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INDLEDNING

Folkeskolen har været udsat for voldsomme
besparelser, der har haft alvorlige konsekvenser for
både elever og ansatte. Odense Lærerforening har i en
årrække gjort opmærksom på den lave prioritering,
som folkeskolen har i Odense og på, at en investering i
eleverne er en afgørende del af vækststrategien.
Borgere vælger i høj grad at bosætte sig, hvor
vilkårene for deres børn prioriteres højt.
Vi har mødt meget modstand. Kommunen har forsøgt
at tegne et glansbillede langt væk fra virkeligheden.
2015 blev imidlertid året, hvor det lykkedes at starte
et kursskifte:
 Skolebestyrelserne nægtede at godkende

budgettet og udarbejdede en alternativ
kvalitetsrapport, hvor den virkelige
skolevirkelighed blev beskrevet.

 Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdede ”Notat
vedr. opfyldelse af elevernes retskrav”, der
anerkender, at der er sket en væsentlig stigning i
opgaver – undervisning, inklusion mv. – samtidig
med, at der er færre midler, og at dette har
negativ indvirkning på både elevernes resultater
og trivsel og lærernes sygefravær og trivsel.

 Borgmester Anker Boye udtalte i FS 9. maj 2015
om skolerne og lærerne: ”De er pint og plaget ned
på laveste niveau.”

Samlet set en anerkendelse af, at skoleområdet har
haft meget lav prioritet i Odense. Men anerkendelse
er ikke nødvendigvis det samme som handling. Selvom
budgetforliget 2016 blev lanceret med overskriften:
”Det bedste for børnene” og pressemeddelelsen med
”Børneområdet er den store vinder i
budgetforhandlingerne”, så var der ikke samlet set
flere midler. Det var dog positivt, at det lykkedes at
undgå besparelser. Desværre varede den glæde ikke
længe. Blækket fra budgetforliget var dårligt nok tørt,
inden der blev fremlagt store besparelsesplaner på ca.
30 mio. på Børn- og Ungeområdet – heraf 11 mio.
stigende til 17 mio. på skoleområdet.
Vi måtte dermed desværre konstatere, at der ikke er
sammenhæng mellem ord og handling. Derfor
startede Odense Lærerforening kampagnen ”Stop
børnebesparelserne” – herunder demonstration

på Flakhaven - sammen med de øvrige organisationer
på børn- og ungeområdet. Det var et samlet byråd,
der vedtog, at man ville børnene det bedste, derfor
må et samlet byråd også finde en løsning, fx en
skattestigning. Børnene skal ikke betale prisen, mens
Odense venter på en ukendt vækst.
Den positive udgang blev, at budgettet blev genåbnet,
og et samlet byråd fjernede børnebesparelserne for et
år. Samtidig meddelte borgmesteren, at der var et
flertal for at hæve skatten med 1 % for at kunne
prioritere byens børn og medarbejdernes vilkår. Igen
et synligt tegn på det kursskifte, der forhåbentligt vil
brede sig til flere områder i kommunen.
Odense Lærerforening har igen og igen sat fokus på
vigtigheden af skoleområdet for byens renommé. Det
blev i december også underbygget af en Gallup-
undersøgelse, der viste, at skoleområdet - sammen
med ældreområdet - lå absolut i top, når
odenseanerne blev spurgt om, hvilke emner, der er de
vigtigste ved byrådsvalget i 2017.
Positivt er det også, at det nu er lykkedes, at
anerkendelsen af ubalancen mellem opgaver og
resurser er beskrevet flere steder. Rådkvinden har
også i år anerkendt, at resultaterne af de dårlige
trivselsundersøgelser skal tages alvorligt. Tidligere år
er de blevet bortforklaret som øjebliksbilleder.
Odense Lærerforening har arbejdet for, at balancen
skulle genoprettes, og trivslen markant forbedres.
Ubalancen, der bare har fået lov til at vokse og vokse,
har haft store konsekvenser for både kvalitet, trivsel
og sygefravær. Rådkvinden har udtalt, at hun er klar til
en drøftelse af, hvordan der kan prioriteres og
reduceres i arbejdsopgaverne. Det har endnu ikke
udmøntet sig i konkret handling, og det bliver en svær
opgave, der kræver vilje, for der er ikke en masse
opgaver, vi bare kan lade være med at lave, og det vil
ramme kvaliteten. Omvendt har det endnu større
konsekvenser både for kvalitet, trivsel og sygefravær
bare at lade stå til. Der er lang vej endnu, men hvis
kursskiftet holder ved, er der mulighed for at få
genoprettet tilliden og trivslen gennem fælles
løsninger til gavn for skolen.
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ARBEJDSTID

