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INDLEDNING

2016 blev et vigtigt vendepunkt for folkeskoleområdet i
Odense. Odense Lærerforening har igen og igen sat fokus
på den manglende vilje til at investere i folkeskolerne og
byens børn. Det har været en lang og sej kamp, men
endelig er der i Odense et politisk flertal for at fjerne
Odense fra den ulykkelige økonomiske bundplacering,
der har været virkeligheden for folkeskolerne i Odense.
Selvom der er lang vej op, er det et meget vigtigt første
skridt.

 Året startede med, at det lykkedes at få politikerne,
efter stort pres, til at genåbne budgettet og fjerne
planlagte besparelser på godt 30 mio. kr. på B&U-
området. Vores kampagne ”STOP
BØRNEBESPARELSERNE” kulminerede den
18. januar, da ca. 1500 demonstrerede mod
besparelserne på Flakhaven.

 I løbet af året har der også i Odense været en række
aktiviteter mod regeringens omprioriteringsbidrag.
Igennem samarbejdet med den landsdækkende
sammenslutning ”Velfærdsalliancen” har vi bl.a.
afholdt et stort arrangement den 12. maj på
Gråbrødre Plads og igen på Banegårdspladsen den
15. september. Det lykkedes som bekendt at få store
dele af omprioriteringsbidraget rullet tilbage.
Omprioriteringsbidraget alene ville have betydet en
besparelse på næsten 30 mio. kr. på B&U-området.

 Efter flere års pres meddelte borgmester Anker Boye
i juni, at der var politisk flertal for at hæve skatten i
Odense med 1 % - den såkaldte velfærdsprocent,
svarende til 300 mio. kr.75 % af pengene skulle
bruges til børn og unge i Odense. 25 % til
folkeskolerne. Ved budgetbehandlingen i september
stod det klart, at Odense Kommune fik lov til at
hæve skatten med ½ % i 2017. Det betyder, at
skoleområdet tilføres 30-40 mio. kr. om året allerede
fra 2017. På grund af andre besparelser og
underfinansieringer svarer det desværre kun til ca.
20 mio. kr. I Odense er der politisk flertal for at hæve
med den anden halve procent fra 2018. Forhåbentlig
bliver det virkelighed.

Forud for budgettet havde Odense Lærerforening
iværksat og støttet op om en række initiativer for at
skabe fokus og pressedækning på folkeskoleområdet,
bl.a.:

 Forældreevent på Flakhaven den 19. september
”Børnenes nutid – Byens fremtid”

 Politikerinvitation ”Se folkeskolen i
helikopterperspektiv”

 Lysreklame på Fisketorvet ”Styrk folkeskolen”
(33 visninger i timen)

Det er lykkedes samlet set at få fjernet planlagte
besparelser på B&U-området på ca. 70 mio. kr. Det er
klart, at den reelle investering, som følge af
skattestigningen, langt fra er tilstrækkelig til at få Odense
Kommune op på en placering, der er tilfredsstillende for
en storby. Børnene og folkeskolen skal fortsat tænkes ind
i byens vækststrategi. Det kræver fortsat investeringer.
Efter flere års massive besparelser kan pengene ikke løse
alle problemer her og nu, men det er et afgørende
vendepunkt.
Odense Lærerforening har hele tiden arbejdet for, at
flere penge til folkeskolen skal bruges på flere
lærerstillinger. Det er derfor positivt, at både rådkvinde
og den nye borgmester melder ud, at pengene ikke skal
bruges på flere projekter og flere koncepter men på
stillinger, så de gør en forskel helt ude i
klasseværelserne.
Med den politiske beslutning kan skolerne begynde at
sætte fokus på:

 En lærer pr. klasse
 Mindre undervisning for den enkelte lærer, mere tid

til forberedelse
 Mulighed for at få lærere med særlige

kvalifikationer, f.eks. læsevejledere med i
undervisningen

 Bedre balance mellem opgaver og resurser
 Større faglighed i vikardækningen
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ARBEJDSTID

