
  

LærerBLADET  
Medlemsblad fra Odense Lærerforening ⋅⋅⋅⋅ Nr. 1 ⋅⋅⋅⋅ Januar 2014 

 

På grund af sygdom udkommer LærerBLADET  

nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en 

”nødudgave” 

Odense Lærerforening  
Klaregade 19, 2. sal  ⋅  5000 Odense C 

www.odenselaererforening.dk ⋅ E-mail: 082@dlf.org 
 



 

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 styrelsesmedlem mer 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. 
Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes 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 nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne,  
TR SkoleKom og www.odenselaererforening.dk 
 
Styrelsen      
Anne-Mette K. Jensen                     
18. november 2013 / 090/FA/uk   
 

 Generalforsamling 2014
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 Indbydelse  

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

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. 
 



  

 
Ny styrelse i Odense Lærerforening 
 
 
Der er snart ordinær generalforsamling i Odense Lærerforening. Den 
finder sted fredag den 14. marts 2014, og på dagsordenen finder man 
bl.a. valg til formand, næstformand og styrelse. 
 
Hvis du vil præsentere dig som kandidat til dette valg, tilbyder vi plads i 
LærerBLADET nr. 2, som har deadline 8. februar 2014.  
 
Dit indlæg skal i omfang svare nogenlunde til en side og skal 
fremsendes til redaktionen på mail: 082@dlf.org 
 
Du må meget gerne medsende et foto som jpg-fil. For din egen skyld 
er det vigtigt, at denne er i høj opløsning, så kvaliteten bliver bedst 
muligt. 
 
Er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte Odense 
Lærerforening på tlf. 6612 6890. 
 
 
Venlig hilsen 
Redaktionen 



Indledning: Skriftlig beretning 
 
2013 var et ”Annus Horribilis”. I en OK-situation, hvor Danmarks Lærerforening ikke havde 
varslet strejke, iværksatte kommunerne ikke desto mindre en lockout af lærere, 
børnehaveklasseledere, ansatte i UUO og tale-/hørelærerne for at få trumfet deres egen 
vilje igennem. Staten fulgte trop og lockoutede ansatte på SOSU-skoler og fagskoler. En 
handling, der ikke er set lige i Danmarkshistorien. Der blev aldrig tale om reelle 
forhandlinger mellem parterne – KL/staten og DLF. Under hele forløbet kørte 
arbejdsgiverne en helt utrolig rå tone over for lærerne, der blev fremstillet som forkælede 
og dovne i både annoncekampagner og udtalelser i medierne. KL afviste igen og igen, at 
der var tale om aftalt spil mellem KL og regeringen om at tromle lærerne over, splitte os og 
udradere Danmarks Lærerforening. Et ellers hemmeligt dokument dukkede op og beviste 
det modsatte. KL og regeringen havde talt usandt over for befolkningen. Det var aftalt spil. 
Også Odense Kommune bakkede KL’s linje op. At magthaverne kan regere enevældigt, 
stik imod den danske model, hvis det er den politiske dagsorden, står vi i dag med et klart 
bevis på med LOV 409. Loven, der regulerer lærernes arbejdstid. Men sammenholdet fik 
de ikke knægtet, og ønsket om og opbakningen til kollektive, aftalte forhold er stort. 
Lærerne ønsker aftaler, der kan sikre de bedste vilkår for at levere kvalitet i 
undervisningen. Desværre ser Odense Kommune ud til at gå den anden vej, idet de i et 
notat til byrådsmødet den 26. juni skrev, at de ikke ønskede at lave en ny lokal 
arbejdstidsaftale med Odense Lærerforening, fordi de i stedet ønskede aftaler med ”de 
fremmeste lærere”. 
 
Om det er en del af forklaringen på, at det ikke lykkedes at indgå en ny lokalaftale tidligere 
på skoleåret, er uvist. Odense Lærerforening kom allerede i efteråret 2012 med en helt ny 
aftalemodel, der samtidig kunne finde de ca. 24 mio. kr. i besparelser, der politisk var 
besluttet. En aftale, hvor lærerne fortsat ville kunne arbejde under en professionsaftale i 
selve undervisningen, og derudover kunne sikre fleksibilitet og sammenhæng i forhold til 
de ekstra timer, der ligger i den sammenhængende skoledag. Vi var i dialog om oplægget 
med tillidsvalgte og medlemmer. Vi inviterede politikere, som kom med mange positive 
tilbagemeldinger. Men da det kom til forhandlingerne med Odense Kommune, var det som 
dag og nat at møde politikere og embedsmænd. Odense Kommune valgte at hyre to dyre 
konsulenter fra KL til at føre forhandlingerne, og der var ingen – absolut ingen – 
sammenhæng at spore til de politiske drøftelser. Man fristes til at spørge, om det reelt er 
politikerne eller embedsmændene, der har magten. Om det giver mening at betale til et 
stort lokalt byråd, hvis det alligevel er KL, man blindt lægger sig i slipstrømmen af. Som 
bekendt landede vi med at genindføre den gamle A05-aftale - men kun for et år. Var der 
mon nogen, der allerede kendte indholdet i det hemmelige dokument, som dannede 
baggrund for lovindgrebet. Det dokument, som ellers alle i KL og regering benægtede 
eksisterede? Tænk sig, hvis Odense Kommune i stedet kunne være blevet kendt som 
kommunen, der trods økonomisk krisetid, fandt fælles løsninger med lærerne i stedet for 
mod lærerne! 
 
