme på at være 
en synlig repræsentant for Danmarks Lærer-
forening i de studerendes øjne og bør tilstræbe 
inkludering af de studerende i den professions-
faglige identitet og i det organisatoriske arbej-
de.

Bevillingen på 2 mio. kr. giver mulighed for at 
finansiere aktiviteter til samarbejde mellem 
kredsene og LL-klubberne. 

Fokus på tillidsvalgtes vilkår

I 2014 og igen i 2017 har foreningen gennemført 
undersøgelser blandt TR og AMR om oplevelsen 
af deres vilkår. Undersøgelsen i 2017 viser, at 
vilkårene, herunder samarbejdet med leder og i 
samarbejdsorganerne, er forbedret i perioden. 
Således er andelen af TR, der oplever, at der ved 
opgavefordelingen er taget højde for TR-funk-
tionen, steget. Det samme gælder andelen, der 
vurderer at have den nødvendige tid til opga-
ven. Andelen af TR, der vil genopstille til posten 
som TR, er steget fra 57 procent i 2014 til 74 
procent i 2017. Det er en særdeles tiltrængt 

udvikling, der er sikret gennem et systematisk 
arbejde i kredsene. Der er genskabt en forståel-
se for tillidsrepræsentantens betydning for en 
velfungerende arbejdsplads.

For begge år gælder, at TR scorer højere end 
AMR

Foreningen ser et særskilt pres på TR-arbejdet 
alene ved, at TR ved skolesammenlægninger 
kommer til at dække geografisk større områder 
og skal repræsentere flere medlemmer. Det 
sker, fordi ledelsen ofte ikke anerkender, at der 
vælges TR på arbejdspladser/skoler, hvor der 
alene er en afdelingsleder.

Ved OK15 blev det på det kommunale og regi-
onale område aftalt, at samarbejdsaftalerne 
mellem arbejdsgivere og medarbejdere skal 
gennemgås. I afrapporteringen understreger 
parterne betydningen af samarbejdet i MED og 
mellem ledelse og TR. Der skal være fokus på, at 
vilkårene i funktionerne er gode. Det vil forenin-
gen følge op på.

Medlemmernes syn på foreningen 

Undersøgelsen blandt samtlige medlemmer i 
folkeskolen om arbejdsforhold (som er omtalt 
på s. 10) havde også et andet formål: Der blev 
spurgt ind til medlemmernes holdninger til for-
eningen. Resultaterne viste en negativ udvik-
ling i medlemmernes vurdering af foreningen, 
sammenlignet med den tilsvarende undersø-
gelse fra 2013. Der var færre, som oplevede, at 
foreningen opfyldte deres behov, og færre, som 
ville anbefale andre at blive medlem af forenin-
gen. Udviklingen er ikke overraskende set i lyset 
af, at Folketinget med lov 409 fratog forenin-
gens repræsentanter det aftalte grundlag for en 
væsentlig del af arbejdet. Udviklingen kræver 
imidlertid handling fra alle led i foreningen.

På den baggrund besluttede hovedstyrelsen 
at iværksætte en opfølgende kvalitativ under-
søgelse, der skulle se nærmere på årsagerne til 
udviklingen og samtidig afdække medlemmer-
nes ønsker til foreningen og deres løsningsfor-
slag. Det resulterede i 2017 i rapporten ”Kampen 
for image, anerkendelse og fleksible arbejdsfor-
hold” fra analysebureauet Analyse & Tal, som 
havde gennemført interview og fokusgrupper 
med en række medlemmer. 

I rapporten blev det konkluderet, at medlem-
mernes oplevelse af, at foreningen har mistet 
indflydelse, udfordrer foreningens legitimitet. 
Blandt ønsker fra medlemmerne til forenin-
gen var blandt andet en fortsat kamp for mere 
fleksible arbejdsforhold, mere fokus på inklusi-
onsdagsordnen, samt at foreningen tydeligere 
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kommunikerer til politikere og den brede befolk-
ning, hvad lærerfaget og jobbet indebærer. Der 
var samtidig et ønske om flere ”gode historier” 
fra foreningen. Rapporten viste også et ønske 
fra medlemmerne om at blive mere inddraget 
og engagere sig mere i foreningen – også gerne 
i nye former. 

Det sidstnævnte ønske spiller direkte ind i det 
allerede iværksatte arbejde med den involve-
rende fagforening. Ønsket om en tydeligere 
kommunikation af, hvad lærerjobbet indebærer, 
ses blandt andet imødekommet med den film, 
som er lavet til OK18-kampagnen, der viser vig-
tigheden af alle de opgaver, der ligger ved siden 
af undervisningen.

”Bliv aktiv”

Hovedstyrelsen har nedsat en følgegruppe vedr. 
ligeværd. Følgegruppen har stået bag udarbej-
delse af en underside på foreningens hjemme-
side for at fremme interessen for opstilling ved 
valg til tillidsposter i foreningen. Materialet skal 
give medlemmerne mod på og lyst til at blive 
tillidsvalgt, og det forklarer, hvad rollen som til-
lidsvalgt indebærer i dag.

Derudover er hensigten at fremme følgende i 
principprogrammet: ”Foreningens bestræbelser 
for at sikre aktiv medvirken i fagforeningsar-
bejdet skal være målrettet såvel kvinder som 
mænd med det mål, at begge køn er ligeligt re-
præsenteret i foreningens besluttende organer.”

Hjemmesiden indeholder bl.a. interview og vi-
deo med ”rollemodeller”, opdaterede statistikker 
(køn, alder mv), kort om foreningen uddannelser 
for TR og kredse, frikøb, omfang af arbejdet mv.

Hjemmesidens budskab er også, at alle har et 
ansvar for at bidrage til at udvikle foreningens 
politik, samt et billede på, hvordan foreningen 
arbejder og søger indflydelse

Hjemmesiden skulle dels bruges op til valget 
til hovedstyrelsen efterår 2015 dels til TR- og 
kredsvalg forår 2016. Derudover skal den være 
en del af den ”velkomstpakke”, man får som nyt 
medlem i foreningen og som ny tillidsvalgt. 

Involverende fagforening

Kongressen vedtog i 2016 ”Fælles handlinger 
skaber bedre arbejdsliv for medlemmerne”, der 
lægger op til, at der på alle niveauer i foreningen 
arbejdes på nye måder for at opnå indflydelse 
og bedre arbejdsvilkår for medlemmerne. Lokalt 
skal kredse og tillidsrepræsentanter i højere 
grad forsøge at løse udfordringer sammen med 
medlemmerne end for medlemmerne. En af ve-

jene til at sikre det er, at organisationen på alle 
niveauer arbejder involverende med henblik på 
at understøtte og engagere medlemmerne, så 
de er rustet til sammen at løse problemer på 
arbejdspladsen.

At arbejde involverende er ikke kun at ”involve-
re” medlemmer og organisationsvalgte i drøftel-
ser. Det er ikke kun en ny metode eller arbejds-
form. Det er en grundlæggende ændring af 
foreningens måde at søge indflydelse og opnå 
resultater på.

