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Generalforsamling 
i Odense Lærerforening 
fredag den 14. marts



Odense Kommune ønsker ikke at indgå en lokal 
arbejdstidsaftale med Odense Lærerforening.
Det har man gjort i andre kommuner, mens 
man i Odense må ”nøjes” med drøftelser om en 
fælles forståelse af de værnsregler, der er i Lov 
409.

Drøftelserne foregår mellem Odense Lærerfor-
ening og Skoleafdelingen, og de to parter er 
enige om formålet for processen, nemlig ”at nå 
frem til en fælles forståelse af værnsregler for 
lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kom-
mune. Vi sigter mod at være færdige i så god tid 
som muligt, da vi ved, det har stor betydning 
for planlægningen på skolerne. Dog senest 1. 
marts".

Værnsreglerne er bestemt ikke uvæsentlige, 
og de kan forhåbentlig reelt, som beskæf- 
tigelsesminister Mette Frederiksen på rege- 
ringens vegne fremlagde dem, være et værn 
mod det grænseløse arbejde. Også her i Odense.

Men det er langt, ja nærmest milevidt, fra en 
arbejdstidsaftale mellem den lokale kreds og 
kommunen.
Odense Lærerforening ville gerne indgå en 
sådan aftale, som blandt andet kunne sikre et 
professionelt råderum og fleksibilitet og dermed 
danne grundlag for at levere kvalitet i undervis-
ningen. På samme måde som i nogle kommuner 
andre steder i landet, hvor aftaler om arbejdstid 
sikrer puljer til de forskellige arbejdsopgaver. 
Fælles aftaler for alle lærere og børnehaveklas-
seledere i kommunen. 

Sådan bliver det ikke i Odense - i år.

Af et notat til byrådsmødet den 26. juni 2013 
fremgår det, at man ikke ønsker at lave en ny 
lokal arbejdstidsaftale med Odense Lærerfor-
ening, men i stedet vil satse på ”de fremmeste 
lærere”.

Det giver i høj grad anledning til bekymring.

Sådan er konstateringen på baggrund af en 
lang række møder, som Odense Lærerforening 
har afholdt med medlemmer og tillidsvalgte i 
løbet af efteråret 2013 og starten af 2014.
Og bekymringerne bliver ikke mindre af, at der 
nu, en håndfuld måneder før det nye skoleår 
starter, fortsat mangler afklaring af en række 
helt konkrete ting:

-  Hvordan, hvor og hvornår på  
 dagen kan man forberede sig?
-  Hvordan sikres tiden til  
 den individuelle forberedelse?
-  Hvor og hvordan indrettes der 
   lærerarbejdspladser på skolerne,  
 så de lever op til kravene?
-  Hvor mange uger om året skal man arbejde?
- Hvor mange timer om  
 ugen skal man arbejde?
- Hvor mange årlige undervisningstimer  
 kan man maksimalt have?
- Hvornår får man sin opgaveoversigt,  
 og hvor detaljeret bliver den?

Listen er ikke udtømmende.

Den fælles forståelse af værnsregler, der måske, 
når dette læses, er blevet enighed om eller fort-
sat drøftes mellem parterne, kan vise sig at give 
svar på nogle af spørgsmålene. Gerne, så lærer-
ne oplever de bedst mulige vilkår for at kunne 
undervise under en lov, der dybest set er rigid 
og et opgør med den måde, vi tænker skole på 
i Danmark.

Derfor er der brug for værn. Og fælles forståelse.

                                                                   fl.

(Regeringens fakta-ark om de nye arbejdstidsreg- 
ler, herunder særlige værnsregler for lærerne, er gen- 
givet her i bladet på side 16).

 Værn
- mod det grænseløse arbejde
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Når Odense Lærerforening holder generalforsamling fre-
dag den 14. marts, står der blandt andet valg på dagsor-
denen.

Både formand Anne-Mette K. Jensen og næstformand 
Charlotte Holm genopstiller.
Det samme gør fem af medlemmerne i den nuværende  
styrelse: Dennis Vikkelsø, Ida Holm Clemensen, Niels Munk-
holm Rasmussen, Rikke Johansen og Tine Steendorph.

Nye kandidater har på forhånd meldt sig til valget:
Jan Andersen, tillidsrepræsentant på Rosengårdskolen, og 
Anders Pedersen, der er suppleant for tillidsrepræsentan-
ten på Tarup Skole.

Men da man også kan annoncere sin opstilling helt frem 
til, og endda på, generalforsamlingen, er feltet stadig åbent.

Derimod skal der siges farvel til to nuværende styrel-
sesmedlemmer, som på forhånd har meddelt, at de ikke 
genopstiller: 

Efter 18 år i styrelsen takker Torben Rasmussen af og får 
følgeskab af Mikkel Schäfer, der har været styrelsesmed-
lem i 8 år.

Generalforsamlingen handler naturligvis også om andet 
end valg. Foreningens politik udstikkes her, og i den aktu-
elle situation med ny lov om arbejdstid og folkeskolereform 
bliver der nok at drøfte, også på det lokale plan. Formand- 
ens beretning, resolutioner, vedtagelser, arbejdsprogram - 
der kommer utvivlsomt gang i debatten!

Susanne Crawley Larsen, ny rådmand i Børn- og Unge- 
forvaltningen, er gæstetaler på generalforsamlingen. 
Og traditionen tro sluttes der af med festaften for medlem-
merne.

Læs mere om generalforsamlingen inde i bladet.

 

Generalforsamling den 14. marts 2014:

 Generalforsamling med valg
Af flemming Andersen
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Generalforsamling 2014
Fredag den 14. marts kl. 15.30

Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel

Foreløbig dagsorden
Kl. 15.30: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.
Kl. 16.00: Den mundtlige beretning mv.

Rådmand Susanne Ursula Crawley Larsen er gæstetaler 
efter formandens mundtlige beretning

Bemærk, at det er en valggeneralforsamling

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5. Indkomne forslag (Frist: 28. februar kl. 12)
 a. Arbejdsprogrammet
 b. Vedtægtsændringer

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer  
  og tillidsrepræsentanter, jf. § 16

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9
 Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede  
 til kongressen, styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter

9. Eventuelt

Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 28. februar  
kl. 12.00. Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan af- 
hentes i hotellets reception. Der serveres en sandwich i løbet af eftermiddagen.

Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, 
der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen.
Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET samt annonceres på plakat på skolerne, 
TR SkoleKom og på www.odenselaererforening.dk

Styrelsen     
Anne-Mette K. Jensen 
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Festaften efter Odense Lærerforenings generalforsamling

Fredag den 14. marts 2014 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel afholdes festaften.

Der vil blive serveret en buffet samt lidt at drikke, hvorefter der er musik og dans.

Deltagerbetaling til festaften er 100 kr. pr. person.

Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl. 01.
Tilmelding og betaling senest mandag den 3. marts

For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR.

Medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i Odense Lærerforenings sekretariat, 

Klaregade 19, 2. sal.
Ønske om at sidde sammen kræver samlet tilmelding fra skolen/arbejdsstedet.

Styrelsen
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Formandskandidat:

Anne-Mette K. Jensen
Skoleområdet er kraftigt nedprioriteret i Odense. Det kan 
ord og tale ikke skjule. En 9. plads fra bunden ud af 98 
kommuner blev det til i efteråret, da nye tal fra Økonomi- 
og Indenrigsministeriet blev offentliggjort. Det svarer til 
mellem 200 og 240 millioner mindre end de øvrige stor-
byer, vi normalt sammenlignes med. Det betyder en verden 
til forskel, om man er elev og medarbejder i en kommune, 
hvor skole og uddannelse prioriteres. Hvor udgifter til sko-
len ses som en investering i fremtiden. Politik er priorite-
ringer, og hele skoleområdet i Odense skal op fra bunden. 
Det, skal vi kæmpe for, bliver virkelighed i Odense.

”Mange års mediekampagne mod lærerne har sat sig deres 
spor i den folkelige opinion.” Sådan skriver uddannelses-
historiker Keld Gringer-Hansen i en kronik i Politiken 7. 
januar. Fyens Stiftstidendes leder melder sig i koret mod 
lærerne - helt uden begrundelse - med overskriften på avi-
sens leder 5. februar: ”Sure lærere”.

Nej, vi er ikke sure. Vi er ramt - forståeligt nok - af en 
urimelig behandling og lockout uden historisk fortilfælde. 
Tromlet over af regeringen uden reelle forhandlinger. Udsat 
for en nedladende retorik ført an af topfolk i Modernise-
ringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening eksempel-
vis med udtalelser som: 
”De kommer krybende på deres grædende knæ”. En be- 
handling, det kan være svært at glemme.

Men vi er også videre. Vi er stolte af at være lærere og ser 
mening med vores arbejde. I trivselsundersøgelsen i år er 
svarene ved ”Mening i arbejdet” grønne - blandt en ellers 
langt overvejende rød trivselsundersøgelse. Det skal Oden-
se Kommune som ansvarlig arbejdsgiver handle på. Det er 
ikke i orden, at det år efter år i medierne bortforklares fra 
kommunens side som en naturlig følge af forandringer. Der 
skal lægges pres på Odense Kommune, så de røde resul- 
tater udløser handlinger, der virker.

Som lærere føler vi et ansvar, og vi har modet til at være 
kritiske, selvom mange lærere føler sig presset på ytrings-
friheden, som det fremgik af undersøgelsen i efteråret. Som 
lærere er vi bekymrede for, om de vilkår, der fremover vil 
være på skolerne, vil give os mulighed for at forberede os, 
så vi kan levere undervisning af høj kvalitet. 

Som repræsentanter for lærerne skal vi som lærerforening 
tage på os at indgå i debatten om skolen, de unges fremtid 
og arbejdsmiljøet. Det er en væsentlig forudsætning for et 
repræsentativt demokrati. Vi sætter fokus på de konse-
kvenser, de mange besparelser har for eleverne og Odense 
Kommune som arbejdsplads. Andre lukker øjnene. Mange 
løber endda med strømmen af skønmalerier, hvor alt pak-
kes ind i positive vendinger og floromvundne fortællinger. 
En trend i tiden, som Rasmus Willig, forsker ved RUC, 
bl.a. omtaler som ”positivitetsfascisme”. Vi bruger faglige 
og saglige argumenter, undersøgelser, tal og erfaringer. 
Andre nøjes med påstande - uden kildehenvisning. Vi skal 
tage kampen op, så der tegnes retvisende billeder. Det er 
en afgørende forudsætning for, at politikerne kan tage 
beslutninger og for, at befolkningen kan sætte deres kryds.

Modstand får os ikke til at give op. Vi vil kæmpe for en god 
skole, god uddannelse og en god arbejdsplads - og der er 
nok at kæmpe for. 

Det kræver sammenhold, og det har vi. Det kom tydeligt 
til udtryk for alle under lockouten. Arbejdsgiverne var 
tilsyneladende noget overraskede over sammenholdet. Et 
sammenhold kommunen forsøger at splitte, som det frem-
går af notatet om ”De fremmeste lærere” fra byrådsmødet 
26. juni 2013.

Vi har fået et nyt byråd. Lad os håbe på, at de vil udvikle 
skolen i Odense med lærerne og ikke mod lærerne. At Oden-
se Kommune trods økonomisk fattigdom kan vise sig at ville 
ændre retning og blive rig, som mange andre kommuner, på 
gode fælles løsninger, så vi igen kan få en arbejdstidsaftale, 
der viser tillid til lærernes professionelle tilgang til arbejdet 
og lærerarbejdets særlige karakter. I Odense Lærerforening 
vil vi arbejde for at ændre kursen i Odense.

Jeg har oplevet et fantastisk sammenhold, opbakning og 
engagement. Der er om muligt mere end nogensinde behov 
for, at vi står sammen om at komme gennem krisen. Jeg 
tror på det vil lykkes - selvom der er mange sten på vejen. 
Derfor genopstiller jeg som formand.
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Næstformandskandidat:

Charlotte Holm
"Vi er Danmarks Lærerforening"
Jeg er stolt af at være lærer! Også oven på lockouten og 
KĹs urimelige og uanstændige retorik. Vi kom jo ikke som 
forventet "krybende på grædende knæ" takket være Dan-
marks Lærerforenings organisatoriske skarpsindighed og 
evne til at navigere fremsynet. Vores strejkekasse blev ikke 
tømt, sådan som modparten havde tænkt ind i konflikt-
drejebogen. Vi mistede ikke os selv eller vores værdighed, 
selvom vi blev tromlet, og selvom lockouten efterfølgende 
har sat sine tydelige spor. Under konflikten viste opbak-
ningen og det fantastisk sammenhold med al tydelighed, 
at vi stod sammen. Det lykkedes ikke at lave "splitting" 
mellem medlemmerne og Danmarks Lærerforening. Godt 
40.000 lærere foran Christiansborg gjorde uden tvivl et 
stærkt indtryk. Det, sammen med den synlighed lærerne i 
det ganske land viste under hele lockouten viste, at "Vi er 
Danmarks Lærerforening". 

