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INDLEDNING

Corona, kommunalvalg og formandsskifte.

Corona har igen i fyldt meget i lærernes arbejde og dermed også i foreningens arbejde. Lærerne har udvist 
samfundssind i en sådan grad, at det også i særdeleshed er blevet bemærket i befolkningen. I efteråret tog en ny 
variant fart, som betød høje smittetal, hvilket endte med, at eleverne blev sendt hjem til fjernundervisning under 
nødundervisningsbekendtgørelsen lige før jul. Den 5. januar 2022 mødte lærere og elever fysisk op på skolerne med få 
restriktioner og nødundervisningsbekendtgørelsen blev ikke forlænget. Foreningens fokus både lokalt og centralt har 
først og fremmest været lærerens sikkerhed. Lærerne var før jul den faggruppe, der var den mest smittede, og medio 
januar eksploderede smitten på skolerne landet over, og mange lærere blev smittet på deres arbejde. Strategien med 
øget testkapacitet restriktionerne, der gjorde, at elever ikke måtte blandes på tværs af klasser og øget rengøring på 
skolerne rakte ikke. Danmarks Lærerforenings tillidsvalgte har under hele coronapandemien registreret lærere, der er 
smittet på arbejdspladsen som en arbejdsskade, så der ligger en sag, hvis evt. senfølgevirkninger skulle opstå. 
I begyndelsen af december, da smitten tog fat, valgte vi at skrue op for kommunikationen til tillidsrepræsentanterne 
med det formål, at tillidsvalgte kunne videreformidle den information fra Odense Lærerforening, der var relevant at 
vide for medlemmer. Odense Kommune har via stadsdirektøren systematisk skriftligt informeret Hoved-MED-udvalget. 
Ligeledes har Odense Lærerforening haft tæt kontakt til Skoleafdelingen, hvis der har været uklarheder om fortolkning 
af restriktionerne. Danmarks Lærerforening har overfor Regeringen, Folketinget og sundhedsmyndighederne rejst kritik 
af at levere uklare retningslinjer og utilstrækkelige handlemuligheder. Samtidig er der udtrykt kritik af, at der over for 
lærerne er blevet signalere, at det nok skal gå, og at det ikke er så farligt at blive smittet. Det er en utilfredsstillende 
arbejdsgivertilgang, der efterlader lærerne uden trygge arbejdsforhold.

Den 17. november 2021 blev der afholdt kommunalvalg. Forud for valget havde Odense Lærerforening inviteret 
partierne til en samtale i Klaregade, hvor vi drøftede folkeskolen i Odense. Vores budskaber var som de foregående år, 
at økonomien til de odenseanske folkeskoler halter bagefter de øvrige sammenlignelige større danske byer, og at der 
derfor er brug for en økonomisk genopretningsplan på godt 100 mio. kr.  Selvom der har været afsat økonomi til 
folkeskolen bl.a. via den såkaldte Velfærdsprocent, så har folkeskolerne i Odense har været ramt af gamle og ”skjulte” 
besparelser, der har udhulet investeringerne trods de positive intentioner om at investere. Det forhold, at det 
økonomiske fundament er en afgørende forudsætning for at kunne sikre kvalitet i undervisningen, har vi tydeliggjort 
overfor politikerne gennem hele valgkampen. I forbindelse med kommunalvalget har vi afholdt et valgarrangement på 
Comwell, hvor Troels Myhlenberg var mødefacilitator. Stort set alle partier på valgmødet var ovenpå Odense 
Kommunes vedtagelse af Budget 2022 enige om, at det næste gang er det folkeskolens tur. Det valgløfte vil vi 
naturligvis frem mod budget 2023 holde de valgte politikere i Odense Byråd op på. 