Denne ændring er en succes, når medlemmer-
ne oplever, at foreningens tilstedeværelse på 
arbejdspladsen betyder, at de selv gennem kon-
krete kollektive handlinger i fællesskab opnår 
indflydelse på deres arbejdsliv, og at de i fælles-
skab kan skabe forbedringer. 

Både hovedstyrelsen, sekretariatet og kredse-
ne spiller en vigtig rolle i arbejdet. Foreningen 
understøtter den lokale indsats gennem sam-
arbejdet med Folketinget. Det gælder f.eks. i 
forbindelse med opblødningen af den stramme 
målstyring og den mere liberale tolkning af § 16 
b i folkeskoleloven. For at støtte udviklingen af 
denne arbejdsform har hovedstyrelsen nedsat 
en ad hoc gruppe. Den har til formål at bidrage 
til, at hele organisationen har et løbende fokus 
på udviklingen af den involverende arbejdsform. 
Gruppens opgave er bl.a. 

• at bidrage til evaluering og fortsat udvikling 
af de initiativer, der sættes i værk.

• at give inspiration til, hvordan den involve-
rende arbejdsform kan indtænkes i princi-
pielt alle forenings-aktiviteter, fx i forhold til 
foreningens møder, konferencer mv. 

• at stille forslag om konkrete initiativer, der 
yderligere kan understøtte udviklingen af 
Danmarks Lærerforening som en involve-
rende organisation.

Desuden udbyder foreningens kurser, der un-
derstøtter den involverende fagforening.

Politisk opmærksomhed på mindre med-
lemsgrupper

Ved sin tiltrædelse pr. 1. januar 2016 besluttede 
hovedstyrelsen at nedsætte en følgegruppe 
vedrørende de medlemsgrupper, som ikke ar-
bejder i folkeskolen. Formålet med gruppen 
er at sikre, at alle medlemmer kan se sig selv i 
Danmarks Lærerforening. Følgegruppen mødes 
som udgangspunkt fire gange årligt og sikrer 
en vedvarende opmærksomhed på medlems-
grupperne uden for folkeskolen. Følgegruppens 
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medlemmer har besluttet en ansvarsfordeling, 
så hvert medlem af følgegruppen har særlig op-
mærksomhed på bestemte medlemsgrupper. 

Foreningen har afholdt otte kurser/temamø-
der for forskellige medlemsgrupper. Ved disse 
kurser har følgegruppemedlemmer deltaget, 
indhøstet erfaringer og netværket med til-
lidsrepræsentanter fra de pågældende med-
lemsgrupper. Det gennemgående indtryk fra 
kurserne er, at medlemsgrupperne oplever, at 
foreningen arbejder for dem. Medlemsgrupper-
ne uden for folkeskolen har generelt en mere 
positiv tilgang til foreningen end tidligere, og de 
identificerer sig i højere grad med foreningen. 

En medvirkende faktor til den højere tilfredshed 
er den ændrede kommunikative tilgang til de 
forskellige medlemsgrupper. En række TR-ud-
sendelser og medlemsbreve versioneres, så 
de er rettet mod specifikke medlemsgrupper. 
Foreningens kommunikationsstrategi indebæ-
rer også, at alle medlemsgrupper udover den 
løbende faglige dialog skal høre fra foreningen i 
form af et nyhedsbrev mindst to gange årligt.

Følgegruppen er også opmærksom på særlige 
medlemsgrupper, som afspejles i faglige for-
eninger, som Danmarks Lærerforening samar-
bejder med.

Alt i alt er det indtrykket, at den samlede grup-
pe af medlemmer, som arbejder uden for folke-
skolen, generelt har en mere positiv tilgang til 
foreningen end tidligere, og at de i højere grad 
identificerer sig med foreningen. 
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Kursus og kompetence-
udvikling
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Understøttelse af den involverende fag-
forening

Den politiske målsætning for kursusvirksomhe-
den fra 1. august 2017 har som et af hovedele-
menterne, at ”sikre, at der i alle sammenhænge 
lægges vægt på medlemmernes muligheder 
for at lykkes med deres opgaver på kvalificeret 
vis, herunder have et særligt fokus på aktivt at 
involvere medlemmerne, så de i fællesskab kan 
præge det gode arbejdsliv og være med til at 
definere mulige problemstillinger og løsninger”.

Dette har allerede i den forgangne periode præ-
get en stor del af kursusvirksomheden. De fle-
ste kurser/udviklingsforløb har som integreret 
del, at deltagerne arbejder med, hvordan der 
kan skabes forandringer på egen arbejdsplads/
kreds – og herunder hvordan medlemmerne kan 
involveres.

Der er tale om kurserne ”Forandringer i fælles-
skab”, der henvender sig til TR, AMR og en rele-
vant 3. person fra samme arbejdsplads og ”Den 
involverende kreds – Hvad og hvordan?”, der 
henvender sig til de lokale kredsstyrelser.

Professionel kapital

Foreningen har siden 2011 udbudt en række 
kurser om social kapital, hvor godt 100 skoler 
har fået målt deres sociale kapital og arbejdet 
med handleplaner for udvikling af kerneydelsen.  
Med inspiration fra bogen Professionel Kapital 
og GL er kurserne videreudviklet til at centrere 
sig om professionel kapital og dermed en ny vej 
til at arbejde med skolens kerneydelse: under-
visning. Der har været afholdt to pilotprojekter 
med i alt ca. 30 skoler. Deltagerkredsen har 
været skoleleder, TR og AMR fra samme skole. 
Forud for kurserne har alle lærere og børneha-
veklasseledere fået sendt et spørgeskema for 
at kortlægge arbejdspladsens professionelle 
kapital.

Det giver både en bedre følelse af at lykkes med 
sin opgave og en styrket faglig stolthed, når 
man målrettet arbejder med udvikle opgave-
løsningen. Derigennem vokser arbejdsglæden, 
og arbejdsmiljøet styrkes. Professionel kapital 
er altså ikke en egenskab ved lærerjobbet men 
derimod en egenskab ved den enkelte arbejds-
plads - præcis som ved social kapital.

Det forventes, at foreningens arbejde med 
professionel kapital vil blive styrket i den kom-
mende periode både i forbindelse med arbejds-
miljøstrategien og i forhold til foreningens kur-
susudbud.