I april måned lykkedes det at indgå en lokal
arbejdstidsaftale, som blev godkendt af samtlige politiske
partier. Selvom aftalen er resultat af forhandlinger, og
dermed også indeholder kompromisser, er det et vigtigt
signal fra politikerne i Odense om, at de bevæger sig fra
konfliktmode til en samarbejdstilgang med vilje til at
finde fælles løsninger. Det er altafgørende for
folkeskolen, så vi i fællesskab kan gøre vores bedste for,
at folkeskolen bliver bedre - både at være elev i - og at
arbejde i.
Det var en politisk forudsætning for en lokalaftale i år, at
den skulle være budgetneutral. Byrådsbeslutningen
betød, at der med aftalen ikke kunne sikres flere penge,
og dermed ikke flere lærere, til at løse de mange
opgaver. Derfor var det også meget afgørende for
Odense Lærerforening, at der i byrådsbeslutningen stod,
at aftalen skulle ”adressere balance i opgaverne”. I
aftalen står som følge heraf under opgaveoversigten:
”For at sikre, at der sker en prioritering af
arbejdsopgaverne, angiver lederen forventet tid på
arbejdsopgaverne – undervisning, forberedelse samt en
række øvrige opgaver.” Der påhviler altså ledelserne en
vigtig og ikke let opgave i at sikre denne prioritering i
arbejdsopgaverne.
Aftalen kom desværre sent i forhold til skoleårets
planlægning. Men år to vil give mere tid og mulighed for
erfaringsudveksling fra de skoler, der er lykkedes bedst
med opgaven.

Hertil kommer, at der vil komme flere penge som følge af
skattestigningen. Det andet vigtige element i aftalen er
”fleksibilitet”. Fleksibilitet i en aftale uden ekstra resurser
er en balancegang, så den enkelte ikke lander i det
grænseløse arbejde. Derfor var det afgørende:
 At fleksibiliteten er en mulighed, som den enkelte

kan benytte helt, delvist eller slet ikke
 At fleksibiliteten er overskuelig – derfor de 5t/uge

fremfor en større pulje
 At det er en ”ren pulje” kun til forberedelse, så andre

opgaver ikke ”æder” forberedelsen
 At lederen udover 5-timerspuljen skal afsætte et

antal timer til den enkelte lærers forberedelse af
undervisningen, så ”der sikres balance mellem
undervisning og forberedelse.”

Det var meget vanskelige forhandlinger, hvor det
konstant virkede som om, der var kræfter, der på
sidelinjen modarbejdede, at vi skulle lykkes med at nå til
enighed. Kræfter, som ønskede at forsætte den retorik
og tilgang, der var under og efter, vi blev lockoutet.
Heldigvis blev det ønsket om en fælles vej for
folkeskolen, der blev resultatet. Der er fortsat store
udfordringer i forhold til at få aftalen ud og virke efter
hensigten, men vi arbejder fortsat på bedre vilkår for at
skabe kvalitet i undervisningen, bedre arbejdsmiljø og
trivsel.
Aftalen er etårig. Der foregår pt. forhandlinger om en
aftale for næste skoleår.

LØN

Lokallønsforhandlingerne er igen i 2016 langt de fleste
steder foregået i et godt forhandlingsklima og endt med
et resultat, som både lærere og ledere kan bakke op om.
Foreningen har i det forløbne år:
 Genforhandlet de eksisterende lønmidler på

skolerne
 Forhandlet nye lokallønsmidler på CSV, UUO,

Specialpædagogisk Rådgivning, SOF,
Kommunikationscenter Odense og Odense Fagskole

 Forhandlet de nye lokallønsmidler på skoleområdet
(0,2 %), som direktørgruppen har meldt ud i de
enkelte forvaltninger. Det var Odense
Lærerforenings klare forventning, at der som følge af
lokalaftaleforhandlingerne og enigheden om at
undgå, at nogle lærere fik meget høje

undervisningstimetal, kunne opnås enighed om et
beløb til lærere med mere end 780 timer. Desværre
er disse forhandlinger endt i konfliktløsnings-
systemet, da Odense Kommunes udmelding var, at
lærerne overhovedet ingen nye lønmidler skulle
have, da lærerne ikke var ”nødlidende”. Selvom
midlerne ikke er opdelt i overenskomstgrupper, er
det helt uacceptabelt, at en stor medarbejder-
gruppe, som lærerne er, totalt forbigås. Det vides
ikke pt., hvordan sagen ender.