I slutningen af september 2021 meddelte formand Anne-Mette K. Jensen, at hun af helbredsmæssige årsager stoppede 
som formand. Styrelsen valgte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at vælge en ny 
formand. Styrelsens kandidat var Charlotte Holm, som blev valgt som ny formand den 24. november 2021. Anne-Mette 
var ikke selv til stede på den ekstraordinære generalforsamling, men hun fik en stående applaus af forsamlingen for 
sine godt 17 år som formand og for sin ihærdige indsats for lærerne og for folkeskolen i Odense i den nok mest 
vanskelige tid i Danmarks Lærerforenings historie.
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ARBEJDSTID A20/A21

På det kommunale område har arbejdstidsaftalen, A20, i praksis fungeret ude på skolerne siden august 2021. Kernen i 
aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle 
dømmekraft samt at kunne lykkes med opgaven. Det er Odense Lærerforenings vurdering, at intentionerne med 
aftalen som beskrevet i præamblen så småt er ved at fæstne sig ude lokalt. Drøftelserne på kommune- og skoleniveau 
sker med henblik på at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold 
mellem undervisning og forberedelse. I november 2021 afholdt Skoleafdelingen og Odense Lærerforening et 
fællesmøde med skoledere og tillidsrepræsentanter. Forberedelse, gennemsigtighed, skoleplanen og opgaveoversigt og 
professionel dømmekraft de 4 emner, vi sammen med Skoleafdelingen på forhånd havde udvalgt. Mødets formål var at 
indhente fælles viden jf. §3 i A20, og som vil indgå i den kommunale redegørelse Jf. §2 i A20. Da A20 er en 
ressourceneutral aftale, er prioritering omdrejningspunktet i aftalen.
Af konkrete initiativer i forhold til arbejdstid kan nævnes:
 

 Oplæg vedr. samarbejdsstrategien på TR-AMR-kurset v. Gordon Ørskov Madsen
 Opsamling af kommunale projekter i skoleplanerne
 Fællesmøde med Skoleafdelingen og Odense Lærerforening jf §3 i aftalen
 Faglige klub-møder med og uden styrelsesmedlemmers deltagelse
 TR-møder
 Dialogmøder om realisering af A20
 Udarbejdelse af temakort til hjælp til den lokale realisering af A20
 Sparring med TR fra de mindre medlemsgrupper

Det lykkedes også at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne på CSV - Center for Specialundervisning for Voksne i maj 
2021. Aftaleelementerne er meget lig den aftale, der er indgået på folkeskolerne. Især fremhæves ”5-timers puljen” til 
individuel forberedelse af undervisningen. 

Den 4. januar 2021 blev der indgået en central arbejdstidsaftale A21, for lærere ansat på statens område. I Odense 
omfatter det Odense Designakademi, SOSU-skolerne og Rudolf Steiner Skolen i Lindved.  Aftalen trådte i kraft den 1. 
januar 2022 for skoler der følger kalenderåret og den 1. august 2022 for skoler, som følger skoleåret.

LØN

Odense Kommune har besluttet, at der på alle arbejdspladser afsættes yderligere minimum 0,25 % til lokal 
løndannelse. Foreningen har med baggrund i foreningens lønpolitik forhandlet lokalløn på de enkelte arbejdspladser og 
indgået aftaler, der giver vores medlemmer del i lokallønsmidlerne. 
Odense Lærerforening har igen i år deltaget i fagforeningernes årlige løntjekkampagne. Alle medlemmer har mulighed 
for at få tjekket deres lønseddel. I år er det i høj grad foretaget af tillidsrepræsentanterne. Der er i år fundet fejl i ca. 
hver tredje af de indsendte lønsedler til et samlet beløb på ca. 400.000 kr. Den mest typiske fejl var fejl i 
undervisningstillæg for undervisning hhv. over 750 timer og 780 timer.
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ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL BALANCE OG TRIVSEL