Evaluering af den nye TR-uddannelse og 
overvejelser om fremtiden

Den nyudviklede TR-uddannelse for alle nyvalg-
te TR’er startede op i efteråret 2015. Formålet 
med ændringen af uddannelsen var primært at 
styrke deltagernes strategiske kompetencer. I 
den forbindelse lægges der særlig vægt på et 
tættere og mere koordineret samspil mellem 
kredsenes og hovedforeningens uddannelse 
af de tillidsvalgte. Uddannelsen er evalueret på 
alle niveauer i foreningen – deltagere, kreds og 
hovedstyrelsen – og der er bred enighed om 
styrkerne i det nye koncept. Deltagernes eva-
luering af samspillet med kredsene vurderes i 
overvejende grad positiv. Langt de fleste kredse 
har sikret, at deres nyvalgte TR´er er godt klædt 
på inden hvert enkelt modul. Der vil fremadret-
tet være fokus på, at alle deltagere har den op-
levelse. Uddannelsen vil løbende blive justeret, 
så den bidrager til arbejdet med foreningens 
strategiske og politiske mål. Derfor vil det fokus, 
uddannelsen allerede har på, hvordan TR´erne 
kan involvere egne medlemmer, blive yderligere 
styrket. 
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Interessevaretagelse op til kommunal-
valget i november 2017 

Kommunalvalget i november 2017 og perioden 
op til valget er en vigtig anledning til at sætte 
fokus på muligheder og udfordringer på folke-
skoleområdet over for kommunalvalgskandida-
terne og vælgerne. Samtidig er det en oplagt 
lejlighed til at styrke kredsenes relationer til de 
lokale politikere og dermed øge foreningens 
indflydelse på de lokale beslutninger vedrøren-
de folkeskolen.

Det overordnede tema for foreningens indsats 
i forbindelse med kommunalvalget i november 
2017 er ”elevrettigheder”. Temaet skal bl.a. ses i 
lyset af, at rapporten ”Lærerarbejdsliv 2017” fra 
Oxford Research viste, at elevernes faglige og 
sociale udvikling er den faktor, som har størst 
betydning for et godt lærerarbejdsliv. Kombine-
ret med, at mange medlemmer under de nuvæ-
rende arbejdsforhold oplever, at de har svært 
ved at give eleverne det undervisningstilbud, 
som eleverne bør have, vurderede foreningen, 
at der er behov for at få sat fokus på, hvad ele-
verne har ret til, og hvordan man får sikret deres 
rettigheder – for derigennem også at forbedre 
lærernes arbejdsliv.

Elevrettighederne er formuleret i samarbejde 
med Børnerådet, Børns Vilkår, Danske Skole-
elever og Skole & Forældre. Elevrettighederne 
bygger alle på formuleringer om eleverne fra 
eksisterende lovgivning. De otte rettigheder er:

• Færre elever i klasserne

• Undervisning tilpasset den enkelte 

• Trivsel blandt alle elever  

• Inddragelse af eleverne 

• Et godt samarbejde mellem hjem og skole

• En individuel plan for elever med særlige be-
hov

• Uddannede lærere

• Gode fysiske rammer og et godt indeklima.

Med afsæt i det lovmæssige grundlag for de 
ovenstående rettigheder og i forskning og un-
dersøgelser, der underbygger behovet for tiltag 
inden for de otte områder, arbejder foreningens 
kredse frem mod kommunalvalget på at fremme 
fokus på elevrettighederne.

Elevrettighederne understøttes også af bilag 4 
i OK15, hvor der henvises til, at det er ledelsens 
ansvar at sikre, at lærerne har reelle muligheder 
for at leve op til folkeskolelovens bestemmel-

ser, og at kommunalbestyrelsen ved ressour-
ceallokeringen skal tage hensyn til kravene i 
folkeskoleloven. I en kredsudsendelse fra marts 
2015 rådgives kredsene om, hvordan de kan 
bringe disse forhold ind i deres drøftelser med 
kommunen og gøre opmærksom på, at lærernes 
overenskomst ikke må hindre – men skal give 
mulighed for – at lærerne kan efterleve de lov-
mæssige krav, som eleverne har.

DLF på Folkemødet

Foreningen har deltaget ved Folkemødet på 
Bornholm siden 2012. Baggrunden har været 
den grundlæggende tro på værdien af demo-
kratisk samtale, hvor alle har mulighed for at 
komme til orde. 

Indtil 2016 afviklede foreningen sine arrange-
menter inden for rammerne af DUS-samar-
bejdet i et fælles telt. I foråret 2016 købte for-
eningen en ejendom ved havnen i Allinge, som 
udover at kunne udlejes til medlemmer i løbet af 
året, også anvendes til en opgraderet indsats i 
forbindelse med Folkemødet. 

Med ejendommen i Allinge fik foreningen mu-
lighed for større synlighed, flere arrangementer 
og mere dialog med interessenterne på for-
eningens område. I 2017 var det primære for-
mål med foreningens deltagelse at facilitere en 
debat om, hvilken rolle folkeskolen – og fagbe-
vægelsen – spiller i udviklingen af demokratiet. 
Det sekundære formål med deltagelsen var at 
pleje relationerne til foreningens interessen-
ter. Ejendommen ved Allinge Havn blev om-
drejningspunkt for en lang række spændende 
arrangementer, hvor såvel interessenter som 
medlemmer og alle andre folkemødedeltagere 
havde mulighed for at deltage.

BSD Tools – engagerende kommunikati-
on

Danmarks Lærerforening har indkøbt systemet 
Blue State Digital Tools (BSD Tools). BSD Tools 
er et digitalt værktøj, der kan bruges til at ad-
ministrere og udvikle engagerende kampagner. 
Værktøjet bruges til at identificere både med-
lemmer af foreningen og alle andre digitale bru-
gere, der har interesse for en given sag, og som 
har lyst til at engagere sig. Foreningen vil bruge 
værktøjet til at skabe et både bredere og dybere 
engagement i at tale folkeskolens sag over for 
beslutningstagere og offentligheden i øvrigt. 

Når brugerne engagerer sig i de aktiviteter, for-
eningen lancerer via BSD Tools, accepterer de 
samtidig at blive kontaktet igen med henblik på 
at deltage i lignende kampagner og støtte op 
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om lignende emner. Dermed opbygger forenin-
gen løbende en database over deltagerne. 

Den første indsats, hvor foreningen benytte-
de BSD Tools, var kampagnen ’Skole for alle’ i 
sommeren 2016. På baggrund af regeringens 
lovforslag om, at kommunerne kunne lade ele-
ver modtage særlige undervisningstilbud uden 
for folkeskolen, satte foreningen en kampagne i 
værk, der skulle sætte fokus på sagen. Flere end 
34.000 deltog i en online underskriftsindsam-
ling som protest mod lovforslaget, over 20.000 
brugere registrerede deres mailadresse og ind-
går følgelig i den ’bruttogruppe’, som foreningen 
fremover kan trække på i forbindelse med on-
line-kampagner.

I april 2017 lanceredes kampagnen ”STOPfyldte 
klasser”. Kampagnens fokus var klassekvotien-
ter – konkret om klasser med mere end 25 ele-
ver.

Sociale medier

Facebook og Twitter spiller en stadig større rolle 
i den offentlige debat i forhold til at påvirke be-
slutningstagere, eksperter, meningsdannere og 
befolkningen. Derfor har foreningen igennem 
længere tid haft målrettet fokus på at være til 
stede på de to sociale medieplatforme. 