Fra august afløses vores nuværende arbejdstidsaftale af Lov 
409, der fremover skal regulere lærernes arbejdstid. Det er 
meget beklageligt, men sådan er det lige nu. Det er nyt og 
ukendt land, og det medfører stor utryghed blandt lærerne.

Hvordan er jeg sikker på, at der bliver tid nok til at forbe-
rede min undervisning godt nok? Hvordan kommer det til 
at gå, når Sofie Amalies mor ikke længere kan få fat på 
mig, når der er behov? Hvordan mon det kommer til at 

fungere for mig, når der kræves fuld tilstedeværelse, og jeg 
ikke længere kan arbejde fleksibelt og sætte ind, når der 
er behov? Hvor skal jeg egentlig sidde og forberede mig? 
Hvordan kan det hænge sammen i min egen familie? Kan 
jeg overhovedet se mig selv som lærer mere? 

Der er mange spørgsmål, der er blevet stillet og fortsat 
trænger sig på. Der er meget, der kan bekymre lærerne, 
men den bekymring, der fylder mest, er om man kan levere 
ordentlig forberedt undervisning under de nye forhold.

Lærerne i Odense er nogle af landets mest pressede. 
Odense Kommune har igennem de sidste år gennemført 
meget store besparelser.  Så store, at budget 2014 måtte 
genåbnes, efter at det var vedtaget. Politikerne turde 
alligevel ikke tage ansvaret for konsekvenserne. At lærer- 
afskedigelserne blev pillet af bordet var en stor lettelse, 
men det fjerner dog ikke de resterende besparelser i budget 
2014 og heller ikke de, der allerede er gennemført. Og det 
kan mærkes ude på skolerne. 

Resultatet af efterårets trivselsundersøgelse på skoleom- 
rådet var gennemgående rød, og forklaringen var ikke bare 
lockouten, viser en sammenligning med de andre store 
byer. En dårlig trivsel skal tages alvorligt, og det er ikke 
det bedste udgangspunkt for mange nye forandringer, her-
under en folkeskolereform.

Hvordan kommer vi videre? Vi har vist, at vi kan stå 
sammen, når det gælder. Det sammenhold skal vi fortsat 
dyrke, så vi sammen kan hjælpe og støtte hinanden i alt 
det nye. Vi har faglige klubber, som er selve baglandet for 
tillidsrepræsentanten på hver enkelt skole.  Vi har MED-
systemet, som er et formelt organ, hvor arbejdsgiver med 
MED-aftalen har inviteret os ind i ledelsesrummet. Der 
har vi krav på at drøfte beslutninger inden ledelsen træffer 
dem. Vi skal styrke arbejdet i MED, og vi skal være skarpe 
på at følge op på bl.a. handleplanerne på trivselsrappor-
terne. Vi befinder os i et limbo - en mellemtilstand- hvor vi 
må vente på, at arbejdsgiverne indser, at der er brug for en 
arbejdstidsaftale, der tager udgangspunkt i lærerarbejdets 
særlige karakter. Vi må indstille os på det lange seje træk.

Jeg har arbejdet som lærer i godt 25 år, det meste af tiden 
på Abildgårdskolen. Jeg har siddet i styrelsen i 8 år, heraf 
de fire sidste år som næstformand. Derudover er jeg for-
mand for Pædagogisk Udvalg, koordinator for de fynske 
kredses Pædagogiske Udvalg, næstformand i Skoleafde-
lingens MED-udvalg, medlem i både Hovedudvalget (HU) 
og det midlertidige Forvaltnings MED-udvalg i Børn- og 
Ungeforvaltningen.

Jeg har mod og energi til at tage endnu et tag de næste 
to år i Odense Lærerforening. Derfor genopstiller jeg som 
næstformand.
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Styrelseskandidat:

Jan Andersen 
TR, Rosengårdskolen

Fagforeningen - individuel forberedelse er vigtig
Skolereform og Lov 409 hører uløseligt sammen. For mig er 
der ingen tvivl om, at regeringen, Moderniseringsstyrelsen 
og Finansministeriet sendte KL i byen for at bane vejen for 
loven, der stjal lærernes aftaler om arbejdstid og 300 mio. 
kr., som vi nu går rettens vej for at få. Det handler bl.a. 
om værdien af aldersreduktionen og andre aftaler, vi har 
betalt med overenskomstmidler. Det hele er pist væk, og nu 
skal vi arbejde under beskyttelse af nogle værn, så vi kan 
passe vores arbejde, uden at det bliver grænseløst. 

Problemerne står ikke bare i kø, de nærmest vader ind i 
klasselokalet: Inklusion, sammenhængende skoledag, mere 
undervisning, mindre forberedelse, mere tilstedeværelse. 

Men hvad betyder det for mig som lærer? Hvordan sikrer jeg, 
at min og din undervisning fortsat bliver med kvalitet og ik- 
ke noget der ligner, at jeg er vikar i mit eget skema - eller en 
skygge af mig selv - for jeg er stadig en professionel lærer. 

En stærk fagforening er svaret. En stærk fagforening er 
med til holde kommunen i ånde, så det ikke er den enkelte 
lærer, der ude ved eleverne i klassen skal stå på mål for, 
at Odenses kommunale skolevæsen er et trecifret mil-
lionbeløb bagud i forhold til andre kommuner, vi normalt 
sammenligner os med. 

Vi er p.t. havnet på Herrens Mark, og dér er vi ikke stærke 
på egen hånd. Og vi skal på ingen måde gå KL's ærinde og 
gamble med den sociale kapital ved at vi hver især laver 
hjemmeaftaler med ledelsen, som vi ikke har en kina- 
mands chance for at komme efter. Fagforeningen er med til 
at sætte min individuelle forberedelse på dagsordenen, så 
vi samlet står stærkere for at få vores egen tid til at forbe-
rede og efterbehandle vores undervisning. Vi skal jo ikke 
glemme, at vi arbejder i en kommune, der, om ikke aktivt 
så samtykkende, støttede KL's linje over for lærerne, hvori 
der ikke er nogen sammenhæng mellem undervisning og 
forberedelse overhovedet. I Odense har byrådet besluttet, 
at der ikke skal indgås nogen aftale med lærerene. Det 
er en forkert beslutning, for kommunen skal stå ved sit 
ansvar og ikke placere aben på lærernes skuldre.