Den sociale kapital på skolerne er gennemsnitligt blevet styrket. 
Men gennemsnittet dækker over store forskelle. Odense 
Lærerforening har arbejdet for, at den generelle trivsel hæves 
for alle – men særligt på de arbejdspladser hvor trivslen er 
udfordret. Dårlig trivsel må ikke blive en permanent tilstand.
En fornuftig balance mellem ressourcer og arbejdsopgaver er 
afgørende for medlemmernes trivsel. Retfærdige prioriteringer, 
samarbejde og tillid til den professionelle dømmekraft og en 
stærk beslutningskapital er nøglebegreber. 
Endnu et år med covid-19, hvor hyppige forandringer, skiftende 
retningslinjer, løbende omstillinger og ukendte deadlines har 
karakteriseret hverdagen, har præget lærernes arbejdsmiljø. 
Skoler med et tæt og stærkt samarbejde med udgangspunkt i 
TRIO formår at håndtere omskifteligheden bedre.
Odense Lærerforening har arbejdet med:
 at sikre medlemmernes sundhed og sikkerhed under 

covid-19
 at fremhæve lærernes professionelle håndtering af 

omskifteligheden under covid-19
 risikovurdering af arbejdsforholdene under covid-19
 at sikre, at TRIO-samarbejdet er omdrejningspunkt ved 

forandringer – herunder covid-19-forandringer
 at synliggøre, at lærernes arbejde hjemmefra både har 

sine fordele og sine begrænsninger
 at analysere trivselsmålingerne og gøre resultatet mere 

brugbart
 kerneområderne beskyttelse af forberedelse, balance, 

prioritering, fleksibilitet, professionel dømmekraft, tillid, 
samarbejde og gennemsigtighed i 
arbejdstidsplanlægningen 

Balance mellem ressourcer og arbejdsmængde samt 
gennemsigtighed i medlemmernes opgaver er 
afgørende for et velfungerende arbejdsliv. Derfor 
arbejder Odense Lærerforening for tydelige og 
ordentlige rammer for både elever og lærere. Der er 
stor variation i Skoleplanerne fra skole til skole, men 
det er et fælles mål, at der skabes større transparens. 
A20 er et stort og fornuftigt skridt på vejen. Nu skal 
intentionerne realiseres
Et væsentlig formål med A20 er at sikre, at der kan 
skabes en reel generel prioritering af lærernes 
arbejdstid og specifikt en stærkere prioritering og 
beskyttelse af forberedelsestiden. Lærernes 
prioriteringsmuligheder er afhængige af større 
transparens i opgaver og deres fylde.
Odense Lærerforening har arbejdet med:
 at samarbejde med skolelederne om 

implementeringen af A20
 at opgaveoversigter og skoleplan skal afspejle 

lærerens daglige arbejdsdag
 at der fortsat er metodefrihed, også i forhold til 

valg af div. platforme, herunder MinUddannelse
 At indholdet i den årlige trivselsundersøgelse bliver 

mere brugbart
 At modvirke, at besparelser og lignende skaber et 

øget arbejdspres gennem f.eks. opgaveglidning
 at TR og AMR´s rolle og muligheder forbedres pga. 

øgede arbejdsområder, herunder A20
 at holde Hovedudvalgets retningslinje for drøftelse 

af sammenhængen mellem ressourcer og 
arbejdsmængde.

DE MINDRE MEDLEMSGRUPPER

De mindre medlemsgrupper har hver en kontaktperson fra 
styrelsen, som varetager medlemmernes interesser. I det 
omfang det ønskes, deltager kontaktpersonen i diverse 
netværksmøder, faglige klubmøder og arrangementer. Odense 
Lærerforening har løbende kontakt til TR og medlemmerne i 
forhold til Faglig Klub og arbejdstid.
Foreningen bidrager fuldt ud med konsulentbistand. 
Medlemsgruppernes udfordringer er fælles; både mht. at sikre 
balance mellem resurser og opgaver, tid til TR og at 
forberedelsen er sammenhængende og brugbar samt mht. 
arbejdet med lokale aftaler, som kan understøtte det 
professionelle arbejde. Seneste medlemsgruppe er Rudolf 
Steiner Skolen. 