Det er Kommunikations- og analyseafdelingen, 
som står for at drive foreningens sociale medier. 
Men derudover har mange af de politisk valgte i 
foreningen personlige profiler på sociale medier, 
som de selv administrerer. Og foreningen bidra-
ger også til, at medlemmer kan gå på Ceveas 
meningsdanneruddannelse, der bl.a. giver et 
bedre afsæt til, at de selvstændigt kan agere på 
sociale medier. 

Foreningens facebookprofil har i 2017 passeret 
44.000 følgere. Den primære målgruppe er be-
folkningen og herunder særligt medlemmerne. 
Den sekundære er beslutningstagere. I gen-
nemsnit ser mellem 150.000-200.000 personer 
ugentligt indhold fra foreningens facebookpro-
fil. Opslagene på Facebook har fokus på at styr-
ke lærernes omdømme og folkeskolens værdi 
samt at videreformidle foreningens politiske 
budskaber. En ny opgørelse fra kommunikati-
onsvirksomheden Bureaubiz viser, at Danmarks 
lærerforenings facebookprofil ligger nummer 
to på listen over større interesseorganisationer, 
som formår at skabe engagement blandt sine 
følgere. Listen toppes af FOA, mens foreningen 
er foran 3F, LO, Red Barnet, Folkekirkens Nød-
hjælp, Landbrug og Fødevarer, Dansk Metal og 
UNICEF Danmark. 

Foreningens twitterprofil har i 2017 passe-

ret 3600 følgere. Den primære målgruppe 
er beslutningstagere, mens den sekundære 
målgruppe er eksperter og meningsdannere. 
Twitterprofilen laver i gennemsnit mellem 5 og 
10 selvstændige tweets om ugen. Indholdet på 
Twitter er oftest politisk og har fokus på at styr-
ke fortællingen om lærernes værdi for folkesko-
len og samfundet. Der er pt ikke et kommunika-
tionsbureau, som har lavet ny opgørelse/liste 
over, hvor stort et engagement DLF formår at 
skabe i forhold til foreninger og organisationer, 
foreningen normalt sammenlignes os med.
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Tyrkiet

Foreningen har i adskillige år støttet dels den 
tyrkiske lærerforening EGITIM SEN, dels KESK, 
foreningen for offentligt ansatte blandt andet 
ved deltagelse i internationale missioner. Siden 
det fejlslagne kupforsøg i Tyrkiet i juli 2016 og 
den efterfølgende undtagelsestilstand er titu-
sinder af tyrkiske lærere og andre offentligt an-
satte blevet afskediget. De afskedigede lærere 
er også blevet frataget deres pas og retten til at 
søge anden beskæftigelse. De og deres familier 
er derfor uden forsørgelsesgrundlag. Forenin-
gen har bidraget med 10.000 € til en internati-
onal solidaritetsfond, som går til EGITIM SEN’s 
understøttelse af afskedigede lærere.

Foreningen er desuden i kontakt med den dan-
ske ambassade i Ankara, som overvåger situati-
onen tæt.

Solidaritetsprojekter

Danmarks Lærerforening har fortsat partner-
skabsprojekter med lærerforeninger i 11 af ver-
dens fattigste lande (Malawi, Burundi, Rwanda, 
Uganda, Kenya, Tanzania, Zanzibar, Liberia, 
Sierra Leone, Egypten og Bolivia), hvor hoved-
formålet er at styrke organisationerne i deres 
bestræbelser på at sikre lærerne bedre løn- og 
arbejdsforhold og at arbejde for, at kvalitetsud-
dannelse bliver en gratis ret for alle børn. For-
eningens indsats har været medvirkende til en 
succesfuld udvikling af lærerforeninger i flere 
lande (Tanzania, Uganda og Rwanda) de senere 
år. 

I visse lande har lærerforeningerne været ud-
fordret af nationale regeringers politiske be-
slutninger (forbud mod fagforeningsaktiviteter i 
Egypten samt kommercialisering af uddannelse 
i Kenya, Uganda og Liberia), og der vil derfor 
forsat være behov for støtte via foreningen de 
kommende år. 

Foreningen er udfordret af, at den nuværende 
regering reelt har beskåret ulandsbistanden 
med en tredjedel. Det betyder, at foreningen i 
dag har sværere ved at få finansieret støtten til 
lærerorganisationer i den fattigste del af ver-
den. Tidligere har Danida finansieret ca. 80 % af 
foreningens partnerskabsprojekter, mens de re-
sterende ca. 20 % har været finansieret af de 0,7 
% af foreningens årlige budget, der hidtil er gået 
til solidaritetsprojekter. På sigt kan det få den 
konsekvens, at foreningen enten må sænke sit 
ambitionsniveau i dette arbejde eller finansiere 
en større del af arbejdet med egne midler.

Kommercialisering af uddannelse 

Foreningen er fortsat aktiv i den store kampag-
ne ”Global Response against commercialisation 
and privatisation in and of education”, som vo-
res internationale lærerorganisation, Education 
International (EI), har iværksat. Kampagnen har 
til formål at bremse den stigende tendens til, at 
multinationale kommercielle aktører overtager 
funktioner i de nationale offentlige uddannel-
sessystemer samt de mere indirekte privatise-
rings- og standardiseringstendenser. Specielt i 
lande med meget svage nationale institutioner 
har man svært ved at sige fra over for disse nye 
profitsøgende aktører, som i stor stil opretter 
såkaldte ”low-fee-schools” som erstatning for 
de gratis offentlige skoler. 

De konkrete udfordringer, der også præger den 
danske uddannelsespolitik, er påvirket af de 
samme internationale tendenser. Også derfor 
har foreningen lagt - og vil fortsat lægge - 
kræfter i kampagnen og samarbejdet inden for 
rammen af EI. 

Europæiske projekter

Foreningen har i samarbejde med den euro-
pæiske lærerorganisation, ETUCE, gennemført 
et EU-finansieret projekt, der har til formål at 
styrke lærerorganisationernes indflydelse på 
EU’s ”Det Europæiske Semester”, som er en cy-
klus til koordinering af de økonomiske politikker 
og finanspolitikker i EU. Inden for denne ramme 
vurderer Europa-Kommissionen blandt andet 
de enkelte landes politikker i forhold til, om de 
fremmer vækst og beskæftigelse. Uddannelse 
er ét af fokusområderne. 

Projektet omfattede kurser for lærerorganisati-
onerne i, hvordan de konkret kan arbejde på at 
få indflydelse på uddannelsespolitiske dimensi-
oner i Det Europæiske Semester. Foreningen var 
medvært på projektets afsluttende konference, 
hvor projektets resultater blev præsenteret 
herunder en eksternt udarbejdet forsknings-
rapport, der udreder, hvordan EU gennem Det 
Europæiske Semester influerer på national 
uddannelsespolitik. Det Europæiske Semester 
giver gennem sine landerapporter blandt andet 
anbefalinger til prioriteringer i medlemslande-
nes uddannelsessystemer og i yderste konse-
kvens landespecifikke anbefalinger, som skal 
følges. Gennem projektet og foreningens øvrige 
arbejde på området har foreningen opnået ind-
flydelse på den nationale proces i Det Europæi-
ske Semester.