Det virker som en menneskealder siden, at vores formand, 
Anne-Mette, og den daværende skolechef sammen udlagde 
teksten til arbejdstidsaftalen A08. Det var også i en virke-
lighed, hvor det hele skulle klares for, ja, under det halve. 
Men der var tillid til lærerne, og der var en sammenhæng 
mellem undervisning og tiden til forberedelse af opga-
verne i forbindelse af undervisningen. Der var også loft på 
undervisningen. Den sammenhæng er væk nu, loftet på 
undervisningen er væk, og hvor er tilliden til lærerne? Fag-
foreningen, Faglig Klub og et stærkt sammenhold blandt 
os medlemmer ude på lærerværelserne kan være med til, 
at Odense Lærerforening taler med en samlet og handle-
kraftig stemme og arbejder for undervisning med kvalitet.

Fagforeningen skal fortsætte det seriøse arbejde med, at 
viden og forskning er omdrejningspunktet for den pæda-
gogiske debat og slå på, at kvalitet i undervisningen ikke 
kommer af, at lærerne bare er noget mere sammen med 
eleverne. Det er stadig vigtigt og rigtigt, at undervisning 
koster mere end den noget billigere læring. Ingen kan hin-
dre nogen i at lære noget, men undervisningen kan få så 
sørgelige vilkår, at det skriger til himlen. 

Vi skal altid være klar til at gå i dialog, vi skal prøve mod-
partens argumenter af. Er Skoleafdelingen til noget, eller 
har de kun et ufravigeligt krav? Det er ikke os, der forlader 
forhandlingerne, vi skal fortsat kæmpe for at lave aftaler, 
der kvalificerer vores arbejde. Vi er ikke overladt til os selv. 
Vi er overladt til hinanden. Vi skal holde sammen. Kollek-
tive aftaler er stærke aftaler.
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Styrelseskandidat:

Ida Holm Clemensen
Hunderupskolen

Lov 409 og professionsidealet

Hvordan kommer vores arbejdssituation  
til at se ud til næste år? 

Hvordan kommer skoledagen til at se ud? 

På lærerværelserne er der mange tanker, overvejelser og 
bekymringer - og der er mange store fagpolitiske opgaver 
at tage fat på. Jeg tænker dog, at kernen i arbejdet lige nu 
er at kæmpe for bedre arbejdsvilkår, end Lov 409 kan give.

Arbejdstidsreglerne i Lov 409 kommer i den grad til at 
sætte vores professionsforståelse på en prøve. Med en øget 
undervisningsforpligtigelse og manglende sikring af tiden til 
forberedelse og efterbehandling af undervisningen er vi nødt 
til at indstille os på at arbejde anderledes, end vi har været 
vant til, for at få et anstændigt arbejdsmiljø på skolerne. 

Når rammerne er anderledes, må vores forventninger til 
det arbejde, vi udfører, også være anderledes. Det er en 
tankegang, vi skal afstemme med os selv og kollegialt 
med hinanden og i særdeleshed med ledelsen. Ledelsen 
har den fulde ledelsesret og dermed også den fulde ledel-
sespligt til at sørge for at afstemme forventninger med 
sine medarbejdere i forhold til de nye vilkår, der er fra 1. 

august. Fra den dag er det ledelsen, der har ansvaret for 
den fulde planlægning af arbejdsdagen. 

Vi har stadig ansvaret for at levere en så professionel og 
god undervisning, som det overhovedet er muligt. Det er 
kernen i vores profession, og det kan vi slet ikke lade være 
med. Men for at vi alle kan få en oplevelse af at leve op til 
dette, er det essentielt, at sammenholdet og fællesskabet 
må stå stærkt. Vi skal stå sammen om at kræve åbenhed 
og kollektive løsninger fra ledelsen. Vi må stå sammen om 
at håndhæve de værnsregler, der nu er lavet for at beskytte 
os mod det grænseløse arbejde i Lov 409, så længe der ikke 
er indgået en arbejdstidsaftaleaftale, der sikrer et reelt pro-
fessionelt råderum for lærerne.  
   
Arbejdstidsreglerne i Lov 409 begrænser os lige nu, men vi 
er ikke lammede. Vi har stadig vores professionsideal, som 
vi kan tage afsæt i, når vi skal kæmpe for bedre arbejds-
vilkår og en god folkeskole. 

I mit fagpolitiske arbejde er det vigtigt fortsat at være med 
til at styrke sammenholdet blandt lærerne og dermed også 
i foreningen ved at deltage i faglig klubmøder på de enkelte 
skoler og arbejde for, at sammenholdet styrkes yderligere 
skolerne imellem.

Jeg er parat til at arbejde for, at vi får bedre vilkår for vores 
professionelle arbejde, end Lov 409 giver. Jeg vil arbejde 
for, at vi som fagforening forsat er aktive og betydnings-
fulde deltagere i den skolepolitiske debat og søger optimal 
indflydelse hos meningsdannere og beslutningstagere 
omkring folkeskolen. 

Med et fortsat håb og en tro på vores profession og folke-
skolen som en demokratibærende institution, står jeg klar 
i ”arbejdstøjet”.
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Styrelseskandidat:

Rikke Johansen 
Kroggårdsskolen

Vi har brug for hinanden

Pessimister er dog de mærkeligste tåber,
de tror på det modsatte af,

hvad de håber.
Nej, de optimister, som livet beror på,

er dem, der tør håbe
på noget, de tror på.

I min optik er den danske lærerstand, heriblandt jeg selv, 
optimister. Vi kæmper hver eneste dag for det, som vi tror 
på! Vi kæmper i klasseværelset, hvor ressourcerne slet 
ikke står mål med opgavens omfang. Vi kæmper for kva- 
liteten i undervisningen, og vi kæmper for fortsat at behol-
de et professionelt råderum, som gør det muligt at løfte 
folkeskolens store opgave.

