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Kære medlemmer, kære kolleger. Det er endnu engang en stor ære at få lov at stå her og holde 

beretning om den aktuelle faglige situation. 

Overenskomstsammenbruddet er naturligvis det væsentligste tema lige nu. Hvor meget er på spil 

for os både som offentlige lønmodtagere og for hele udviklingen af vores samfund.  

En evt. storkonflikt handler om mere end sikring af parallelitet i lønudvikling til det private 

arbejdsmarked. Lønudvikling er et væsentligt tema i overenskomstforhandlingerne, men 

problemet er større og dybere.  

Udover de objektive udfordringer om løn og arbejdsforhold, så står vi også med et følelsesmæssigt 

tryk ved udsigterne til en ny konflikt. Et pres som vi også skal hjælpe hinanden med at håndtere. 

Det handler om, at vi ikke kun skal ind i en arbejdskamp, men vi skal også alle sammen skal ud af 

den i gen på en ordentlig måde.  

Vi står altså et vanskeligt sted, med et brud der kan forandre arbejdsmarkedet bestandigt. En 

konflikt som vil ændre vores tilgang hvordan vi som lønmodtagere og lønmodtagerorganisationer 

fremover skal sikre ordentlige lønmodtagervilkår.  

Forandringen foregår, fordi vi har en ændret arbejdsgiveradfærd, hvor arbejdsgiver ikke længere 

indgår frie overenskomstforhandlinger, men på forhånd har en mål- og resultatplan der 

indbefatter, at der skal spares mange milliarder ved at forringe de offentlig ansattes 

overenskomst.  Skiftet i arbejdsgiver tilgangen kan dateres til oktober 2011, hvor den 

forhenværende regering oprettede den statslige styringsenhed Moderniseringsstyrelsen (ofte 

forkortet MOS), som har den klare opgave (jeg citerer fra styrelsens Mål og Resultatplan:) at ”gøre 

løn- og arbejdstid til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken gennem arbejdet med 

overenskomsterne”.  

Når MOS`s opdrag er over en længere årrække at hente 12 milliarder kroner ved forringelser af de 

offentlige overenskomster, så er der ikke længere frie forhandlinger. I 2013 nåede 

moderniseringsstyrelsen sit første større delresultat, da arbejdsgiverne hentede 2-3 milliarder 

kroner ved opsigelsen af lærernes overenskomst. Disse penge er allerede indregnet i den 

offentlige regnemaskiner og flere penge skal findes. Sidste år fjernede MOS flere offentlige 

lønmodtagergruppers kutymefridage(Kutymefridage, er fridage som akademikere og HKère har 

haft i mere end 20 år, men som ikke ar været skrevet ind i nogen aftale), og hentede yderligere en 

milliard kroner.  

Denne gang skal alle offentlige lønmodtagere udsættes for en lønudvikling ringere end kollegerne i 

privaten, det, sammen med en fjernelse af betalte frokostpauser, gør at MOS kan nærme sig målet 

om at stjæle 12 milliarder overenskomstkroner. Derfor skal lønmodtagerne naturligvis ikke komme 

og forsøge at hente gamle skolelærerpenge op af statskassen igen ved at give lærerne en 

arbejdstids beskyttelse som andre store lønmodtagergrupper. Det er jo en 
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moderniseringsøkonomisk helt gal vej. Derfor ser vi en arbejdsgiver overenskomstpart sætte sig så 

stålsat på et resultat, at man med rette kan hævde, at der ikke længere er frie forhandlinger og 

der ikke længere eksistere ”en dansk arbejdsmarkedsmodel” på det offentlige område. 

Men der er også godt nyt. Heldigvis er fagbevægelsen vågnet.  

Denne gang står de faglige organisationer sammen og har tilsluttet sig en fælles erklæring, den 

såkaldte musketereden. Det betyder, at alle lønmodtagerorganisationer står sammen med tre 

klare krav til overenskomstforhandlingerne: 

1) Alle lønmodtagergrupper skal sikres en overenskomst med fair arbejdsbetingelser indskrevet i 

overenskomsten for deres område. Dette krav skal sikre, at lærerne omfattes af en overenskomst 

indeholdende bestemmelse for arbejdstiden ligesom som andre grupper har, og tilsvarende skal 

sikres at andre lønmodtagergrupper heller ikke mister deres overenskomst i fremtiden. 