Efter en proces med fælles evaluering af
administrationsgrundlaget udsendte Odense
Kommune et nyt administrationsgrundlag - desværre
uden nævneværdige ændringer. På et fælles stormøde
for skoleledere og tillidsrepræsentanter var
udmeldingen fra Odense Kommune, at der skulle
findes lokale løsninger på de udfordringer, der fremgik
af evalueringerne.
Efter OK 15 og det medfølgende bilag 4 om arbejdstid
for folkeskolen bad Odense Lærerforening om en ny
møderække, hvor OK 15’s ”Aftale om en række
initiativer, der bidrager til, at lærere og ledere får en
arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres
vigtige opgave.”

Forløbet medførte efter lang tids pres følgende:
 Odense Kommune afviste under den første

møderække helt at ændre i
administrationsgrundlaget som følge af OK 15, og
først efter politisk handling lykkedes det at få
tilføjet få ændringer.

 Efter en lang proces med drøftelser med såvel det
politiske og embedsmæssige niveau omkring
værdien af en lokalaftale, er der opstået en ny
situation, hvor muligheden for en aftale sonderes

Socialdemokratiet meddelte under 1.
behandlingen af budgettet, at de var villige til at se
på muligheden for en lokalaftale. Dermed opstod
et politisk flertal – dog uden tilsagn om flere
penge.

Odense Lærerforening har på den baggrund drøftet
kravene til en aftale med tillidsvalgte og medlemmer
bl.a. i følgende sammenhænge:
 TR-møderne bl.a. ved brug af ”arbejdstidshjulets”

pkt. 8-9-10
 Møderække for TR og AMR for hver enkelt skole
 TR-AMR-kursus 2015 – Tema: ”Aftale/ikke-aftale”
 Faglig klub-møder med ST-medlem sept.- uge 42
 Skolevis evaluering af bilag 4 (skolemøderne uge

45-46)

Efterfølgende har vi afholdt en række møder med
Odense Kommune vedr. sondering af muligheden for
en aftale. Det lykkedes at få et politisk flertal, der
bakker op om en lokal arbejdstidsaftale på
lærerområdet. Det er ikke muligt på nuværende
tidspunkt at vide, om der kan opnås enighed om en
lokalaftale. Alternativt arbejder vi videre på baggrund
af evalueringerne af OK 15, bilag 4.

LØN

Lokallønsforhandlingerne på de enkelte
arbejdspladser er i de fleste tilfælde foregået i et godt
samarbejdsklima, og er resulteret i aftaler begge
parter kan være tilfredse med. Vi har dog enkelte
steder haft meget vanskeligt ved at fastholde de
midler, der tidligere er lagt ud til skolerne til trods for
Odense Kommunes officielle ønske om, at der fortsat
udmøntes lokalløn. Enkelte steder er der problemer
med at få en reel forhandling om fordelingen af
midlerne.