På generalforsamlingen 14. marts genopstiller jeg til styrel- 
sen. Efter en to-årig periode, hvor der har været mange 
spændende udfordringer, føler jeg mig godt rustet til en ny 
periode, hvor Lov 409, en ny skolereform og Odense kom-
munes økonomiske trængsler vil stå højt på dagsordenen.
Ved sidste valg opstillede jeg med et stort ønske om mere 
dialog og fagpolitisk debat på tværs af skolerne. Distrikts-
møderne blev derfor indført som følge af en generalfor-
samlingsvedtagelse. Jeg har stadig en tro på, at dialogen, 

debatten og sammenholdet på tværs af skoler er meget 
vigtig. Lockout-perioden har været med til at underbygge 
sammenholdet og gøre os mere gearet til de store udfor-
dringer, der venter. Dette sammenhold skal vi bruge kon-
struktivt, når den ny virkelighed rammer os. Et godt kend-
skab til virkeligheden på andre skoler kan være et vigtigt 
redskab, når man står over for dagligdagens udfordringer 
på sin egen skole. Som styrelsesmedlemmer har vi her en 
meget vigtig opgave i at fremføre foreningens politik og 
lytte til/agere på de tilbagemeldinger, vi får. Denne del af 
opgaven, mener jeg, er helt essentiel for foreningens virke, 
og den har været meget spændende at være en del af.

Denne spændende periode har i den grad givet mig blod på 
tanden. Der er fortsat masser af ’kampe’, der skal tages. 
En god folkeskole er langt mere end PISA og tal i et regne- 
ark. Folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution, hvor 
dannelsen spiller en vigtig rolle. Forenkling af fælles mål, 
som er en del af folkeskolereformen, er et opgør med den 
dannelsestankegang, der altid har været en bærende del af 
folkeskolen. Dette opgør vil jeg gerne tale imod!

Vi har en særlig pligt til at forholde os kritisk til den skole- 
politiske dagsorden, som politikerne og embedsmændene 
tegner. At vi til tider må tåle hånen som ’de sure lærere’ 
eller blive omtalt som dem med ’nej-hatten’ på er en risiko, 
vi må løbe. Her stiller jeg mig gerne i forreste række.

Jeg betragter uenigheden og kritikken som en styrke, der 
udvikler os og gør os stærkere - både indadtil i foreningen, 
men også udadtil. Vi skal turde ytre os og stille skarpt på 
de ting, der ikke fungerer.
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Styrelseskandidat:

Anders Pedersen
Tarup Skole

Arbejdsglæden overvinder alt!
Eller gør den? Arbejdslivet som folkeskolelærer har i den 
grad været udsat for massive forandringer gennem de 
seneste år. I år har vi i Odense skullet arbejde under en 
rigid og forældet arbejdstidsaftale, undervise i endnu flere 
lektioner og generelt arbejde under de voldsomme nedskær- 
inger på skoleområdet.

Alt dette har dog stået i skyggen af det nederlag, vi led 
i foråret, da vi prøvede at forhandle en arbejdstidsaftale 
på plads med KL, der som bekendt endte med en lang og 
udmarvende lockout, der resulterede i et regeringsindgreb 
med det lidet flatterende navn Lov 409.

Udsigten til det kommende skoleår byder derfor på endnu 
flere forandringer: Vi skal udføre en omfattende reform 
af folkeskolen, vi skal med stor sandsynlighed have fast 
tilstedeværelse på vores skoler og hvad med inklusion, 
kvalitet i undervisningen osv.?

Men uanset hvad vi gør, så kommer det nye skoleår, og 
vi skal gennemføre den reform under de vilkår, som er 
blevet besluttet hen over hovedet på os, og det er nu, jeg 
vil vende tilbage til min overskrift. Fordi mange andre 
parter i samfundet har en holdning til, hvordan vi lærere 
skal forholde sig til de forandringer, så synes jeg, det er 

vigtigt, at vi finder vores eget faste holdepunkt, og med 
dette mener jeg arbejdsglæden. 

Jeg underkender ikke de klemte følelser i forbindelse med 
sidste forår, men vi har kæmpet kampen, og vi tabte. Der- 
for finder jeg det meget vigtigt, at vi nu arbejder på at 
finde arbejdsglæden i den nye hverdag. Vi skal udnytte de 
muligheder, der findes i den nye reform. Eksempelvis kra-
vet om bevægelse i fagene, som masser af forskning viser, 
har en positiv effekt på elevernes indlæring. På den måde 
kan vi gøre det klart for vores omverden, at vi er en central 
samarbejdspartner, hvis denne folkeskolereform skal blive 
en succes. 

Hvad udad tabes, skal indad vindes, er blevet sagt af 
mange, og jeg mener også, at det bør være kendetegnende 
for vores fagforenings fremtid. Ved at genfinde arbejds-
glæden i vores nye hverdag og få fortalt de gode historier 
til omverdenen kan vi skabe en positiv opmærksomhed 
på vores profession, så vi igen kan få indflydelse på folke- 
skolens udvikling. Ellers risikerer vi at blive en fagforening, 
hvor professionsidealet er tomme ord uden hold i virke-
ligheden. Netop derfor er den nuværende debat om pro- 
fessionsidealet så utrolig vigtig. Her har vi chancen for 
at vise omverdenen, at vi lægger vægt på en professionel 
opgaveløsning, selv under de nuværende trange kår, og at 
vi ikke vil acceptere, at vores job bliver reduceret til simpelt 
lønmodtagerarbejde.

Mit navn er Anders Sund Pedersen, og jeg er 32 år gammel. 
Siden jeg blev uddannet til lærer fra Skårup seminarium 
i 2007, har jeg arbejdet på Tarup Skole. Jeg underviser på 
mellemtrinnet og er på nuværende tidspunkt TR-supple-
ant. Jeg har tidligere fungeret som TR i 2 år. 

På baggrund af det ovenstående opstiller jeg hermed til 
valget til styrelsen i Odense Lærerforening.
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Styrelseskandidat:

Trine Steendorph  
Petersen 
Korup Skole

I august 2013 gik jeg ind i mit 11. år som lærer. Jeg arbej-
der på Korup Skole, hvor jeg er klasselærer for en 2. klasse 
med 30 elever. Privat lever jeg sammen med Claus. Vi har 
tre drenge på 12, 19 og 25 år.