Mindre medlemsgrupper er:
 Center for specialundervisning CSV
 Ungdommens Uddannelsesvejledning i 

Odense
 Børnehaveklasselederne
 Psykologer og tale- og hørekonsulenter
 Odense Designakademi
 Ledige medlemmer
 Rudolf Steiner Skolen
 SOSU – Social- og Sundhedsskolen Fyn
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SAMARBEJDET MED DE TILLIDSVALGTE 

Samarbejdet med de tillidsvalgte - TR og AMR - er det 
helt centrale i foreningens arbejde med at skabe gode 
arbejdsvilkår for medlemmerne. De er det meget vigtige 
bindeled mellem arbejdspladsen og foreningen. Odense 
Lærerforening støtter de tillidsvalgte gennem møder, 
netværk og kurser, så de er klædt på til det daglige 
arbejde med at sikre og udvikle gode arbejdsforhold. 
Odense Lærerforening er afhængig af, at de tillidsvalgte 
leverer værdifuld information tilbage - viden som er 
afgørende i foreningens videre arbejde med at sikre 
medlemmerne de bedste arbejdsvilkår.
TR er med vedtagelsen af A20 blevet en helt igennem 
central brik i samarbejdet med skoleledelsen.
Med udgangspunkt i et fagligt og sagligt afsæt er de 
tillidsvalgte godt klædt på af foreningen til både at være 
gode medspillere og kritiske modspillere for ledelsen.
Et godt samarbejde mellem TR og AMR styrker blandt 
andet samarbejdet med ledelsen yderligere. Odense 
Lærerforenings arbejde rettes både mod TR og mod AMR 
og deres samarbejde. Arbejdet rettes desuden mod 
samarbejdet mellem foreningen og arbejdspladsens 
medlemmer. Dette har Odense Lærerforening gjort 
gennem:
 Månedlige og løbende TR-møder - både digitale og 

fysiske møder.

 Særlige mødefora for de mindre medlemsgruppers 
tillidsrepræsentanter

 Fokus på TR’s rolle og opgaver i processen med 
realiseringen af A20 ude på skolerne.

 Samarbejde mellem TR og Odense Lærerforening i 
årets løntjekkampagne.

 TR’s arbejde med registrering af arbejdstid
 Dialogmøder med TR og AMR vedr. A20
 Hjælp og sparring med TR i forhold til corona og 

risikovurderinger.
 TR-uddannelsen, hvor Odense Lærerforening står for 

dele af uddannelsen.
 AMR-uddannelsen, hvor Odense Lærerforening står 

for en del af uddannelsen.
 Intromøde for nyvalgte AMR.
 TR-AMR-kursus.
 Kredsstyrelsesmedlemmers deltagelse i Faglig klub-

møder.
 Fællesmøde for TR og skoleledere om evaluering af 

A20 – bidrag til den kommunale redegørelse.
 Netværksmøder for AMR.
 Corona-venlig sommerafslutning for TR, AMR, TR/S

SAMARBEJDSFORA 

Odense Lærerforening er aktiv i en række samarbejdsfora med andre organisationer, udvalg, medier, politikere og 
embedsmænd. Samarbejdet omfatter både faste møder og mere uformelle netværk eller ad hoc-samarbejder, hvor 
Odense Lærerforening dagsordenssætter områder og påvirker beslutninger af betydning for foreningens medlemmer.

Udvalg og kontaktflader:
 MED: Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg
 Faglige Fora i Børn- og Ungeforvaltningen
 KOS – Kommunale Organisationers Samarbejde i

Odense
 De fynske lærerkredse 
 6-by-samarbejdet
 Kontaktudvalg med politikere og 

skolebestyrelser – almen- og specialskoler

 Det politiske niveau og embedsmænd
 Børnehaveklasselederforeningen på Fyn
 Skolelederforeningen i Odense
 Lærerstuderendes Landskreds Fyn
 UCL – University College Lillebælt
 Skolebestyrelser og forældre
 FH Fyn
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ARBEJDSTIDSAFTALEN OG LÆRERNES PROFESSIONELLE DØMMEKRAFT