Foreningen har i det forløbne år:
 forhandlet lokalløn på skolerne, primært med

genforhandling af eksisterende aftaler.

 forhandlet lokalløn på Specialpædagogisk
Rådgivning, Sundhed og Forebyggelse, Sprogets
Hus, Odense Fagskole mfl. UUO og CSV har
lønforhandlinger i 2016.

 arbejdet for at sikre de eksisterende lønmidler.
 lavet løntjek for medlemmerne, og i den

forbindelse fundet ca. ½ mio. kr., som
medlemmerne manglede at få udbetalt.
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SKOLEREFORMEN

Skolereformen har de sidste par år været en stor
udfordring for Odenses folkeskoler.
Odense Lærerforening har bl.a. fokuseret på og ad
forskellige veje søgt at påvirke udmøntningen:

 Med udgangspunkt i ”hyrdebrevet” fra
forligspartierne har vi ønsket at forkorte
skoledagen for eleverne ved at omlægge den
understøttende undervisning.
Derved kan lærerne styrke kvaliteten i en mere
målrettet undervisning til alle elever, give eleverne
en bedre feedback, og samtidig, gennem ”co-
teaching”, gensidigt styrke hinandens
undervisningskompetencer.

 Kravene til elevplanerne har været meget
forskellige fra skole til skole. Odense
Lærerforening har ønsket en fælles holdning, ud
fra folkeskolelovens minimumskrav, til
elevplanernes omfang i hele skolevæsenet.

 Nogle skoler har lagt stor vægt på en mere eller
mindre konceptstyret, læringsmålstyret
undervisning. LærerBladet har gennem et stort
tema beskrevet de hovedbrud, den
læringsmålstyrede undervisning giver, og Per
Fibæk Laursen fra Århus Universitet har på et af
foreningens ”kanonforedrag” redegjort for den
svage forskningsforankring af metoden.

 Lærernes kompetencedækning i folkeskolens fag
er faldende, hvilket mest hænger sammen med
kommunens skærpede definition af
undervisningskompetence. Odense Lærerforening
har bl.a. gennem det lokale partsudvalg holdt fast
i, at det er de formelle beskrevne kompetencer,
som er skolereformens fokus og ikke mere eller
mindre individuelle skoleledervurderinger.

INKLUSION

Kvaliteten i inklusionen lider under at være blevet
nedprioriteret af et flertal i byrådet i Odense
Kommunes budgetter gennem en årrække, samtidig
med at antallet af inkluderede elever på skolerne er
steget. I Odense Kommune bliver få elever sendt til
specialundervisning, derfor er måltallet for inklusionen
nået, når det gælder den faktuelle andel på 96% af
eleverne i folkeskolen. Men Odense Kommune
prioriterer ikke området hvad angår kvaliteten, og
Børn- og Ungeforvaltningens egne opgørelser
vedrørende elevernes retskrav efterlyser mange flere
midler til indsatsen, hvis det overhovedet skal have en
kvalitet i undervisningen.
Lærere/børnehaveklasseledere og ledelsen er
efterladt tilbage med en opgave, der er svær at løse,
og vilkårene er så alvorlige, at der i
skolebestyrelsernes egen kvalitetsrapport direkte står,
at inklusionen mangler midler. Odense Kommune har
på papiret en inklusionsstrategi, men det kommunale
budget afsætter for skrabede midler til, at
intentionerne kan blive til virkelighed.
De penge, der dog følger med ud på skolerne til

inklusionsindsatsen, forsvinder i skolernes årelange,
nedsparede budgetter.
Besparelserne på det specialiserede område har en
negativ påvirkning på inklusionen og kvaliteten af
undervisningen.
Odense Lærerforening har arbejdet for:
 at sætte både økonomien og kvaliteten vedr.

inklusionen på dagsordenen.
 at fremhæve forskning og fakta vedr. hvordan der

skabes kvalitet i inklusionen
 at sikre TR’s indsigt i skolernes økonomi vedr.