 Lavet løntjek for medlemmerne og i den forbindelse
fundet ca. 64.000 kr. mod sidste års ca. 500.000 kr.
Det tyder på, at lønadministrationen på skolerne er
rettet til efter sidste års fejl, således at langt flere får
den korrekte løn.
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SAMARBEJDET MED TR OG AMR

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.
Til de opgaver, som TR og AMR har fælles, og som skal
være med til at sikre gode arbejdsvilkår på
arbejdspladsen hører blandt andet: Samarbejdet i MED-
udvalget, arbejdstid, personalepolitikker, der vedrører
stress, aftaler om personaletrivsel, sundhed og det
psykiske arbejdsmiljø.

I Odense Lærerforening har vi fokus på at understøtte
dette samarbejde, og har blandt andet gjort det gennem:

 Fokus på TRs rolle og opgaver i lokalaftalen
 Ny TR-uddannelse, hvor kredsen står for dele af

uddannelsen
 Sommermøde og afslutning for TR og AMR

 TR-AMR-kursus den 22. – 23. september med fokus
på stress i arbejdslivet, arbejdsglæde og det psykiske
arbejdsmiljø

 TR-AMR-kursusdag den 15. december med fokus på
TR og AMRs indflydelse og samarbejde ift. skolens
budget samt evaluering af udmøntningen af
lokalaftalen

 Konference iværksat af KL og LC med evaluering af
OK15 og Bilag 4

 I perioden oktober til november har TR og AMR fra
hver skole været til en fælles drøftelse med
konsulenterne i Odense Lærerforening om ”Balancen
imellem opgaverne”

 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

SAMARBEJDSFORA DE MINDRE MEDLEMSGRUPPER

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. Odense Lærerforening arbejder seriøst på
at dagsordensætte punkter, som har betydning for vores
område i alle samarbejdsfora, udvalg og kontaktflader:

 MED-systemet
 KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde)
 De øvrige fynske lærerkredse
 6-by-samarbejdet (de 6 største kredse i DLF)
 Kontaktudvalg
 Politiske niveau
 Embedsniveauerne
 Skolelederforeningen i Odense
 Lærerstuderenes Landskreds
 Hvad vil vi med skolen? (Skole og Forældre,

Folkekirken)
 Skolebestyrelser og forældre
 Velfærdsalliancen

De mindre medlemsgrupper har hver en kontaktperson
fra styrelsen, som deltager i diverse netværksmøder og
arrangementer i det omfang, det ønskes og styrker
medlemmernes interesser. Flere af de mindre
medlemsgruppers område, har det seneste år været
hårdt ramt af flere store omstruktureringer samt
centrale reformer og lovændringer. Odense
Lærerforening bidrager desuden med konsulentbistand
efter behov.

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

Lærernes og børnehaveklasseledernes trivsel har haft
Odense Lærerforenings helt særlige fokus gennem en
lang periode. Dårlige trivselsmålinger, højt stressniveau
som følge af arbejdsvilkår, der ikke altid giver mulighed
for at nå alle opgaver og levere den nødvendige kvalitet,
sygemeldinger og et generelt højt sygefravær, har været
en del af beskrivelsen af lærernes arbejdsmiljø.
Odense Lærerforening arbejder hele tiden for bedre
arbejdsvilkår for lærerene, med fokus på at kunne levere
undervisning af høj kvalitet. Arbejdsvilkår, hvor krav og
ressourcer spiller hensigtsmæssigt sammen.
Det seneste år har Odense Lærerforening blandt meget
mere:
 indgået en lokal arbejdstidsaftale, som tager et skridt