Jeg blev valgt ind i styrelsen i Odense Lærerforening i 
2010. Skolepolitisk har det været fire voldsomme år med 
skolelukninger, afskedigelser, besparelser på besparelser, 
udfordringer på inklusionsområdet og et lovindgreb i ste-
det for en overenskomstaftale. 

Skolen er inde i en rivende forandring, som afspejler en 
gradvis ændring af det menneskesyn og de værdier, som 
vores samfund tidligere har været bygget op omkring. Det 
økonomiske incitament er blevet styrende for de beslut-
ninger, der skal tages, og med det forsvinder vægtningen 
af de moralske og etiske værdier og den viden, som vi gen-
nem erfaring og forskning har tilegnet os.

Disse udfordringer truer ikke kun folkeskolen som en skole 
for folket men også det professionsideal, der ligger til grund 
for vores arbejde. Det fagpolitiske arbejde er derfor ikke 
blevet mindre vigtigt, tværtimod.

Med de ”Nye fælles mål” vil der ske en forenkling af de 
mål, som eleverne skal leve op til og måles på. Det kan 
på mange måder lyde besnærende med det enkle - men 
i kølvandet på de ”Nye fælles mål” nærmer vi os en ens-
retning og målstyring, som ikke tidligere er set i samme 
grad. Hvordan kommer det til at stille os i forhold til vores 
professionsideal?

Forsvinder metodefriheden og hensynet til udviklingen af 
den enkelte elevs personlige, sociale og politiske dannelse? 

Den økonomiske dagsorden har især markeret sig i forhold 
til inklusionsopgaven. Da målet i første omgang har været 
at spare på de dyre specialtilbud, er det igen det økonomi-
ske incitament, som har været afgørende for, hvor mange 
elever der skal inkluderes i almenskolen. 

Det virker fuldstændigt absurd og bagvendt, at man ikke 
er startet med at se på, hvor mange elever der rent faktisk 
ville kunne klare at blive inkluderet og i hvilken grad og 
med hvilken hjælp.

I det mindste kunne vi vel forvente en samlet strategi for 
skoleområdet på kommunalt plan? I Odense Kommune 
har man valgt at se overordnet på problematikken og givet 
bolden videre til de enkelte skoler. Det bliver så op til dem, 
hvordan de kan løse opgaven. Og det kan indimellem være 
en umulig opgave, da både økonomi, strukturændringer og 
fysiske rammer spænder ben.

Hvis vi skal lykkes med det i Odense, så må politikerne 
vågne op og være sig deres ansvar bevidst. Jeg vil gøre 
mit til, at de ikke skal slippe afsted med at sende ”aben” 
ubemærket videre. 

Bliver jeg genvalgt til styrelsen i Odense Lærerforening, 
vil jeg arbejde for, at vi kan bevare vores professionsideal 
og derigennem glæden, kvaliteten og stoltheden i vores 
arbejde. 
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Styrelseskandidat:

Niels Munkholm
Rasmussen 
Rosengårdskolen

Lærerprofession, Løn og Arbejdsmiljø
Det at være folkeskolelærer er heldigvis mere end lov 409 
om arbejdstid og en ny folkeskolelov. Det er også det at 
være en del af en profession med den vigtige rolle at sikre 
vores elever det bedste almendannende og faglige grundlag 
for deres videre liv. Vi er en profession med et stærkt sam-
menhold, som det fremgik ved lockouten i april 2014. 

Som profession skal vi sammen kunne tale om nogle af de 
værdier, der lå til grund for, at vi valgte en læreruddannel-
se. Vi skal også kunne tale om udfordringerne og glæden 
ved undervisning af vores elever og om det, at vi har nogle 
professionelle idealer. Hvis alt ukritisk skal rette sig ind 
efter en påtvungen arbejdstidslov og en skolereform, som 
er absurd i forhold til den pædagogiske forskning og vores 
erfaringer, taber vi en stor del af vores faglige værdighed. 

Kampen for at få en ny arbejdstidsaftale, der giver lærerne 
et professionelt råderum, er fortsat aktuel. Der skal være 
en sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer, 
den individuelle forberedelsestid og tiden til lærerarbejdets 
øvrige opgaver. Et nok så indholdsrigt og relevant samar-
bejde i selvstyrende team, fagteam eller anden kollegial 
forberedelse kan ikke erstatte det engagement og drev, der 

ligger i en lærers personlige forberedelse målrettet under-
visning af en bestemt gruppe elever.

I den nuværende situation er der god brug for at oppriorite-
re arbejdsmiljøarbejdet. Det kan bl.a. ske ved et øget fokus 
på skolens sociale kapital, som omfatter tillid, retfærdig-
hed og samarbejde. Jeg synes især, at retfærdigheden i 
skoleledelsens beslutninger er påtrængende set i forhold 
til den øgede individualisering og det, at tingene på skolen 
skal gå ordentligt for sig for alle ansatte. 

Den traditionelle fagforeningsopgave med at sikre realløn-
nen er fortsat meget vigtig. Der kommer angreb på regu-
leringsordningen, som arbejdsgiverne vil afskaffe. Der er 
også krav om, at en del af lønnen skal individualiseres, og 
at den lokalt forhandlede lønandel skal øges.

Jeg fortsætter gerne arbejdet for en solid fagpolitisk sam-
menhæng mellem min tilknytning til skolens hverdag, 
arbejdet i Odense Lærerforening og min indsats i Dan-
marks Lærerforenings hovedstyrelse.
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Styrelseskandidat:

Dennis Vikkelsø 
Højby Skole

35 år. Folkeskolelærer på 11. år på Højby Skole, heraf 4 år 
som tillidsrepræsentant. 4 år i styrelsen for Odense Lærer-
forening.

Arbejdsmiljø i fokus
Mange lærere og børnehaveklasseledere oplever, at der 
slides voldsomt på arbejdsmiljøet. Forårets lockout har sat 
sig spor. En ting er at blive sat uden for sit arbejde. Det var 
en voldsom ydmygelse. Men at vi samtidig skulle lytte til 
den nedladende omtale af vores arbejde og mistænkelig-
gørelse af vores daglige indsats, var en afgørende grænse, 
der blev overskredet. 

Samtidig har Odense Kommune reduceret kraftigt i antal-
let af stillinger, uden at opgaverne er blevet færre. Det kan 
mærkes. Trivselsundersøgelsen taler sit eget sprog!