2) Med økonomisk vækst i Danmark skal offentlige lønmodtagere sikres en reallønsvækst. 

Arbejdsmarkedet i Danmark fungerer sådan, at når der som nu, er gang i de økonomiske hjul, så 

kanaliseres en del af samfundskagen via overenskomstresultater over i lønmodtagernes lommer. 

Det har været med til at skabe et roligt og dynamisk samfund, med en relativ høj grad af 

økonomisk fordeling af samfunds goderne. Tilsvarende gælder ved økonomisk tilbagegangs tider, 

for her udviser lønmodtagerne traditionelt tilsvarende tilbageholdenhed. Her har bl.a. en 

reguleringsordning gennem mere end 35 år sikret en parallelitet mellem offentlig og privat 

lønudvikling. 

3) Det tredje område, hvor alle lønmodtagerorganisationer står sammen lige nu, det handler om, 

at hvis arbejdsvilkår skal ændres/forringes, så skal det aftales ved forhandlingsbordet. Ved disse 

overenskomstforhandlinger handler det om den betalte frokostpause, sidste gang var det 

kutymefridagene, hvad bliver det næste? 

 

Med arbejdsgivernes totale afvisning af reelle forhandlinger på ovenstående områder, har hele 

fagbevægelsen desværre måttet svare, at nok er nok og udsende strejkevarsel for tusindvis af 

offentlig ansatte i kommuner, regioner og stat. 

Det betyder, at en storkonflikt rykker nærmere. En konflikt vi som lønmodtagere ikke ønsker, men 

alternativet er desværre værre. Så i den svære konfliktsituation, kan vi glæde os over, at vi er 

mange som står sammen denne gang. Vi er mange, der om nødvendigt er klar til en faglig kamp. 

Det handler om fremtiden som lønmodtager, og det handler om balance mellem fritids- og 

arbejdsliv. Det handler om tryghed i dagligdagen for den enkelte og dennes familie. 

For at eksemplificere behovet for en overenskomst, vil jeg tage udgangspunkt i en frustreret mail 

som Roskilde Lærerforening modtog i sidste uge. Her stod følgende: 
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”Vi er i gang med at evaluere fagdagene her hos os på skolen. Jeg har anfægtet, at det ikke kan 

lade sig gøre, fordi lærere med fagdage ikke har nok forberedelse. Skoleleder svarer så, at så kan 

man jo bare arbejde mere end 40 timer i den uge, så får man jo mere forberedelse, som så kan 

modsvares de uger man ikke har fagdage. Kan lederen det? Bare arbejde eksempelvis 50 timer en 

uge, og så 30 den næste osv? 

Hvis det er indenfor rammerne, så ønsker jeg nemlig ikke umiddelbart at være ansat her.” 

Roskilde Lærerforening forsøger at hjælpe, ved at oplyse at skoleder har ansvaret for at sikre 

balance mellem opgaver og ressourcer, at sikre den enkeltes arbejdsliv med henvisning til 

rammeaftale og kommunal personalepolitik, det kommunale administrationsgrundlag, mv.. 

Men lærernes arbejdslov og den manglende overenskomst på arbejdstiden efterlader desværre 

læreren uden reel beskyttelse, da Lov 409 indeholder en årsnorm, hvor arbejdstiden kun skal 

opgøres én gang årligt, og ingen planlægningsbestemmelser eller varslingsbestemmelser 

overhovedet. De manglende planlægningsbestemmelser betyder, at lærerne – udover 

undervisningen – ikke ved, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri. Læreren skal have 

en opgaveoversigt forud for normperioden/skoleåret. Skolelederen er imidlertid ikke forpligtet til 

at forholde sig til tidsforbruget til opgaverne. Skolelederen har desuden mulighed for at 

tilkendegive, at opgaveoversigten ikke er dækkende for alle de opgaver, der skal udføres, og 

dermed kan der fyldes flere opgaver på i løbet af året. Opgaveoversigten er derfor aftalemæssigt 

værdiløs. 