inklusion
 at synliggøre at inklusionsmidlerne forsvinder i

skolernes beskårede budgetter
 at fagpersoner med specialviden fx i perioder kan

deltage i tilrettelæggelsen, udførelsen og
evalueringen af undervisningen sammen med
klassens faste lærere (co-teaching)

 at veksle understøttende undervisning til co-
teaching, jf. § 16b

 at øge efter- og videreuddannelse af lærere inden
for området – eksempelvis A.P. Møller-projektet.
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BALANCE MELLEM OPGAVER OG RESSOURCER

Når der er flere opgaver for lærere og
børnehaveklasseledere, end der er muligheder for at
løse dem, må der ske prioriteringer. Odense
Lærerforening har i mange sammenhænge krævet, at
der tages et arbejdsgiveransvar for de prioriteringer,
så denne opgave ikke individualiseres. Ubalancen er
italesat i så mange sammenhænge og så massivt, at
vores argumentation nu også anvendes af andre –
herunder arbejdsgiver og politikere.
 Vi har sat fokus på arbejdet med Hovedudvalgets

retningslinje for drøftelse af sammenhængen
mellem ressourcer og arbejdsmængde

 Behovet for prioriteringsdrøftelser er blevet
præsenteret for arbejdsgiver - herunder bragt ind i
MED-systemet

 Odense Lærerforening har haft det som et tema
på TR-møder, TR-AMR-kurser, kanonforedrag og
Faglig klub-møder

 Vi har forlangt og forlanger stadig, at der sker en
reel dialog om opgaveoversigten

 Vi har indadtil i foreningen og i pressen beskrevet,
hvordan ubalancen ses i trivselsmålinger og i
sygefravær

 Ubalancen er gentagne gange blevet italesat over
for arbejdsgiver, over for rådkvinden og over for
politikerne generelt

TRIVSEL OG SYGEFRAVÆR

I en periode på 5 år har Odense Kommunes
Trivselsundersøgelse været blodrød. De alarmerende
signaler har været gjort til genstand for
ansvarsforflygtigelse gennem diverse bortforklaringer
fra Odense Kommune.
Ligeledes er den markante stigning i sygefraværet, den
stigende lærerflugt og udfordringerne med at besætte
ledige stillinger et tydeligt signal om, at trivslen er i
bund blandt lærerne i Odense Kommune.
Det var derfor positivt, da den nuværende rådkvinde
tog bladet fra munden og erkendte, at de mange år
med nedskæringer på skoleområdet kunne ses på
trivslen blandt medarbejderne.
Men en erkendelse flytter ikke noget i sig selv, hvis
ikke den bliver efterfulgt af en målrettet handling.
Odense Kommune har endnu ikke magtet og vist
handlekraft, der har flyttet trivslen i positiv retning
overordnet set.

Derfor besluttede Odense Lærerforening, at have et
særligt fokus på skoler:
 der på kort tid trivselsmæssigt flytter sig langt,

både positivt og negativt
 der i en årrække ikke har været i stand til at flytte

sig trivselsmæssigt på trods af handleplaner eller
konkrete arbejdsmiljøindsatser

Vores arbejde har vist, at kvaliteten af ledelse har
afgørende betydning for samtlige øvrige områder –
herunder social kapital, krav og ressourcer, arbejde-
familie konflikt og stress.
Vi har efterfølgende bedt Odense Kommune om en
nærmere analyse af de udvalgte skoler og bedt om
handlinger, der markant ændrer trivselsbilledet

YTRINGSFRIHED

Er vi blevet bange for at sige, hvad vi mener? Hvornår
må man, og hvornår har man som offentligt ansatte en
forpligtelse til at sige sin mening? Disse spørgsmål var
udgangspunkt for Odense Lærerforenings
undersøgelse om ytringsfrihed, der efterfølgende
medførte et længere forløb i samarbejde med Børn-
og Ungeforvaltningen i Odense. Udfaldet af dette
samarbejde blev en fælles forståelse af “dogmer for

god dialog”, der fastslår, at udvikling netop sker, når vi
er nysgerrige og stiller spørgsmål, og dermed er
kritikken også en væsentlig del af en god dialog og
vigtig for vores faglighed og demokrati. Resultatet blev
i januar måned 2016, i plakatform, sendt ud på alle
skoler i Odense Kommune, med rådkvinden og Odense
Lærerforening som fælles afsender.
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TILLIDSREPRÆSENTANTEN OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN

Arbejdspladsens tillidsvalgte er helt centrale personer
i arbejdet for at skabe gode arbejdsvilkår for lærere og
børnehaveklasseledere. De tillidsvalgte er bindeleddet
mellem arbejdspladsen og Odense Lærerforening, og
de leverer vigtige input til kredsens fagpolitiske
arbejde. De tillidsvalgte støttes i det daglige arbejde af
Odense Lærerforening gennem netværk, på kurser og i
det daglige samarbejde TR og AMR imellem. TR og
AMR har hver deres opgaver, men de har også en stor
fællesmængde. Derfor arbejder Odense Lærerforening
vedholdende for, at de tillidsvalgte har ordentlige
vilkår og gode samarbejdsmuligheder:
 Tid til TR-arbejdet: Efter en henvendelse til

lederne fra skolechefen vedr. tid til TR, har TR
fået lidt bedre vilkår - herunder 11 faste møder
indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne.

 Ny TR-uddannelse, hvor kredsen står for dele af
uddannelsen

 TR-AMR-kursus, august 2015
 TR-AMR-kursusdag, januar 2015
 National/lokal opsamling på bilag 4 på skolemøder

på hver skole
 Møder mellem Odense Lærerforenings

formandskab og TR og AMR fra hver enkelt
arbejdsplads

 Introkursus for nyvalgte AMR i Odense
Lærerforening

 Introkursus for nyvalgte AMR i alle fynske kredse i
DLF-regi

 Planlagt en forbedret velkomst og introduktion til
nyvalgte AMR

FAGLIG KLUB/SKOLEMØDER

I løbet af et skoleår afholdes der mange Faglig klub-
møder på skolerne. Styrelsesmedlemmerne i Odense
Lærerforening står altid til rådighed ved afholdelse af
Faglig klub-møder. I år har styrelsen taget initiativ til
og gennemført tre af disse møder. Hovedtemaet i de
tre af de faglige klubmøder var de skolepolitiske
konsekvenser for arbejdsvilkårene i folkeskolen.
 Januar-februar 2015: Lærerarbejdet under Lov

409, indsatser rettet mod ubalancen:
Folkeskolereform, inklusionsreformen, Lov 409 og
besparelser har givet store arbejdsmiljømæssige
ændringer i folkeskolen.

 Marts-april 2015: Tilbud om oplæg og drøftelse af
OK15:

Mange skoler deltog i drøftelserne af de 15
punkter, som anvendes i det videre fagpolitiske
arbejde.

 September-oktober 2015: Mulighederne for lokal
arbejdstidsaftale:
Forskellige scenarier blev præsenteret. Målet var,
at Odense Lærerforening fik klare
tilbagemeldinger fra medlemmerne om, hvilke
prioriteringer, de havde til indholdet i en aftale.

 De nationale skolemøder – omhandlende
opfølgning på bilag 4:
Tilbagemeldingerne er et vigtigt materiale for
Odense Lærerforenings videre arbejde for en lokal
aftale og generelt for bedre arbejdsvilkår.

DE MINDRE MEDLEMSGRUPPER

Mindre medlemsgrupper har tilknyttet en
kontaktperson fra styrelsen, som deltager i diverse
netværksmøder og arrangementer i det omfang, det
ønskes og kan styrke medlemmernes interesser.
Desuden ydes der den nødvendige konsulentbistand.