i retning af nogle arbejdsforhold, der kan være det
vendepunkt, der skaber større trivsel

 udtalt kritik af Odense Kommunes alt for store
tolerance over for dårlig trivsel

 holdt vedvarende fokus på trivsel, så byrådet i
budget 2017 bad om initiativer, der kan forbedre
trivslen på arbejdspladserne

 analyseret lærernes trivselsrapporter med henblik på
at finde årsagsforklaringer

 sat fokus på, at ledelse er den enkeltstående faktor,
der har størst betydning for trivslen

 sat fokus på risikostyring med bl.a. to
hjælpeværktøjer til arbejdet med risikohåndtering i
forbindelse med fag- og opgavefordelingen,
skemalægningen og implementeringen af
MinUddannelse

 udtalt kritik af, at de grønne smileyer, der følger med
arbejdsmiljøcertificeringen, fortæller noget om
trivslen på arbejdspladsen

 sat fokus på arbejdet med Hovedudvalgets
retningslinje for drøftelse af sammenhængen
mellem ressourcer og arbejdsmængde

 deltaget i fokusgrupper til udarbejdelse af Danmarks
Lærerforenings arbejdsmiljøstrategi

 lavet en systematisk gennemgang af Odense
Lærerforenings arbejdsmiljøindsatser i forhold til
DLFs arbejdsmiljøstrategi

 været med til at sætte fokus på alt for dårlige
arbejdsforhold for lærerne, der nu har ført til en
budgetbeslutning om flere penge til skolerne, så der
kan ansættes flere lærere

PRIORITERING AF OPGAVER

Odense Lærerforening har gennem flere år konstant
arbejdet for, at vores arbejdsgiver anerkender ubalancen
mellem ressourcer og arbejdsmængde. Ubalancen er nu i
så mange sammenhænge italesat og påvist, så man fra
arbejdsgivers side har erkendt dette. Således er det i
seneste budget besluttet at trivslen, arbejdsglæden og
stoltheden skal styrkes. Desuden er det konkret besluttet
at bruge et skatteprovenu på at ansætte flere
medarbejdere – herunder flere lærere. Der er dog stadig
behov for at have et fagpolitisk fokus på medlemmernes
reelle mulighed for at prioritere i opgaverne.
 Vi har arbejdet politisk for, at der kom en økonomi,

så vi bliver flere til at løse opgaverne
 Vi har arbejdet for at undgå fremtidige besparelser.

Det politisk besluttede velfærdsværn er et skridt i
den rigtige retning

 Vi har forlangt og forlanger stadig, at der sker en reel
dialog om opgaveoversigten i forhold til prioritering
af opgaverne

 I lokalaftalen er der en sikring af forberedelsen via
„5-timerspuljen“

 Vi har dagsordensat vigtigheden af, at der er en
balance mellem forberedelse og undervisning – at
forberedelsen ikke må blive et residual

 I lokalaftalen er der et øget krav til
opgaveoversigtens kvalitet – blandt andet skal der
tid på forberedelse og øvrige opgaver, og ledelsen
skal dermed prioritere i opgaverne

 Vi holder fokus på brug af Hovedudvalgets
retningslinje for drøftelse af sammenhæng mellem
ressourcer og arbejdsmængde

 Vi har via TR og AMR fået aktiveret brugen af
risikovurderinger, når der opstår nye opgaver eller
ændringer i nuværende arbejdsopgaver

 Det årlige TR- og AMR-kursus havde fokus på den
nødvendige grundrytme og pause i arbejdstiden

 Årets kanonforedrag med Svend Brinkmann gav stof
til eftertanke i forhold til at holde sig oprejst og stå
fast i stormen af konstante forandringer og nye
opgaver
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DANNELSE OG SKOLENS FORMÅL

