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Det her er en fuldstændig grotesk situation! 

Her har vi en faggrupe, der er så dedikeret på jeres arbejde. Som kærer sig så meget om de børn, unge og 

voksne, vi underviser. Som arbejder 24/7, når det er nødvendigt; og i hvert fald står til rådighed for 

arbejdsgiverne og for vores kursister, elever og deres forældre 24/7. 

Det er denne faggruppe – det er jer – vores arbejdsgivere vil modernisere og normalisere. 

De sidste dage har vi vist, at vi faktisk er ret moderne i vores aktionsformer. – Og grundlæggende ser I også 

helt normale ud. 

Lærerne er gået til forhandlinger med krav, der kunne øge kvaliteten og arbejdsmiljøet på alle vore skoler 

og uddannelsessteder. Vi har ønsket at lave to særlige indsatser i et fællesskab med arbejdsgivere. Den ene 

indsats skulle sikre en forbedret og mere strategisk efteruddannelsesindsats. Den anden indsats skulle sikre 

et blik på arbejdsmiljøet, de steder, hvor det halter i dag fx på grund af ekstremt overarbejde, nye, 

udfordrende kursistgrupper, der skal inkluderes i normalundervisningen eller lignende. – an skulle tro, det 

var et anliggende, vi kunne enes med arbejdsgiverne om. Men sådan gik det som bekendt ikke. 

Arbejdsgiverne der imod stillede med et krav om at arbejdstidsaftalerne for alle lærergrupper skulle totalt 

afskaffes. Det skulle senere vise sig, at arbejdsgivernes krav var et ultimativt krav, som i 

forhandlingsforløbet blot blev fremført igen og igen. Vore krav kom slet ikke til forhandling. Intet kunne 

drøftes, før vi havde givet os og indvilget i at acceptere arbejdsgivernes krav fuldt og helt. 

Det gjorde vi ikke, fordi vi seriøst mener, det ville give meget dårlige betingelser for den videre 

kvalitetsudvikling af undervisningen, og ville forværre arbejdsmiljøet på de skoler, der i forvejen har 

problemer. 

Men det stod dog klart for os, at vi for at undgå en konflikt var nødt til at bevæge os langt hen mod 

arbejdsgivernes ønskescenarium. Og det har vi gjort. Vi har accepteret, fuld tilstedeværelse på 

arbejdspladsen. Vi har accepteret, at det er den enkelte skoleleder, der suverænt bestemmer over lærernes 

arbejdstid. Vi har accepteret, at forberedelse kan differentieres. Vi synes ikke, det er klogt, men vi har 

accepteret det! 

Men hvis vores arbejdstid skal normaliseres, kræver vi også normale arbejdsforhold!  

Vi kræver det, som enhver anden lønmodtager ser som det naturligste i verden.  

- Vi vil vide, hvornår vi skal møde på arbejde, og hvornår vi har fri. 

- Vi vil have gjort vores arbejdstid op en gang om måneden. 
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 - Vi vil kun møde ind på arbejde en gang om dagen. Det bliver så ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet 

planlægges, så man kan få samlet tjeneste. 

- Vi vil sikre, at alle skoler i landet har afsat tilstrækkelige ressourcer til forberedelse, så kvaliteten kan 

sikres, og så vi er sikre på, at skolelederen faktisk har tilstrækkelig forberedelse at fordele. 

- Endelig kræver vi, at det fortsat er muligt at indgå lokale aftaler om arbejdstiden, der hvor det giver bedst 

mening - der hvor det viser sig, at det understøtter den bedste skole. 

Men vi vil ikke aflevere vores aldersreduktion og vores ressourcer fra aftenarbejdet. 

Det er da helt rimelige krav at stille. Krav, der er helt normale på resten af det danske arbejdsmarked! Og 

det, at arbejdsgiverne ikke vil indgå en aftale med os på det grundlag, viser bare, at det er noget meget 

større, der står på spil. 

De går ikke efter en modernisering af aftalerne – de går efter, at få vilkårene på det danske arbejdsmarked 

ført tilbage til tiden før 1899! Det må og skal vi stå op imod i samlet flok! 

Lærerne er de første – hvem bliver de næste? 

folkeskolen.dk April 2013