Det forhold, at foreningen har et kontor i Bru-
xelles, har betydet, at det har været muligt at 
etablere gode, kontinuerlige kontakter til rele-
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vante personer i Europa-Kommissionen og i det 
danske Undervisningsministerium, som giver en 
direkte mulighed for at påvirke beslutningerne. 
Desuden har det givet mulighed for at skabe et 
relevant vidensgrundlag for arbejdet. 

Hovedstyrelsens studietur til Paris og Bruxelles 
i foråret 2017 har betydet, at det politiske ni-
veau i foreningen har oparbejdet en sammen-
hængende viden om bl.a. EU’s uddannelses-
politik. Det har resulteret i en betydelig politisk 
forankring af foreningens internationale arbejde 
især i forhold til Det Europæiske Semester, som 
er af stor værdi for foreningens troværdighed 
og interessevaretagelse i EU. 

Foreningen har desuden øget sin aktivitet inden 
for den europæiske sociale dialog, blandt andet 
gennem deltagelse i projekter, der skal bidrage 
til at styrke de europæiske lærerforeningers 
indflydelse på vigtige uddannelsespolitiske 
dagsordener i Europa og nationalt.



46 Danmarks Lærerforening 2017

11

Fagbladet Folkeskolen



47Danmarks Lærerforening 2017

Fagbladet Folkeskolen fik i 2016 for første gang 
tildelt 1,7 mio. kr. i mediestøtte af Medienævnet 
under Kulturministeriet. 

Mediestøttereglerne forbyder, at støttekroner-
ne kan gå til medier, som er 100 procent ejet af 
fagforeninger eller organisationer. Fagbladet 
Folkeskolen har pr 1. oktober 2016 omlagt sit 
ejerskab, så det nu er et privat anpartsselskab. 
Folkeskolen bliver udgivet af et udgiverselskab, 
som ejes med 65 procent af foreningen og 35 
procent af Stibo Graphic.  

Mediestøtte gives til medier, der fremmer et 
alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af 
samfundsmæssig og kulturel karakter med hen-
blik på styrkelse af det danske demokrati og den 
demokratiske debat.

De seneste to år har Folkeskolen og især folke-
skolen.dk ændret karakter. Antallet af indlæg fra 
lærerne er eksploderet, og der er nu så mange 
blogindlæg, at de i mange perioder overstiger 
antallet af redaktionelle artikler. Det er en følge 
af en bevidst strategi fra redaktionen, som ar-
bejder på at skabe et professionelt fællesskab – 
et community - hvor lærerne kan dele viden og 
diskutere med hinanden både om folkeskolen 
generelt og om fagdidaktik inden for de enkelte 
fag.

I samme periode er der kommet flere læsere på 
folkeskolen.dk, og besøgstallet ligger i dag over 
300.000 om måneden i gennemsnit. En fjerde-
del af brugerne på folkeskolen.dk kommer nu 
ind for at se på de faglige netværk, som de fag-
faglige communities er døbt.

Redaktionen arbejder med to store projekter ud 
over den daglige drift af det trykte blad og de 
4-5 daglige nyheder på folkeskolen.dk.

Folkeskolen.dk og Forskningsformidling. 

På kongressen i 2015 blev der taget en princip-
beslutning om at Folkeskolen skulle starte på et 
særskilt projekt omkring forskningsformidling 
– ved siden af den løbende aktuelle forsknings-
formidling, som Fagbladet Folkeskolen hele ti-
den har gennemført.

Det er blevet til et projekt, hvor DLF’s hovedsty-
relse har stillet midler til rådighed til at trykke 
foreløbig fem tillæg til det trykte blad. Det før-
ste tillæg på 16 sider i Folkeskolen blev publice-
ret i maj 2017 sammen med nummer 9 af Folke-
skolen – og temaet var forstyrrende uro i skolen. 
Hensigten er, at der skal ske en evaluering efter 
de tre tillæg i 2017, hvorefter projektets videre 
skæbne skal afgøres.  

Folkeskolen.dk og Faglige netværk

Satsningen med faglige netværk, som skal 
støtte lærernes professionsudvikling har fået 
en saltvandsindsprøjtning i perioden, idet Læ-
rerstandens Brandforsikring har bevilget i alt 
godt tre millioner kroner over tre år til at sikre, 
at DLF’s medlemsmedie bliver det sted, hvor 
alle lærere kan få den fagfaglige inspiration og 
debat med andre lærere – og dermed støtte 
lærernes professionelle kapital og professions-
fællesskab. Opbakningen fra Lærerstandens 
Brandforsikring har haft stor betydning for, at 
de faglige netværk har haft stærkt stigende be-
søgstal.

Det har givet mulighed for at opprioritere pro-
jektet, hvor første fase har handlet om bedre og 
mere relevant indhold på siderne. Redaktionen 
har nu blandt andet tilknyttet faglige rådgivere 
til alle fag og har desuden 129 bloggere, som 
skriver om deres fag eller professionelle erfa-
ringer – og om skolepolitik. Desuden skriver 
journalisterne på Folkeskolen også inden for 
netværkene.

Ideen er at sikre, at indholdet af netværkene er 
så godt, at når redaktionen i efteråret 2017 gen-
nemfører en markedsføring af netværkene og 
dermed præsenterer dem for de mange lærere, 
som stadig ikke kender dem, vil de finde rele-
vant og fagligt opdateret indhold, hvis de klikker 
sig ind. 

Netværkene har 85.228 følgere (mange følger 
flere netværk), og antallet, som får et nyheds-
brev med nyheder om fagene og generel skole-
politik, er steget til omkring 20.000 lærere. 

Folkeskolen.dk og Følg din kommune

I 2015 introducerede redaktionen muligheden 
for at læse, hvad fagbladet Folkeskolen og fol-
keskolen.dk har skrevet om skoler og lærervilkår 
i hver eneste af Danmarks 98 kommuner og gå 
på opdagelse via danmarkskortet på forsiden af 
folkeskolen.dk. Her kan man f.eks. se, hvordan 
arbejdsforholdene er for ens egen kommune 
eller den kommune, som man overvejer at søge 
job i. 

Sammen med artiklerne kan man finde udvalgte 
nøgletal fra den enkelte kommune - for eksem-
pel antallet af ledige lærere, og hvor stor en del 
af timerne, der er dækket af lærere med linje-
fagskompetencer, og der er link til foreningens 
såkaldte Grønspættebog om de lokale arbejds-
tidsregler for lærerne.
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Hvad læser og skriver lærerne?