Odense Lærerforening arbejder konstant for at lærerne og børnehaveklasseledere har rum til at udøve den 
professionelle dømmekraft. Vores ståsted er vores arbejdstidsaftale A20 med de lokale tilføjelser, Danmarks 
Lærerforenings principprogram, folkeskoleidealet, professionsidealet skolens formål og skolefagenes formål. 
Med parternes indgåelse af A20 har lærerne via arbejdstidsaftalen direkte adkomst til igen at få indflydelse på skolens 
og undervisningens udvikling via det forpligtende samarbejde mellem kreds og kommune og det opfølgende 
samarbejde på skoleniveau mellem leder, tillidsrepræsentant og lærere. Der er nu konkrete erfaringer med at lave en 
skoleplan for hver skole, hvor prioriteringer af opgaver skal fremgå tydeligt og ikke mindst tiden til fælles og individuel 
forberedelse. Vi ser skoleplanen som det fundament, der betinger en løbende pædagogiske debat og sætter lærerens 
professionelle dømmekraft i spil. 
Odense Lærerforening fokuserer vedholdende på, hvad det er, vi vil med folkeskolen og dermed, hvad der skal til for at 
sikre en øget frihed til den professionelle dømmekraft og kvalitet i undervisningen. Dette er centralt i mødet med alle 
politiske niveauer og interessenter i og omkring folkeskolen. Alligevel ser vi alligevel en stigende tendens til, at private 
interesser er med til at sætte en bestemt dagsorden for folkeskolen. Der skabes lige nu en ubalance mellem fagene i 
folkeskolen. STEM-fagene er i høj kurs hos politikerne, hvilket afspejler sig på Odenses skoler med fondsfinansierede 
projekter i forbindelse med ”Børnene i Robotbyen”. Tech-giganter som Facebook deler med et bestemt mål for øje 
midler ud til folkets skole. 
Odense Lærerforening har en fagpolitisk bevågenhed på disse tendenser, da det blandt andet kan begrænse lærernes 
didaktisk frihed, når der følger færdige undervisningsprogrammer med fondsmidlerne. Faren for at præge folkeskolen i 
en bestemt erhvervsretning er til stede. Det er derfor nødvendigt at fastholde, hvad folkeskolens opgave er - at bidrage 
til almendannelsen fremfor en ensidig erhvervsrettet uddannelse.
I 2021 er det blandt andet disse aktiviteter, der har understøttet foreningens arbejde for at A20 realiseres, så blandt 
andet medlemmernes professionelle dømmekraft styrkes:
A20

 Fokus på den pædagogiske debatkultur, lærerfællesskabet og den professionelle dømmekraft
 Skoleplanen, indhold og definitioner
 Bevågenhed på lærernes reelle indflydelse på skoleplanen.
 Fokus på tydeligheden af prioriteringer af opgaver i skoleplanerne begrundet i en pædagogisk debat
 Fokus på opgaveoversigternes transparens - bl.a. tid på individuel og fælles forberedelse 
 Udmøntning af arbejdstidsaftalen uden tilstedeværelsesbegrebet
 Klasselæreropgaven
 Genoplivning af den pædagogiske debatkultur 

Lærernes professionelle dømmekraft – kvalitet i undervisningen 
 Nationale test – aftalen om det fremtidige evaluerings-og bedømmelsessystem i folkeskolen.
 Den didaktiske frihed ved digitale læremidler?
 ”Projektitis” versus projekter der har rødder i den lokalt forankret folkeskole.
 Afholdt møder med byrådspolitikere om prioriteringen af folkeskolen i forbindelse med kommunalvalget
 Opprioriteret vores tilslutning til den udelte enhedsskole og elevernes alsidige udvikling
 Covid 19 - elev perspektivet – trivsel og fagligt udbytte.
 Grøn omstilling og bæredygtighed i skolen – initiativ til netværksgruppe – sætte dagsordenen for indholdet.
 TR-kursus - ”Kvalitet i undervisningen i kritisk belysning”, oplæg v. Thomas Illum, forskningschef, UCL