Kun en overenskomst indeholdende bestemmelser om lærernes arbejdstid løser ovenstående. 

Eksemplet er desværre ikke enestående, det viser et påtrængende behov for en rigtig 

overenskomst om arbejdstid. En overenskomst som giver os som ansatte en grundlæggende 

beskyttelse mod ovenstående indgreb. 

  

 

Jeg forlader overenskomstsituationen for nu, men vi kan vende tilbage til emnet i den 

efterfølgende debat, og jeg vil også henvise til kredsstyrelsens forslag til vedtagelse om 

overenskomstkonflikten. 

Generalforsamlinger er af natur både gammeldags og stiv og noget utrolig fint. 

Generalforsamlinger i Roskilde lærerforening er både formelle og de sikrer samtidigt en reel 

demokratisk indflydelse på foreningens ve og vel. 

Alle har mulighed og ret til at få præsenteret de aktuelle udfordringer og søge indflydelse på 

foreningens arbejde fremover. Vi skal alle godkende vores kontingent og hvordan pengene skal 



4 
 

anvendes i det kommende år. Vi er alle med til at udvælge den kommende kredsstyrelse, poster 

alle fortsat kan stille op til, og dermed er vi alle med til at bestemme, hvem der skal arbejde for os.  

Ordet ”gammeldags” er således også et sundhedstegn. Vi vægrer os mod tilfældigheder og 

modeluner, vi holder fast i de fælles værdier, netop fordi de er fælles og fordi de har en værdi.  

Derfor skal vi både have en dagsorden ud i god tid, vi skal godkende dirigent, referent, 

stemmetællere mm.. Den Skriftlige beretning skal, som skrevet i vores vedtægter, udsendes 

”mindst 10 arbejdsdage før generalforsamlingen”, og den skal gøres tilgængelig for alle 

medlemmer. - Også selvom vi godt ved, at den kun læses af få og da koster foreningen en del 

ressourcer at frembringe. For det er vigtigt, at alle har mulighed for indblik foreningens arbejde, 

for på den måde, at kunne udøve indflydelse og retning på foreningens virke.  

Den skriftlige beretning er for øvrigt opbygget i tre hovedområder. Det er; 

1: Organisationsområdet, 2: Overenskomst og arbejdsmiljø 3: Skole- og uddannelsespolitisk 

område. De tre hovedområder er ikke tilfældige. De gennemsyrer hele Danmarks Lærerforening. 

Hovedstyrelsens medlemmer er fx fordelt i arbejdsgrupper indenfor de tre områder. De lokale 

lærerkredse er organiseret i tværgående kredssamarbejder, som også er opdelt i de tre områder.  

Roskilde Lærerforenings kontorgruppe har således også fordelt arbejdsopgaverne nogenlunde 

efter denne grundstruktur, således at Tina dækker Organisationsområdet, Rune Overenskomst og 

arbejdsmiljø og Karen det Skole- og uddannelsespolitiske område.  

Ja, formanden er delvist fritaget for disse tre store arbejdsområder, men bare rolig, der er masser 

af opgaver til formanden, som bl.a. også er FTR.   

Hvor den skriftlige beretning er hele kredsstyrelsens, så er denne mundtlige beretning 

formandens. Jeg spørger kredsstyrelsen til råds om input til beretningen, fordi vores styrke ligger i 

det tætte daglige samarbejde. (Det undrer mig, hvorfor kredsstyrelsen altid opfordrer til korthed, 

hvilket jeg heldigvis kan se stort på i aften, da jeg jo ikke er på valg og det også er min sidste 

chance for at afgive beretning) 

 

Nu lidt tættere på den øvrige aktuelle situation.  

I Skolen og resten af den offentlige sektor sker en forskydning fra en tillidsbaseret organisering af 

elever og medarbejdere til styring og kontrol på baggrund af data og mål.  