I 2016 fyldte selvstændige indlæg fra læsere 
næsten lige så meget som de journalistiske 
artikler. 1.190 selvstændige læserindlæg var 
der, da året blev talt op - det er en stigning på 
35 procent i forhold til året før. Journalisterne 
skrev i alt 1.284 artikler. 

Redaktionen laver hvert år et redaktionelt regn-
skab, hvor disse og andre nøgletal kan findes 
– samtidig med at man kan dykke ned i, hvad 
lærerne har interesseret sig for at læse om i året 
der gik. 

Det er ikke mindst arbejdsforholdene i form af 
kortere forberedelsestid, krav om brug af læ-
ringsplatform og målstyring samt stress, der 
optager læserne i deres indlæg. Hele debatten 
omkring læringsmålsstyring har også fyldt me-
get.
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Forslag til kontingent for 2018 og kon-
tingentramme for 2019

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 2, 
fastsætter den ordinære kongres det årlige kon-
tingent for det næstfølgende regnskabsår samt 
kontingentramme for det derefter følgende 
regnskabsår efter hovedstyrelsens indstilling.

Hovedstyrelsen indstiller, at kontingentet ikke-
reguleres med den normale prisfremskrivning i 
2018.

Det tilstræbes, at kontingentet ikke reguleres 
i 2019, men af hensyn til usikkerhed omkring 
økonomien foreslås fastsat en kontingent-
ramme på 1,8 %. Det svarer til en vægtning af 
KL’s forventede pris- og lønudvikling i forhold til 
foreningens udgiftsfordeling mellem løn og øv-
rige udgiftsposter.

Pensionisternes kontingent udgør 1/3 af satser-
ne for de aktive medlemmer. Kontingentsatser 
fremgår af tabel 1 på næste side.

Den forventede medlemsudvikling er vist grafisk 
på næste side.

Overførsel til Særlig Fond

Efter indstilling fra hovedstyrelsen fastsætter 
den ordinære kongres endvidere, i henhold til 
foreningens vedtægter § 8, stk. 4, hvor stor en 
andel af det årlige kontingent fra almindelige 
medlemmer i fraktion 1, 2 og 3, der skal henlæg-
ges til Særlig Fond. Der foreslås ikke henlagt til 
Særlig Fond.

Forslag til bidrag til Understøttelses-
kassen

Efter indstilling fra hovedstyrelsen fastsætter 
den ordinære kongres bidraget fra hovedkassen 
til Understøttelseskassen.

Bidraget foreslås fastsat uændret til 1/105 af 
kontingentet for almindelige medlemmer eks-
kl. medlemmer af IMAK og Lærerstuderendes 
Landskreds (jævnfør § 8, stk. 3 i foreningens 
vedtægter).

Revisionspåtegning

Årsregnskaberne for 2015 og 2016 er begge re-
videret og påført påtegning uden bemærkning-
er af Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og de 
valgte revisorer Jens Kjær og Merete Svalgaard 
Knuhtsen.

Uddybende regnskabsmateriale

Årsrapporterne for 2015 og 2016 med 
påtegning er er tilgængelig på foreningens 
hjemmeside.
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Centrale kontingentsatser
Kontingent

1/1-31/7-
Kontingent
1/8-31/12-

Kontingent
 i alt Forslag Overslag Overslag Overslag Overslag

2017 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktive medlemmer, fraktion 1-3
Kreds 9-10 + 12-159 700 1.065 1.765 2.556 2.556 2.556 2.556 2.556
Kreds 182 (Skolelederne) 1.099 785 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884
Kreds 11 (København) 700 1.065 1.765 2.556 2.556 2.556 2.556 2.556
Kreds 161 (IMAK) 329 235 564 564 564 564 564 564
Kreds 163 (Sydslesvig) 1.253 895 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148 2.148
Kreds 181 (Landskreds) 1.288 1.485 2.773 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564

Pensionerede medlemmer, fraktion 4
Kreds 9-10 + 12-159, 182 497 355 852 852 852 852 852 852
Kreds 11 (København) 497 355 852 852 852 852 852 852
Kreds 161 (IMAK) 112 80 192 192 192 192 192 192
Kreds 163 (Sydslesvig) 497 355 852 852 852 852 852 852
Kreds 181 (Landskreds) 497 355 852 852 852 852 852 852

Lærerstuderende, fraktion 5 273 195 468 468 468 468 468 468

Særlige medlemmer, fraktion 6
Kreds 9-10 + 12-159 + 163 + 181 658 470 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128
Kreds 11 (København) 658 470 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128
Kreds 161 (IMAK) 469 335 804 804 804 804 804 804

Medlemsudvikling

Tabel 1. Kontingentsatser 2017-2022, medlemsudvikling 2014-2016 og forventet medlemsudvikling 2017-2022
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Regnskab Budget Forslag Overslag Overslag Overslag Overslag
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter
88.080 87.311 86.903 Kontingenter 115.768 156.010 154.524 153.034 151.608 150.183
75.955 74.048 73.211 Bidrag fra Særlig Fond 42.946 0 0 0 0 0

2.437 2.976 3.472 Ejendomme 5.333 5.707 5.860 6.017 6.179 6.345
10.559 10.878 10.594 Akut-Fond 10.212 10.098 10.148 10.198 10.248 10.299
12.331 12.518 12.552 Administrations- og serviceaftaler 12.423 12.547 12.612 12.670 12.726 12.778

1.049 796 691 Andre indtægter 744 769 783 797 812 827
190.412 188.528 187.424 Indtægter 187.426 185.130 183.927 182.717 181.573 180.431

Udgifter
1.400 2.847 1.473 Kongres 3.100 1.800 3.257 1.612 3.422 1.694

16.275 15.846 18.105 Hovedstyrelse og udvalg 17.633 17.369 19.149 19.606 18.822 19.274
2.157 2.672 1.813 Møder og rejser 2.820 2.820 2.880 2.941 3.010 3.080

14.863 14.319 12.272 Kurser og konferencer 14.908 15.570 13.698 14.607 14.274 15.228
2.519 2.811 2.446 Forbindelser med udlandet 3.288 3.131 3.496 3.339 3.339 3.378
3.305 2.047 2.771 Kommunikationsvirksomhed 2.160 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400

10.598 11.462 12.026 Fagbladet Folkeskolen (tidl. Folkeskolen) 14.063 15.844 15.500 15.969 16.750 17.782

3.150 2.894 2.583
Lærerstuderendes Landskreds/
LL-klubberne 2.358 2.281 2.286 2.291 2.296 2.301

10.261 10.097 9.987 FTF 9.893 9.723 9.790 9.858 9.924 9.990
6.191 6.263 6.325 LC 6.307 6.342 6.427 6.513 6.600 6.553

6.756 4.662 5.336
Øvrige udgifter (inkl. rådgivning psykisk
arbejdsmiljø) 4.504 4.774 4.872 4.972 5.082 5.192

79.859 77.566 75.785 Løn, pension og sociale ydelser 72.683 76.003 74.791 76.139 77.456 79.017
4.679 4.341 4.907 Uddannelse og andre personaleudgifter 5.166 5.366 5.565 5.543 5.803 5.926