Digitalisering og fonde i folkeskolen
 Digitale undervisningsmaterialer ”betales” med elevernes data
 Privatisering og kommercialisering – begrænsninger af metodefrihed og didaktik
 Oplæg for TR ved forsker Lucas Cone, DPU
 Digitale læremidler vs. analoge bøger
 Udbredelse af teknologiforståelse som fag – drøftelse i PSU af konsekvenser og didaktik 
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ALLE ELEVER HAR KRAV PÅ KVALITET I UNDERVISNINGEN

Det er vigtigt for folkeskolens fag, at undervisningen varetages af uddannede lærere, som skal have mulighed for at 
udøve professionel dømmekraft, hvilket Odense Lærerforening fortsat vil have et stort fokus på. 
Odense Lærerforening har derfor: 

 sat økonomi og kvalitet vedr. inklusion og integration på dagsordenen, så alle elever får den undervisning, som 
de har brug for og krav på 

 involveret sig i et UCL-projekt om undervisningskvalitet i Faglige udviklingsskoler
 udtalt sig kritisk i et høringssvar til den ny budgetmodel for specialundervisning 
 arbejdet for at fastholde de relevante specialundervisningstilbud og den lærerfaglige ekspertise i forhold til 

elever med behov for specialundervisning
 påpeget, at fagpersoner med specialviden i perioder skal indgå i co-teachingforløb 
 opfordret skoler og skolebestyrelser til at benytte muligheden for at konvertere understøttende undervisning 

til en kortere skoledag med to-lærertimer 
 klarlagt forholdet mellem det strukturelle og organisatoriske i inklusionen overfor en mere didaktisk 

indfaldsvinkel
 engageret sig i Grøn omstilling i undervisningen
 med inspiration fra bl.a. Lucas Crone sat fokus på teknologi som undervisningsmiddel og om teknologi i 

undervisningen
 fastholdt værdien af et alsidigt udvalg af undervisningsmidler, såvel bøger som digitale undervisningsmidler
 afholdt flere møder med byrådspolitikere om Robotby, profilskoler og STEM-fag

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen i Odense Lærerforening, både udadtil og indadtil, har et særligt fokus. DLF InSite anvendes til 
henholdsvis tillidsvalgte og medlemmer, herunder til formidling af fakta-meddelelser, løbende information, 
undersøgelser og referater fra TR- og styrelsesmøder. Derudover er der aktiviteter, videreformidling af videoer og 
nyheder via foreningens hjemmeside og facebookside. LærerBladet har bl.a. dybdeborende tematiske artikler og 
notitser, der informerer om foreningens arbejde udadtil og indadtil. Foreningen har løbende kontakt med de 
tillidsvalgte samt direkte medlemskontakt bl.a. via Faglig Klub-møder. Der er fundet digitale løsninger på de aktiviteter 
med fysisk fremmøde, der i 2021, grundet covid-19, ikke har kunne finde sted, er blevet aflyst eller flyttet på ubestemt 
tid. Bl.a. afholdtes generalforsamlingen i marts 2021 digitalt grundet corona-restriktioner.  
Odense Lærerforening har i året 2021 haft kommunikation med aviser, P4-fyn, P1, Odense Ser Rødt og TV2-Fyn i 
forbindelse med bl.a. corona-restriktioner, kommunalvalget, samt investeringer og interesser i folkeskolen. 
Formandskab og styrelse har dertil løbende kontakt med en række formelle og uformelle politiske og 
forvaltningsmæssige interessenter og samarbejdspartner. 

 Styrelsen har deltaget i Faglig Klub-møder
 Høringssvar og happening i forbindelse med Odense Kommunes budget 2022. 
 Løntjek i uge 47 for medlemmer af DLF.
 Afholdelse af valgarrangement i oktober 2021 med deltagelse af de politiske partier i Odense i forbindelse med 

kommunalvalget.
 Møde mellem TR og skoleledere i forbindelse med evaluering af skoleplaner og A20
 Der afholdes løbende møder med Lærerstuderendes Landskreds, børnehaveklasselederne m.fl. 
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