Lærernes professionalisme er under pres. Med de øgede krav fra kommune og ledere om  læringsmålstyret
undervisning og krav om brug af ”MinUddannelse” flyttes fokus fra elevernes alsidige udvikling og hele
dannelsesbegrebet til det målbare. I en tid, hvor lærere oplever et enormt tidspres, kan man presses ud i lette og
hurtige løsninger med læringsportaler, der har planlagt hele forløb, og hvor elevernes selv-evaluering og de målte
resultater let ”glider” over i elevplanerne på ”MinUddannelse”.
Odense Lærerforening har i løbet af det forgangne år arbejdet på at synliggøre, at god undervisning ikke kun er det
umiddelbart målbare. Følgende initiativer har været sat i værk:
 Medlemsmøde med oplæg af læreren Mette Frederiksen, der kæmper for, at det brede læringsbegreb ikke

forsvinder ved et ensidigt fokus på den konkrete kortsigtede læring og det målbare. Hun er især blevet kendt for
begrebet formålstyret undervisning i stedet for læringsmålstyret undervisning.

 Deltagelse i møder med følgegruppen i BUF omkring ”MinUddannelse”, hvor det er blevet italesat, at portalen er
bygget op ud fra et meget snævert læringsbegreb.

 Som følge af den underfinansierede skolereform opleves det på skoler, at kvantitet går forud for kvalitet, f.eks. i
den understøttende undervisning. Derfor har OLF igennem året sat fokus på co-teaching og § 16b, hvor man
konverterer den understøttende undervisning til timer, hvor man er to - en lærer og en ressourcelærer - til at
planlægge og gennemføre undervisningen, så man målrettet bruger ressourcerne der, hvor der er et behov.

 Fra skoleåret 2017/2018 har Odense Kommune udlagt beslutningen for at benytte § 16b  til den enkelte skole efter
pres fra Odense Lærerforening.

Odense Lærerforening har været inddraget i planlægningen af AP Møller-projektet, hvor fokus har været, at ruste
lærere og skoler til at klare den vanskelige inklusionsopgave med co-teaching som fokusområde.

ALLE ELEVER SKAL MED

Alt for mange elever med særlige behov får ikke den
undervisning, som de har brug for - og også har krav på.
Hvis alle elever skal med, kræver det en ambitiøs og
målrettet plan fra Odense Kommune, hvor økonomien
først og fremmest prioriteres i forhold til at lykkes med
opgaven. Der findes ingen quick-fixes, hverken i forhold
til inklusionen eller integrationen.
Inklusionseftersynet ved ekspertgruppen, nedsat af
regeringen i 2015, viser bl.a., at der mangler resurser til
arbejdet med at skabe rammer for, at alle elever udvikler
sig fagligt og socialt og trives i skolens faglige og sociale
fællesskaber. Og der mangler gennemsigtighed i forhold
til, hvad resurserne bliver brugt til.
Derfor har Odense Lærerforening:
 sat både økonomien og kvaliteten vedr. inklusionen

og integrationen på dagsordenen.
 fremhævet at forskning, fakta og erfaringer vedr.

hvordan der skabes kvalitet i inklusionen og
integrationen

 arbejdet for at fastholde de relevante special-
undervisningstilbud og den lærerfaglige ekspertise i
forhold til elever med behov for specialundervisning

 via TR undersøgt skolernes økonomi vedr. inklusion
og integration

 synliggjort risikoen for at inklusionsmidlerne og
tildelingen til modtageflex forsvinder i skolernes
beskårede budgetter

 igangsat en inklusionsundersøgelse i januar måned
 påpeget at fagpersoner med specialviden, fx i

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

 udsendt en pjece til skoler og skolebestyrelser om
muligheden for at konvertere understøttende
undervisning til en kortere skoledag med to lærere

 opfordret til, at skolerne nøje overvejer at veksle
understøttende undervisning til co-teaching, jf. § 16b

 peget på en øget efter- og videreuddannelse af
lærere, så bl.a. kravet om, at 95 procent af
undervisningen i 2020 varetages af lærere med
kompetence i fagene og medvirket i eksempelvis A.P.
Møller-projektet

 afholdt netværksmøder for lærere i modtageklasser
og modtageflex

 fulgt evalueringen af modtageflex, herunder fokus på
lærernes kompetencer på dansk som andetsprog

 fokus på Odense Kommunes besparelser på midlerne
til dansk som andetsprog
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KVALITET I UNDERVISNINGEN