Elendigt arbejdsmiljø koster sygemeldinger og nogle gange 
hospitalsindlæggelser. Der findes endda lærere, der ikke 
vender tilbage til arbejdsmarkedet igen, fordi et dårligt 
arbejdsmiljø har slidt dem op. Det er ganske alvorligt!

Det betyder, at der virkelig skal holdes skarpt øje med 
arbejdsmiljøet. Odense Lærerforening skal støtte de tillids-
valgte i dette arbejde. Og Odense Lærerforening skal få det 
nyvalgte byråd til at tage et politisk ansvar. 

Styrk sammenholdet
Foran os venter en folkeskolereform. Den skal virkeliggøres 
samtidig med, at arbejdstidsaftaler er væk, og en rigid lov i 
stedet skal styre lærere, børnehaveklasseledere og under-
viseres arbejdstid.

Det kan blive en udfordring, for der kan opstå en uhen-
sigtsmæssig individualisering af lærerarbejdet. Vil der 
være gennemsigtighed i fordelingen af arbejdsopgaverne, 
eller kommer vi til at opleve vilkårlig og tilfældig ledelse?

Det er vigtigt, at vi rykker sammen på de enkelte arbejds-
pladser. I Faglig Klub skal vi styrke sammenholdet, og vi 
må sammen vurdere, hvilke områder vi har brug for at få 
afklaret, inden det hele træder i kraft næste skoleår.

Odense Lærerforening skal bekæmpe Odense Kommunes 
forestilling om, at der blot skal samarbejdes med de frem-
meste lærere, der skal vise vej for resten. I stedet skal vi 
skabe de bedste betingelser for fællesskabet. Vejen frem er 
kollektive aftaler - og nogle gange må vi begynde med de 
små skridt!

Vi laver gerne aftaler
Odense Lærerforening skal være den uundgåelige aktør. Vi 
skal være der, hvor beslutninger træffes. Og det bliver sær-
ligt vigtigt, når vores arbejdsdag kommer til at se meget 
anderledes ud næste skoleår. 

Odense Lærerforening skal løbende samle erfaringerne op 
og løbende komme med bud på, hvordan vi løser det, når 
noget går i en uhensigtsmæssig retning. Det kan være, 
at der opstår behov for, at der skal laves aftaler imellem 
Odense Lærerforening og Odense Kommune. Så skal vi 
selvfølgelig være der, hvis det giver den enkelte lærer bedre 
muligheder for at udføre et arbejde med kvalitet. Vi skal 
dog ikke bidrage, hvis det handler om at fortsætte KL’s og 
regeringens afprofessionalisering af læreren. 

Det tager lang tid at omstille sig, men allerede nu skal vi 
stille os selv spørgsmålet: Hvordan finder jeg engagemen-
tet inden for de nye rammer, og hvordan kommer jeg til at 
trives under de nye vilkår? 

Der er sikkert meget, der skal aflæres inden 1. august.

Med disse ord søger jeg genvalg til styrelsen i Odense 
Lærerforening.
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Den seneste trivselsundersøgelse var 
så rød, at den tvang os til at opfinde 
en ny skala til at afgøre, hvor røde de 
enkelte områder af trivselsundersøg- 
elsen egentlig var: Lige fra lyserød, 
henover skrigende rød og mørkerød til 
bloddryppende rød.

I 2011 havde skolernes trivselsunder-
søgelse tre røde felter. Dette er steget 
til ni i 2013. Kun ét område er stadig 
grønt.

Udviklingen er beklagelig - men ikke 
overraskende. Meget har gennem de 
seneste tre år slidt på lærernes og bør-
nehaveklasseledernes arbejdsmiljø. 
Forårets lockout og den efterfølgende 
lovgivning om lærernes arbejdstid 
har sat sig dybe spor. Det samme har 
den nedladende tone over for lærerne 
og mistænkeliggørelsen af arbejds-
indsatsen. Oven i det har vi lokalt i 
Odense kommune oplevet massive 
besparelser, fyring af medarbejde-
re, øget inklusion og en udfordret 
ytringsfrihed. Samtidig har vi indført 
Den Sammenhængende Skoledag, 
der af mange opleves som uigen-
nemtænkt og usammenhængende. 
Forklaringerne er rigtig mange.

Et lille lyspunkt er det dog, at lærere 
og børnehaveklasseledere på trods 
af de seneste års store forandringer 
og nedværdigende behandling stadig 

oplever, at det er et meningsfuldt 
arbejde, vi udfører. Det vidner om en 
dybt professionel medarbejdergruppe.

Arbejdet med trivselsrapporterne lig-
ger i de enkelte MED-udvalg. Det 
opleves som en rigtig stor opgave, 
og den er svær at løse. Arbejdet er 
så stort og komplekst, at vi må stille 
spørgsmålet, om der alene lokalt på 
skolerne kan rettes op på de alarme-
rende resultater? Er vi ikke nået der-
til, hvor politikerne må tage ansvaret 
på sig og få vendt bøtten? Den nega-
tive udvikling må ikke fortsætte.

Lærerne efterspørger at blive taget 
med som en reel samarbejdspart i de 
mange forandringsprocesser. Dette 
er et rimeligt krav med det hårde og 
flotte stykke arbejde, der ydes hver 
dag og med de mange års professionel 
erfaring, der er på arbejdspladser-
ne. En reel medinddragelse har stor 
betydning for motivation, engagement 
og arbejdsglæde i det hele taget, siger 
forskningen. Og det må være særligt 
vigtigt i forandringsprocesser.  

I det kommende skoleår træder fol-
keskolereformen og lovgivningen om 
lærernes arbejdstid i kraft. Her bliver 
social kapital et nøglebegreb. 

I trivselsundersøgelsen kan man aflæ-
se en tæt sammenhæng imellem social 

kapital og vurderingen af ledelsen. De 
to områder i trivselsundersøgelsen føl-
ger hinanden for hver eneste skole. 
Men hvis lederne på den enkelte skole 
kun vil lede uden at samarbejde med 
lærergruppen, går skolerne i Odense 
en trang tid i møde. Der er dog sko-
ler, der år efter år har en nogenlunde 
hæderlig trivselsmåling på trods af, at 
de står midt i de samme omstillinger 
og forandringer som alle andre skoler. 

Det kunne være interessant at finde 
ud af, hvad det er, de kan.