Når dele af foreningens ressourcer rettes mod denne pædagogiske og styringsmæssige forandring, 

så kan der sættes spørgsmål ved prioriteringen. Hvorfor nøjes Danmarks Lærerforening ikke med 

at fokusere på ”kerneydelsen”, vores løn- og ansættelsesforhold? Hvorfor kæmper fagforeningen 

for pædagogik og strukturelle forbedringer?   
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Det gør vi, fordi indretningen af skolen og hele velfærdstaten også handler om arbejdsvilkår. Men 

vi gør det også, fordi vores interesser rækker videre. Vi er ikke blinde embedsfolk, som i nazi-

Tyskland og andre diktaturer, der ukritisk parerer ordrer. Vi er både fagpersoner og demokratiske 

borgere med stor viden og indsigt, som vi bruger til hele samfundets bedste. Et godt arbejdsliv kan 

ikke skilles fra resten af vores liv, vi er både lønmodtagere og bevidste borgere der tager aktive 

valg, ligesom de værdier vi dagligt forsøger at bibringe den næste generation. 

Dette fællestræk gælder alle kolleger i vores forening, - hvad enten vi er lærere, UU-vejledere, 

Børnehaveklasseledere eller konsulenter fx på PPR og SCR.  

Når energien til at blive ved med at varetage vores krævende job ikke skabes af lønnen alene, men 

i høj grad også af en oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet, så undrer det, at der gennemføres så 

mange tiltag der fjerner det meningsskabende i arbejde.  

Hvorfor er det vigtigere, at fraværsregistrere de store elever ved hver lektions begyndelse i stedet 

for at have fokus de unges trivsel generelt? Hvorfor er klassens eksamens score vigtigere end 

faglige arbejdsvaner og klassens optagethed af fagene? Hvorfor er udfyldelse af digitale planer 

vigtigere end selve kvaliteten af samtalerne med de unge og deres forældre? 

Lignende spørgsmål stilles i stigende omfang af mange andre faggrupper end vores, herunder af 

socialrådgivere, sundhedspersonale og pædagogisk personale i daginstitutionerne. Så også her er 

en fælles interesse i et fagligt samarbejde på tværs af alle faglige organisationer. Et opgør med 

MOS og NPM kulturen kræver en bred samarbejdende fagbevægelse.  

Denne opgave vil fx bedre kunne løses i en stor fælles organisation for hele fagbevægelsen. Bl.a. 

derfor tilslutter DLF sig forslaget om en fælles hovedorganisation bestående af LO og FTF, som er 

under forberedelse d. 13. april i næste måned.   

Heldigvis breder modstanden sig mod kontrol, regler og tung administration.  

Politikerne i Roskilde har vedtaget et afbureaukratiseringsprojekt, hvor områder på skift 

gennemgår et ”bureaukratitjek”.  

Trods kommunale projekter risikerer at ende med mere papir og besvær for den enkelte, har 

Roskilde Lærerforening valgt at sidde med i følgegruppen. Deltagelsen handler om at påvirke, at 

der sker en reel afbureaukratiseringsproces. I februar måned startede de indledende samtaler på 

skoleområdet, hvor lærere fra Hedegårdenes skole, Vindinge skole, Trekroner skole og Jyllinge 

skole bliver interviewes i forskellige perioder frem til påske. Ideerne bliver sikkert talrige, og mon 

ikke Program for læringsledelse og andre centrale projekter udsættes for bureaukratikritik? 

Fraværsregistrering, § 16 b`s muligheder for afkortning af skoledagen, elektroniske elevplaner og 

statusudtalelser giver også mulighed for et bureaukrati tjek.    
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Som bonus info, så blev der ved afbureaukratiseringsprojektets opstart i november etableret en 

digital postkasse med adressen;fritfrem@roskilde.dk . Det har været uden den store 

opmærksomhed. Kort efter nytår var der blot indkommet tre afbureaukratiseringsforslag fra vores 

knap 7000 kolleger i Roskilde Kommune. De tre indlæg er til gengæld skrevet af tre lærere og 

handler om den elektroniske platform ”Min Uddannelse”. - Endnu engang tak til engagerede 

kolleger, som trodser dagligt arbejdspres og går foran for at forbedre arbejdsforholdene for os 

alle. I tre skulle være inviteret til en opfølgende samtale, så jeres vigtige input indgår i 

afbureaukratiseringsprocessen.   