23.605 21.873 22.526 Kontorhold 23.708 25.647 22.387 22.084 22.467 22.059
517 584 816 Revision 560 641 655 669 690 710

1.359 1.882 2.577 Juridisk assistance 2.133 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344
57 36 97 Repræsentation 58 65 65 65 65 65

187.553 182.202 181.844 Udgifter 185.342 191.920 189.411 190.851 194.693 196.992

2.859 6.326 5.580
Resultat før renter, ekstraordinære poster, skat, 
bevillinger og henlæggelser 2.084 -6.790 -5.485 -8.134 -13.121 -16.561

5.017 5.443 5.951 Renter og udbytter 6.052 5.629 5.635 5.615 5.563 5.526
-1.171 500 -1.081 Kursgevinster/-tab 0 0 0 0 0 0

6.705 12.269 10.450
Resultat før ekstraordinære poster, skat, 
bevillinger og henlæggelser 8.137 -1.161 151 -2.519 -7.558 -11.034

0 0 1.614 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0
0 0 3.091 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 0 0

6.705 12.269 8.972
Resultat før skat, bevillinger og 
henlæggelser 8.137 -1.161 151 -2.519 -7.558 -11.034

894 -33.075 -3.808 Skat -4.298 -6.225 -6.283 -6.169 -6.460 -6.340

5.810 45.343 12.780 Resultat før bevillinger og henlæggelser 12.435 5.064 6.434 3.650 -1.098 -4.694

5.759 0 0 Bevillinger uden for almindelig drift 16.000 0 0 0 0 0
0 -1.630 0 Bevillinger overført fra tidligere år (afslutning) 0 0 0 0 0 0
0 29.245 2.000 Henlæggelse til udviklingspulje 0 0 0 0 0 0

52 17.729 10.780 Årets resultat -3.565 5.064 6.434 3.650 -1.098 -4.694
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal

Hovedkassen
Regnskab 2015 og 2016, budget 2017, foreløbigt budget for 2018
og budgetoverslag for 2019-2022
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Regnskab Budget Forslag Overslag Overslag Overslag Overslag
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter
88.080 87.311 86.903 Kontingenter 115.768 156.010 154.524 153.034 151.608 150.183
75.955 74.048 73.211 Bidrag fra Særlig Fond 42.946 0 0 0 0 0

2.437 2.976 3.472 Ejendomme 5.333 5.707 5.860 6.017 6.179 6.345
10.559 10.878 10.594 Akut-Fond 10.212 10.098 10.148 10.198 10.248 10.299
12.331 12.518 12.552 Administrations- og serviceaftaler 12.423 12.547 12.612 12.670 12.726 12.778

1.049 796 691 Andre indtægter 744 769 783 797 812 827
190.412 188.528 187.424 Indtægter 187.426 185.130 183.927 182.717 181.573 180.431

Udgifter
1.400 2.847 1.473 Kongres 3.100 1.800 3.257 1.612 3.422 1.694

16.275 15.846 18.105 Hovedstyrelse og udvalg 17.633 17.369 19.149 19.606 18.822 19.274
2.157 2.672 1.813 Møder og rejser 2.820 2.820 2.880 2.941 3.010 3.080

14.863 14.319 12.272 Kurser og konferencer 14.908 15.570 13.698 14.607 14.274 15.228
2.519 2.811 2.446 Forbindelser med udlandet 3.288 3.131 3.496 3.339 3.339 3.378
3.305 2.047 2.771 Kommunikationsvirksomhed 2.160 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400

10.598 11.462 12.026 Fagbladet Folkeskolen (tidl. Folkeskolen) 14.063 15.844 15.500 15.969 16.750 17.782

3.150 2.894 2.583
Lærerstuderendes Landskreds/
LL-klubberne 2.358 2.281 2.286 2.291 2.296 2.301

10.261 10.097 9.987 FTF 9.893 9.723 9.790 9.858 9.924 9.990
6.191 6.263 6.325 LC 6.307 6.342 6.427 6.513 6.600 6.553

6.756 4.662 5.336
Øvrige udgifter (inkl. rådgivning psykisk
arbejdsmiljø) 4.504 4.774 4.872 4.972 5.082 5.192

79.859 77.566 75.785 Løn, pension og sociale ydelser 72.683 76.003 74.791 76.139 77.456 79.017
4.679 4.341 4.907 Uddannelse og andre personaleudgifter 5.166 5.366 5.565 5.543 5.803 5.926

23.605 21.873 22.526 Kontorhold 23.708 25.647 22.387 22.084 22.467 22.059
517 584 816 Revision 560 641 655 669 690 710

1.359 1.882 2.577 Juridisk assistance 2.133 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344
57 36 97 Repræsentation 58 65 65 65 65 65

187.553 182.202 181.844 Udgifter 185.342 191.920 189.411 190.851 194.693 196.992

2.859 6.326 5.580
Resultat før renter, ekstraordinære poster, skat, 
bevillinger og henlæggelser 2.084 -6.790 -5.485 -8.134 -13.121 -16.561

5.017 5.443 5.951 Renter og udbytter 6.052 5.629 5.635 5.615 5.563 5.526
-1.171 500 -1.081 Kursgevinster/-tab 0 0 0 0 0 0

6.705 12.269 10.450
Resultat før ekstraordinære poster, skat, 
bevillinger og henlæggelser 8.137 -1.161 151 -2.519 -7.558 -11.034

0 0 1.614 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0
0 0 3.091 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 0 0

6.705 12.269 8.972
Resultat før skat, bevillinger og 
henlæggelser 8.137 -1.161 151 -2.519 -7.558 -11.034

894 -33.075 -3.808 Skat -4.298 -6.225 -6.283 -6.169 -6.460 -6.340

5.810 45.343 12.780 Resultat før bevillinger og henlæggelser 12.435 5.064 6.434 3.650 -1.098 -4.694

5.759 0 0 Bevillinger uden for almindelig drift 16.000 0 0 0 0 0
0 -1.630 0 Bevillinger overført fra tidligere år (afslutning) 0 0 0 0 0 0
0 29.245 2.000 Henlæggelse til udviklingspulje 0 0 0 0 0 0

52 17.729 10.780 Årets resultat -3.565 5.064 6.434 3.650 -1.098 -4.694
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal

Hovedkassen
Regnskab 2015 og 2016, budget 2017, foreløbigt budget for 2018
og budgetoverslag for 2019-2022

 3

2014 2015 2016
Aktiver
Grunde og bygninger 86.542 93.221 96.077
Tekniske anlæg og maskiner 887 579 205
Driftsmateriel og inventar 0 0 204
Kunst 1.440 1.440 1.440
Anlægsaktiver under udførelse 0 0 153
Kapitalandel i Sinatur 28.268 19.387 23.249
Anlægsaktiver 117.137 114.627 121.328