Trivselsundersøgelsen 2011
Tre røde områder: 
• Læring og udvikling 
• Krav i arbejde 
• Arbejde-familie konflikt

Trivselsundersøgelsen 2013
Ni røde områder: 
• Læring og udvikling
• Krav i arbejdet
• Arbejde-familie konflikt 
• Job og organisering 
• Indflydelse 
• Motivation
• Engagement
• Ledelse 
• Tilfredshed

Arbejdsmiljø i fokus:

 Trivselsundersøgelsen
Af dennis Vikkelsø og Torben rAsmussen,
medlemmer Af sTyrelsen i odense lærerforening 
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En central skikkelse i Odense Lærerforenings historie er 
gået bort i en alder af 97 år. På en lang række niveauer har 
hun ydet en formidabel indsats.
Den startede som sekretær i fraktionen for lærerinder i 
1944 (dengang havde de kvindelige og de mandlige lærere 
hver deres fraktion).
Senere blev hun kasserer og efter en sammenlægning af 
de to fraktioner, blev hun Odensekredsens næstformand.

På landsplan havde man også fået øje på Eva Lorentzen. 
I 12 år fra 1956-1960 og 1964-1972 var hun medlem af 
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.
I Odense sad hun i styrelsen frem til 1976. De sidste år 
tilrettelagde Eva pensionisternes arrangementer – og det 
arbejde fortsatte hun med efter sin pensionering i 1980.

Pensionistarbejdet havde efterhånden antaget et imponeren-
de omfang. Der var månedsmøder, der afholdtes på Vestre 
Skole. En sommerudflugt gik til de kendte udflugtssteder.
Man fik en aftale med foreningen ”Opad” om lån af kolo-
nien på Fanø en uge i august, og omkring 1990 begyndte 
man på udenlandsrejser, der efterhånden bragte pensionis- 
terne længere og længere ud i Europa.

Det seneste skud på stammen blev en faglig gruppe, der nu 
mødes i maj og november for at høre om foreningens politik 
vedrørende pension og pensionistarbejde.
I sine sidste år, hvor kræfterne blev mindre, var hun stadig 
en interesseret deltager i månedsmøderne – og kun sygdom 
kunne hindre hende i at være med på det årlige ophold på 
Fanø.

Eva havde begge ben på jorden; hun brugte ikke store ord, 
men leverede solidt arbejde, såvel i skolen som i Lærerfor-
eningen. Ofte gjorde man brug af hendes omfattende viden 
om foreningens udvikling. Selv i vanskelige situationer 
kunne hun ofte finde udveje, der imødekom de forskellige 
synspunkter.

Kun sygdom og tjenstligt fravær kunne afholde hende fra 
at deltage i foreningens møder! Det sidste var tirsdag den 
24. september 2013.

Æret være Eva Lorentzens minde.
Henning Andersen / Paul Elmholt

Mindeord:

Eva Lorentzen
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Fraktion 4 (pensionisterne)
Følgende møder/ture  
er fastlagt indtil  
videre her i foråret:

Den 25. februar:  
Møde med retsmedicineren  
Jørgen Lange Thomsen

Den 25. marts:  
”Fuglesnak og fuglesange”  
med Hans Rytter og Arne Ploug

Den 29. april: 
Tur til Sprogø

TILMELDINGSBLANKET forårstur 2014 til Sprogø 

Navn:

Adresse:

By:

Tlf.:

Mail: 

Ledsagers navn: 

Er ledsager medlem af OLF:     Ja:       Nej:  

I turens pris er inkluderet guidet tur på Sprogø samt rundvisning  
og eftermiddagskaffe med en halv bolle m/smør, lagkage og småkage.  

Bemærk, at turen ikke er egnet for gangbesværede!    

Max. 49 deltagere 

Seneste tilmelding den 28. marts 2014 til: 
Odense Lærerforening, Klaregade 19, 5000 Odense C eller e-mail 082@dlf.org

Alle møder finder sted på  
Skt. Klemensskolen fra kl. 15.00 - 17.00 

HUSK
Altid tilmelding til månedsmøderne senest fredagen før til  
Lis Grüner Hansen, tlf. 6590 2131, mobil 2032 2131 eller  
mail lisgruner@hotmail.com eller til Inge Krause, tlf. 3195 1651 
eller mail: IngeKrause2003@yahoo.dk 

Yderligere information kan findes på Odense Lærerforenings  
hjemmeside www.odenselaererforening.dk

Ses vi til generalforsamlingen  
ved Fraktion 4’s bord? Husk tilmelding.
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ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82

Klaregade 192 DLF / A Fyn:
5000 Odense C Klaregade 71

Tlf. 6612 6890 5000 Odense C
Fax 6591 8560 Tlf. 7010 0018

Åbningstider:  
Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00
Formanden træffes efter aftale. 

Bent Th. Hansen
konsulent

Bo Tryggedsson
konsulent

Flemming Andersen
konsulent

Ulla Krusaa
sekretær

Tine Skov Hansen
sekretær

Formand:
Anne-Mette Kæseler Jensen
Åløkkevænget 34
5000 Odense C.
Tlf. 2330 1268

Næstformand:
Charlotte Holm
Fraugde Byvej 3B
5220 Odense SØ
Tlf. 5071 0984

E-mail: 082@dlf.org
www.odenselaererforening.dk
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Flemming Andersen (ansvh.)
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ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 192, 5000 Odense C

Indhold i dette nummer:

Leder: Værn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Intro til generalforsamling . . . . . . . .  3

Foreløbig dagsorden . . . . . . . . . . . . .  4

Invitation til festaften . . . . . . . . . . . .  5

Valg præsentationer . . . . . . . . . . . . .  6

Arbejdsmiljø i fokus. . . . . . . . . . . . . .  15

Faktaark om arbejdstidsregler . . . . .  16

Mindeord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Fraktion 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Redaktionen er afsluttet 11. februar. Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

B

Budget og  
regnskab, Odense 
Lærerforening  
og særlig Fond
Se budget og regnskab for Odense 
Lærerforening og for Særlig Fond på 
www.odenselaererforening.dk under 
”Generalforsamling 2014”.

Uddrag af budget og regnskab vil  
desuden være i det bilagsmateriale,  
der uddeles på generalforsamlingen.
Tidligere har budget og regnskab været 
bragt i uddrag i LærerBLADET. 

Som et led i, at vi i højere grad går  
over til elektronisk kommunikation,  
vil det fremover findes på hjemmesiden 
og sendes desuden til medlemmerne 
via TR.