Til efteråret fortsætter afbureaukratiseringsarbejdet på specialskolerne og PPR.        

Tilhængere af udviklingen i folkeskolen bruger ind i mellem udtrykket ”læringsrevolution” om 

forandringen. Læringsrevolutionen handler om at alle, både elever og ansatte, skal præstere mere 

effektivt og bedre. Det medfører et stigende forventningspres på den enkelte. Hvis revolutionen 

skal gennemføres effektivt, så er der hele tiden behov flere data og kontrolmekanismer, der 

overvåger og sikre udvikling i hvert enkelt barns læringskurve. Den slags kan ikke overlades til den 

enkelte fagprofessionelles vurdering. Når et utilfredsstillende resultat opstår, så skal læreren, den 

pædagogiske konsulent eller UU-vejlederen straks følge op med den rette adfærdsregulerende 

intervention.  

Desværre begynder optimeringen at krakelere. ligesom for de første samlebåndsarbejdere i 

industrien tilbage i 1930èrne, så reagerer børn og medarbejdere i 2018 negativt på et højt 

instrumentelt arbejdspres, på øget overvågning og øget kontrol.  

Reaktioner og symptomer på stres, angst og depression er i vækst.     

 

Forandrings- og læringsrevolutionen handler ikke kun om en ny styringslogik i det offentlige. Der 

foregår en omsiggribende forandring der udfolder sig i flere og flere af vores livsforhold, fx også i 

almindelige Tv-programmer. Almindelige danskere skal udvikle sig til bedre versioner af os selv, for 

fx at blive mesterkok, mester i overlevelse i naturen eller mesterklassebarn. Det almindelige er 

ikke godt nok, det er ikke nok at kunne synge med, kunne slå sit telt op i naturen eller bage en god 

kage, vi skal være mestre. 

Trods advarsler, bl.a. fra fagfolk som Svend Brinkman og andre, så er det svært at bremse en 

negativ udvikling.  

mailto:fritfrem@roskilde.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCmfn6jarZAhXHmLQKHY1IBBQQjRwIBw&url=https://www.b.dk/kommentarer/moderne-tider-for-folkeskolen&psig=AOvVaw353vvHMYQ39B2stvo6C1Hf&ust=1518859246507741
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(se evt.; http://folkeskoleforaeldre.dk/viden-om/)  

Hvorfor går det som det går? Er det forældrene som ønsker at gå denne vej?  

Nej, for folkeskoleforældrenes interesseorganisation peger lige så kritisk på udviklingen som de 

fleste fagpersoner gør. Af folkeskoleforældrenes hjemmeside fremgår det, at de advarer mod flere 

test og mere kontrol i folkeskolen. I folkeskoleforældrenes grundlag står i stedet, at de arbejder 

for 4 principper: 

1) Skoleudvikling skabt i samspil mellem forskning og skolens parter. 

2) Børns ret til kvalitetsundervisning frem for kvantitet. 

3) Børns ret til fritid: Kortere skoledage med tid til leg og fritid. 

4) Børns ret til trivsel: nære relationer, lavere klassekvotient og meningsfuld inklusion. 

Intet om flere test og målstyring.  

Undervisningsminister, Merethe Riisager, har flere gange udtrykt kritik af den megen centralistiske 

styring med fokus på mål. Fx har hun udpeget den kontrolkritiske forsker lektor Svend Skovmand 

til at lede en følgegruppe om Fælles Mål i folkeskolen.  

(se evt. https://www.folkeskolen.dk/624896/laeringsmaalstyret-undervisning-boellebank-paa-

dpu)  

Bare et enkelt kort citat fra Svend Skovmands indledning på sit ph.d-forsvar i januar måned;  

"En nærmest totalitær orden har omsluttet skolens undervisning og læreruddannelsen med … en 

læringsmålsorden… man kunne kalde et lærings-politi.”  