Der kom ikke en ny folkeskolelov i 2013, men en reform, som omfattede enkelte punkter i loven. Skolens formål,
fagenes mål, fagrækken, elevernes indflydelse og lærernes metodefrihed mv. er uændret i loven. Derfor har Odense
Lærerforening i 2016 valgt at holde fokus på hele folkeskoleloven og ikke kun den målbare og uddannelsesrettede del.
Vi har lagt vægt på en fortløbende diskussion om dannelse, hvad vi vil med skolen samt hvilke ændringer,
læringsmålsstyret undervisning og læringsplatforme betyder for undervisningen i hverdagen.

 Vi har haft stor opmærksomhed på, at folkeskolens formål og fagenes mål går forud for læringsmålsstyret
undervisning og læringsplatformes koncepter

 Vi har arbejdet på at begrænse det pligtige omfang af MinUddannelse
 Sammen med Skole og Forældre og Folkekirken havde vi et foredrag i Rådhushallen med direktør, filosof og

forfatter Morten Albæk om ”Hvad vil vi med skolen?”, om dannelse, uddannelse og livsoplysning i skolen
 Med samme arrangørkreds havde vi en debataften i fem saloner med emner som ”Brugsværdi for eleverne - og

andre klassiske dyder”, ”Hvad er dannelse - har vi et dannelsesideal?”, ”Livets grundskole”, ”Kor, fællesskab og
dannelse” samt ”Klods-Hans: Mønsterbruddet og Phantasien”

KOMMUNIKATION

Kommunikation har været et fokuspunkt for Odense
Lærerforenings arbejde de senere år. Vi har arbejdet på
at vedligeholde de velfungerende kommunikationsveje,
men har også fundet det nødvendigt at udvikle vores
kommunikationsarbejde. Derfor har styrelsen haft et
kursus med en kommunikationskonsulent, hvor der
blandt andet blev arbejdet med at skærpe indholdet i
tekster og tale, så vores budskaber kommer tydeligt ud
til medlemmer og den øvrige offentlighed. Dette arbejde
hænger sammen med vores kommunikationsmæssige
hovedbudskaber som tidligere er blevet udarbejdet med
en kommunikationsrådgiver. De omhandler
sammenhold, fællesskab, ansvarlighed og involvering i
foreningen, synliggøre små som store sejre – altså hvor
Odense Lærerforening gør en forskel for medlemmerne.
Vores faste kommunikationsveje består af:

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

 LærerBladet, som er bygget op om dybdeborende
tematiske artikler, nyheder i kortere form, samt klip
fra andre medier

 Som bindeled mellem hjemmesiden og LærerBladet
er der en facebookside, hvor der løbende kommer
små og store nyheder og informationer med en lokal
vinkel

 En SkoleKom-konference kun for TR og AMR

Odense Lærerforening har også været aktiv i de lokale
medier i det forgangne år. I DR P4 Fyn, TV2 Fyn, Odense
Ser Rødt og Fyens Stiftstidende i form af interviews og
kommentarer til relevante lokale nyheder.

Foreningen har desuden været en del af følgende
kampagner og tiltag:

 Stop børnebesparelserne
 Event – Børnenes nutid, byens fremtid
 Velfærdsalliancen
 Høringssvar vedrørende budget 2017
 Helikopterevent
 Lysreklame på Fisketorvet
 Hvad vil vi med skolen? - Odense

Derudover har foreningen den løbende og vigtige
kontakt med lærernes tillidsvalgte og direkte med
medlemmerne via telefon og mail, medlemsnyt, fakta-
meddelelser og formandsbreve, styrelsesmedlemmers
deltagelse på Faglig klub-møder mv. Formandskab og
styrelse har desuden løbende kontakt med en række
formelle og uformelle samarbejdsparter.
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