Varebeholdninger 15 5 0
Tilgodehavender 211.879 236.178 212.814
Værdipapirer 8.927 7.590 6.031
Likvide beholdninger 13.795 6.590 16.287
Omsætningsaktiver 234.615 250.362 235.132

Særlig Fond 2.050.457 2.027.455 1.984.376
Understøttelseskassen 390 783 896
Medlemslån 64.643 68.147 80.850
Konsolideret egenkapital 2.115.490 2.096.386 2.066.123

Aktiver 2.467.242 2.461.375 2.422.582

Passiver
Op-/nedskrivning, ejendomme 47.404 52.358 54.238
Op-/nedskrivning, kapitalinteresser 5.856 -3.057 805

Overført resultat, primo 115.674 116.485 134.214
Overførte henlæggelser værdipapirer 760 0 0
Årets resultat, ifølge resultatopgørelse 52 17.729 10.780
Overført resultat 116.485 134.214 144.994
Egenkapital 169.745 183.515 200.037

Hensættelser 17.226 20.053 19.571

Udviklingspulje 0 29.245 30.674

Kortfristet gæld 164.781 132.177 106.178

Særlig Fond 2.050.457 2.027.455 1.984.376
Understøttelseskassen 390 783 896
Medlemslån 64.643 68.147 80.850
Konsolideret egenkapital 2.115.490 2.096.386 2.066.123

Passiver 2.467.242 2.461.375 2.422.582
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal

Hovedkassen
Status pr. 31. december (beløb i 1.000 kr.)
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Særlig Fond
Regnskab (beløb i 1.000 kr.)

Driftsregnskab 2014 2015 2016
Indtægter
Investeringsejendomme 20.760 21.200 27.017
Konfliktkontingent inkl. Skolelederne 102.674 94.845 100.852
Indtægter 123.434 116.045 127.869

Udgifter
Konflikt
Udgifter afledt af konflikt 3.416 3.532 2.074
Bidrag til Understøttelseskassen samt konfliktstøtte 2.100 1.395 646
Bidrag til Hovedkassen og Skolelederne 83.350 78.937 78.405
Bidrag til kredsene 146.913 139.729 138.774
Konflikt 235.780 223.593 219.899
Administrationsaftale hovedkassen 11.700 11.700 11.700
Andre udgifter 346 822 389
Revision 524 434 404
Udgifter 248.350 236.548 232.392

Resultat før renter og skat -124.916 -120.504 -104.523

Renter og udbytter 35.119 45.167 68.258
Kursgevinster/-tab 60.552 31.723 -21.416

Resultat før skat -29.245 -43.613 -57.682

Skat 13.035 -928 12.361

Resultat før bevillinger -42.280 -42.685 -70.042

Bevillinger 5.000 0 862

Årets resultat -47.280 -42.685 -70.905

Status 2014 2015 2016
Aktiver
Grunde og bygninger 635.280 645.487 678.531
Tekniske anlæg og maskiner 10.460 10.792 9.892
Kunst 2 52 65
Anlægsaktiver under udførelse 2.448 3.711 6.881
Kapitalinteresser 450.171 453.903 470.787
Anlægsaktiver 1.098.361 1.113.945 1.166.156

Tilgodehavender 459.185 353.842 217.375
Værdipapirer 980.938 994.042 1.039.672
Likvide beholdninger 28.833 6.355 13.894
Omsætningsaktiver 1.468.956 1.354.239 1.270.941

Aktiver 2.567.317 2.468.184 2.437.098

Passiver
Op-/nedskrivning, ejendommer 64.234 76.962 91.706
Op-/nedskrivning, værdipapirer -11.938 -4.844 -9.477
Op-/nedskrivning, kapitalinteresser 244.407 244.267 261.983
Overført resultat, primo 1.813.759 1.753.754 1.711.070
Overførte henlæggelser kapitalandele -14.524 0 0
Overførte henlæggelser værdipapirer 1.800 0 0
Årets resultat, ifølge resultatopgørelse -47.280 -42.685 -70.905
Overført resultat 1.753.754 1.711.070 1.640.165
Egenkapital 2.050.457 2.027.455 1.984.376

Kapitalandel i Sinatur 1.435 832 0
Udskudt skat 25.045 22.293 29.490
Hensættelser 26.480 23.125 29.490

Langfristet gæld 305.904 293.260 282.013
Bevillinger 4.805 4.484
Kortfristet gæld 184.475 119.539 136.734
Gæld 490.379 417.604 423.232

Passiver 2.567.317 2.468.184 2.437.098
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal
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AKUT-fond
Regnskab (beløb i 1.000 kr.)

Driftsregnskab 2014 2015 2016
Indtægter
Indtægt indeværende år 37.376 36.688 33.877
Overført fra tidligere år 5.498 7.997 9.019
Renter netto 12 9 39
Indtægter 42.885 44.694 42.935

Udgifter
9.1.1. Kurser
Kredsudgifter 12.005 11.929 11.392
Centrale udgifter 9.613 9.975 7.233
9.1.1. Kurser 21.618 21.904 18.625

9.1.2. Hverv
Kredsudgifter 7.637 7.799 7.876
9.1.2. Hverv 7.637 7.799 7.876

9.1.3. Møder
Kredsudgifter 5.633 5.972 6.493
9.1.3. Møder 5.633 5.972 6.493

Udgifter 34.888 35.675 32.994

Uforbrugte kredsmidler 7.997 9.019 9.941

Årets resultat 0 0 0

Status 2014 2015 2016
Aktiver
Tilgodehavender 10.658 13.012 15.270

Aktiver 10.658 13.012 15.270

Passiver
Kortfristet gæld 10.658 13.012 15.270

Passiver 10.658 13.012 15.270
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal
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Understøttelseskassen
Regnskab (beløb i 1.000 kr.)

Driftsregnskab 2014 2015 2016
Indtægter
Medlemsbidrag fra hovedkassen 826 816 807
Støtte fra Særlig Fond 2.100 1.395 646
Indtægter 2.926 2.211 1.453

Udgifter
Støtte til lærere 574 250 385
Støtte til pensionerede lærere 2 13 0
Støtte til lærerbørn 122 88 243
Konfliktstøtte 2.100 1.395 646
Pensionistrabat feriehuse 98 42 33
Administrationsaftale hovedkassen 4 4 8
Andre udgifter 18 31 30
Udgifter 2.917 1.823 1.346

Overskud før renter 9 388 107

Nettorenter 8 5 5

Resultat før skat 17 392 113

Skat -5 1 -1

Årets resultat 22 392 113

Status 2014 2015 2016
Aktiver
Tilgodehavender 106 1.197 1.082

Aktiver 106 1.197 1.082

Overført resultat, primo 378 390 783
Årets resultat 12 393 113
Egenkapital 390 783 896

Gæld -284 414 186

Passiver 106 1.197 1.082
På grund af afrundinger kan der forekomme uoverensstemmelser mellem enkeltposter og sumtal
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