Der er håb for fremtiden, når kritiske forskere som Svend Skovmand inddrages i udviklingen af 
folkeskolen. Roskilde lærerforening har de sidste par år arbejdet for en positiv udvikling ved 
brugen af Fælles mål og Min Uddannelse. Kredsstyrelsen holder jævnlige møder, bl.a. i sidste uge, 
med politikerne i Skole- og Børneudvalget. I efteråret holdt et kredsstyrelsesmedlem, Lis Sørensen, 
oplæg for Skole- og Børneudvalget om hvordan Min uddannelse bør udformes for i højere grad at 
understøtte lærernes faglighed. Jeg var ikke selv tilstede på dette møde, men to af politikerne har 
efterfølgende givet udtryk for, at de nu tydeligt forstår at rammerne og indholdet i Min 
Uddannelse skal ændres og udvikles i overensstemmelse med lærernes behov.  

Når vi aktivt og konstruktivt bruger vores faglighed, så kan vi ændre forholdene til det bedre.      

Hverken Fælles Mål, Min Uddannelse eller kommende styringstiltag giver os plads til at læne os 
tilbage i en magelig position. Aula, som tager over når Intra lukker ned 1. august 2019, blev 
vedtaget med regeringens økonomiaftale med KL i 2014. Det er aftalt i Aula`s kravspecifikation, at 
ula skal indeholde et dashboard; der bl.a. giver adgang til plan for dagen/ugen/året, elevportfolio, 
tilmeldte aktiviteter, læringsforløb, opgaver, resultater af nationale test og adgang til at 
kommunikere digitalt. Desuden skal skoleledelsen have adgang til information om elevens læring 
og trivsel i form af bl.a. nationale test og løbende trivselsmålinger.  

http://folkeskoleforaeldre.dk/viden-om/
https://www.folkeskolen.dk/624896/laeringsmaalstyret-undervisning-boellebank-paa-dpu
https://www.folkeskolen.dk/624896/laeringsmaalstyret-undervisning-boellebank-paa-dpu
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Man kan godt frygte en ny sundhedsplatform i skoleverdenen, for Aula har allerede lagt beslag på 
mange årsværk i ministerier og IT-virksomheder, endnu uden deltagelse fra skolens daglige 
aktører. Så også her venter med garanti en stor foreningsindsats før Aula kommer til at virke bare 
nogenlunde tilfredsstillende. 

Måske vil EU`s kommende databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25. maj i år, begrænse 
mulighederne for indsamling og brug af data. Vores hjemlige politikere og embedsfolk er ikke altid 
tilstrækkeligt påpasselige.   Men alt i alt tør jeg godt opsummere, at der også fremover er behov 
for at vores forening agerer vagthund i forhold til nye styringsmæssige tiltag der vil komme. 

I forbindelse med forflyttelsesaftalen fra januar måned, er taget hul på en forflyttelsesprocedure, 

der forhåbentligt kan sikre at såvel børnehaveklasseledere og lærere der skal forflyttes, behandles 

ordentligt og fair. Heldigvis er der ikke tale om afskedigelser på skoleområdet, men 

tvangsforflyttelser er et voldsomt indgreb for den enkelte, så det er af største betydning, at vi 

sikrer en ordentlig og fair behandling for de implicererede. 

Desværre rammer afskedigelser grundet økonomi sandsynligvis også medlemmer af Roskilde 

Lærerforening i 2018.   

På UU-Roskilde/Lejre har flere kolleger frivilligt valgt at gå ned i tid i det kommende arbejdsår. 

Trods dette har ledelsen fundet det nødvendigt, grundet økonomi, at varsle afskedigelse. Dette er 

til høring i Danmarks Lærerforening, som vurderer sagligheden. Enhver afskedigelse er forbundet 

med stor belastning. Især for den der afskediget, men også for resten af kollegerne, der tit sidder 

tilbage med en trist oplevelse og en usikkerhed for fremtiden. Derfor forsøger Roskilde 

Lærerforening altid at støtte i en proces før, under og efter forflyttelser og afskedigelser.   