 CSV
 UUO
 SOSU
 Psykologer
 Tale- og hørekonsulenter og -lærere
 Fagskolen
 Ledige medlemmer
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KOMMUNIKATION

Kommunikation har været et fokuspunkt for Odense
Lærerforenings arbejde det seneste år. Vi har arbejdet
på at vedligeholde de velfungerende
kommunikationsveje, men også fundet det nødvendigt
at udvikle vores kommunikationsflade.
Som orienteret om på generalforsamlingen i 2015, så
har Odense Lærerforening haft et samarbejde med
kommunikationsvirksomheden Datagraf. På baggrund
af en grundig undersøgelse af medlemmernes behov
har styrelsen deltaget i workshops, hvor der blev
arbejdet med målsætningen for den eksterne
kommunikation, så den stemmer overens med
medlemmernes og styrelsens ønsker. Arbejdet blev i
sidste ende kogt ned til at bl.a. at omhandle
sammenhold, fællesskab, ansvarlighed og involvering i
foreningen, synliggøre små som store sejre – altså
hvor Odense Lærerforening gør en forskel for
medlemmerne.
Dette er blevet synligt for medlemmerne bl.a. i form
af:
 En ny forbedret hjemmeside med mere fokus på

aktuelle nyheder, samt et moderne udseende, en
større brugervenlighed, der gør det nemmere at
finde relevante oplysninger på siden.

 Desuden har et nyt format af LærerBladet set
dagens lys. Layoutet er blevet flottere og mere
tidssvarende. Indholdet er skarpt skåret til. Hver
gang er der dybdeborende tematiske artikler. Der
er nyheder fortalt i en kortere form. Bladet er
præget af mere aktualitet, og der er klip fra andre
medier.

 Derudover er der som supplement til
hjemmesiden og LærerBladet oprettet en
facebookside, hvor der løbende kommer små og
store nyheder og informationer med en lokal
vinkel

 Odense Lærerforening har desuden sammen med
6-byerne taget initiativ til, at Danmarks
Lærerforening centralt arbejder på en ny intern
kommunikations- og samarbejdsplatform som
afløser for Skolekom.

Odense Lærerforening er meget synlige i medierne.
Dette er også et udtrykt ønske fra medlemmerne.
Alene det seneste halve år, har Odense Lærerforening
optrådt i medierne i gennemsnit 1-2 gange om ugen.
Denne synlighed gør også, at pressen henvender sig til
Odense Lærerforening både for at få baggrundsviden
og for at få formidlet kontakt til lærere mv.
En del af synligheden har også været i form af vores
kampagner: Hoptimist-kampagnen i forbindelse med
Budget 2016 og Stop børnebesparelserne-kampagnen
i forbindelse med planlagte besparelser på
skoleområdet.
Et særligt kommunikationsfokus igennem hele det
seneste år har været at synliggøre ubalancen i
lærernes arbejde. Derudover har foreningen den
løbende og vigtige kontakt med lærernes tillidsvalgte
og direkte med medlemmerne via telefon og mail,
medlems- og formandsbreve, styrelsesmedlemmers
deltagelse på Faglig klub-møder mv.
Formandskab og styrelse har desuden løbende
kontakt med en række formelle og uformelle parter.

SAMARBEJDSFORA

Odense Lærerforenings samarbejde og kontakt til
organisationer, udvalg, embedsmænd, presse og
politikere er af stor værdi for det politiske arbejde i
foreningen. Det gælder både formelle og uformelle
kontaktflader. Et seriøst og bredt arbejde på de
forskellige niveauer giver os mulighed for, at
dagsordensætte punkter, som har betydning for lige
netop vores område.
Udvalg og kontaktflader:
 MED-systemet (Hovedudvalg, Forvaltningsudvalg

og Regionsudvalg)

 Kontaktudvalg
 KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde i

Odense)
 De Fynske Kredse (de 5 andre lærerkredse på Fyn)
 6-by-samarbejdet (de 6 største kredse i DLF)
 Børnehaveklasselederforeningen
 Skolelederforeningen i Odense
 Lærerstuderenes Landskreds
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