Desværre stopper UU`s trængsler ikke ved dette. Med ”FGU-aftalen” fra 13. oktober 2017 aftalte 

et folketingsflertal, at den fremtidige uddannelsesvejledning skal knyttes tættere til de 

kommunale jobcentre. Roskilde Lærerforening arbejder for, i samarbejde med såvel tillidsvalgte på 

UU, ledelsen på UU og direktionen i Roskilde og Lejre, at sikre at vores UU-vejledere opnår et 

ordentligt fremtidigt arbejdsmiljø, der indbefatter egen ledelse og et tæt fagligt miljø. Formålet 

med dette er både at sikre UU-vejlederne ordentlige rammer og sikre at sårbare unge fremover 

modtager vejledning af høj kvalitet.    

___________________________________________ 

Lærernes arbejdssituation er desværre fortsat utilfredsstillende i Roskilde. Ikke kun på grund af et 
manglende centralt overenskomstresultat for arbejdstiden, men også fordi der ikke er indgået en 
god lokal-aftale i Roskilde. En ordentlig lokalaftale indbefatter, at der både sikres velforberedt 
undervisning og sikrer sandsynligheden for at den enkelte lærer kan holde til et langt arbejdsliv.  
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Min femte og sidste mundtlige beretning er således endnu en beklagelig konstatering af dette 
misforhold. Som I ved, så har Roskilde Lærerforening flere gange tilbudt at indgå en 
ressourceneutral og fornuftig løsning - uden resultat.  

Efter Byrådsvalget er vi i Roskilde i den situation, at et parti og dermed en borgmester har absolut 
flertal. Desværre kan jeg ikke se, at denne politiske udvikling er en fordel for lærerne.  

Kort før Byrådsvalget meldte de konservative i Roskilde offentligt ud, at de ønsker en 
arbejdstidsaftale med lærerne i Roskilde for at sikre ro om folkeskolen.  

Jeg anbefaler ikke bestemte politiske farver. Men fristes til at stille det fagpolitisk paradoksale 
spørgsmål; er det en ulempe for lærerne, at Roskilde ikke fik et konservativt byrådsflertal, men må 
nøjes med et rødt et partiflertal? 

Jeg har i sidste måned igen overfor borgmesteren opfordret hende til at tage kontakt, evt. med 
den nye kredsstyrelse og den nye formand, for i samarbejde med Roskilde Lærerforening at skabe 
ro og tillid hos lærerne i folkeskolen i Roskilde. Borgmesteren var ikke helt afvisende, men vil 
vente med et sådant initiativ, til de kommunaløkonomiske udfordringer er bedre kendt. Svaret har 
jeg forelagt kredsstyrelsen, bl.a. derfor er fremkommet et forslag til udtalelse, som Tina senere vil 
præsentere jer for. 

Jeg vil til slut i beretningen vende et andet initiativ, der optager en del medlemmer. Kort efter jul 
meddelte HR, på vegne af direktionen, at fremover sker en ensretning af kørselsgodtgørelsen i 
Roskilde, således at der kun undtagelsesvis udbetales høj kørselstakst ved kørsel i egen bil.  

Måden dette er indført på, og stramheden i fortolkningen af hvornår der udbetales høj takst for 
tjenestekørsel i egen bil, er kritisabel. I samarbejdssystemet har vi både i centrale og i flere lokale 
MED-udvalg påpeget den urimelige fremfærd. Foreløbig udfordrer flere af vores kolleger og andre 
faggrupper den nye praksis, og der er enkelte tilfælde hvor der sket en lempeligere fortolkning af 
reglerne. For de medlemmer som er afhængige af brug af egen bil for at udføre arbejdet, som det 
især gælder for kolleger i PPR og på specialområderne, der har ændringen økonomisk betydning 
og stor indvirkning på muligheden for at gennemføre sit arbejde ordentligt indenfor den ugentlige 
arbejdstid.  

Helt afslutningsvis vil jeg gerne takke vores sekretær, kontorgruppen og resten af kredsstyrelsen 
for et godt og inspirerende samarbejde gennem årene.  

Også en særlig tak til jer tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. I gør en fantastisk forskel og I 
sidder alt for ofte alene med et stort ansvar og for få ressourcer, så en stor tak for indsatsen og 
samarbejdet. Jeg glæder mig til min nye fremtid, men jeg vil komme til at savne den tætte kontakt 
med jer alle. 

Fortsat god generalforsamling!     