At meget i Odense Kommune går mod lærerne og ikke med lærerne, er der flere 
eksempler på. Lærerne er den personalegruppe, der procentvis er ramt af langt de fleste 
stillingsnedlæggelser. Ifølge kommunernes og regionernes løndatakontor er der nedlagt 
14 % af lærerstillingerne alene siden 2012 (se LærerBLADET nr. 6, 2013, side 4). Odense 
Kommune bruger, ifølge efterårets tal fra Økonomi og Indenrigsministeriet, mellem 200 og 
240 mio. kr. mindre end de øvrige storbyer, vi normalt sammenlignes med, og ligger på 



skoleområdet med en bundplacering som nr. 9 ud af hele landets 98 kommuner. Desuden 
kom Odense ind på en 4. plads i forhold til hvilke kommuner, der havde sparet mest siden 
2009 – efter Ærø, Stevns og Tønder. Alligevel blev det besluttet - i forbindelse med 
budgettet i september 2013 - at der skulle spares omkring 75 mio. kr. på skoleområdet, 
svarende til omkring 150 stillinger. I en artikel i Fyens Stiftstidende udtalte rådmand og 
skolechef, at det ville medføre mellem 70-90 fyringer – primært folkeskolelærere. Hvordan 
denne langvarige og totale nedprioritering af skoleområdet i Odense skulle kunne hænge 
sammen – og endda med udsigt til en indførelse af en skolereform med flere 
undervisningstimer og en markant ændring fra den sammenhængende skoledags 
aktivitetstimer til skolereformens understøttende undervisningstimer, der skal leve op til 
Fælles Mål – kunne ingen svare på. Odense Kommune manglede tilsyneladende 
fuldstændigt overblikket. Odense Lærerforening har under hele forløbet sat fokus på og 
skabt overblik over, at det ville skabe helt uholdbare forhold på skolerne, hvis man politisk 
fastholdt, at skolereformen skulle gennemføres med disse voldsomme besparelser. 
Odense Lærerforening har med mange forskellige initiativer påvirket beslutningerne – 
møder, breve, økonomiske oversigtspapirer, happenings, kampagner og presseomtale. 
Det var da også med stor lettelse og glæde, at vi modtog beskeden om, at der var politisk 
flertal for at genåbne budgettet – få dage efter det var indgået – og fjerne lærerfyringerne. 
Besparelserne på skoleområdet blev desværre langt fra fjernet ved genåbningen af 
budgettet, så den økonomiske situation på skolerne vil forværres. Men alligevel var det en 
afgørende politisk beslutning. Naturligvis først og fremmest for de 70-90 primært lærere, 
som dermed undgik at få en fyreseddel.  
 
Det er kun omkring et år siden, der blev fyret omkring 80 lærere. Et helt ubeskrivelig hårdt 
forløb, som efterfølges af en usikker fremtid - også økonomisk. Den økonomiske 
usikkerhed forstærkes af stor arbejdsløshed og en dagpengereform, hvor man allerede 
efter to år ryger ud over kanten til kontanthjælp. Men lettelsen skyldtes også, at den 
enkelte skole ikke skulle tage afsked med i gennemsnit 2-3 kolleger. Fyringsrunder 
rammer også omgivelserne. Kolleger og elever bliver ramt. Utrygheden fylder meget. 
Bliver det mig næste gang? Det virker endnu mere urimeligt, når Odense Lærerforening, 
efter den sidste fyringsrunde, kunne påvise, at der dukkede stillinger og længerevarende 
vikariater nok op til, at fyringerne kunne være undgået. Det betyder, at Odense Kommune 
spildte de godt 5 mio. kr., som var udgiften til fratrædelsesgodtgørelser mv. Heri er end 
ikke indregnet, hvad fyringerne kostede i øget sygefravær, konsulentudgifter mv. Spildte 
millioner – og endda i en økonomisk krisetid – burde have været brugt fornuftigt. 
Eksempelvis til efteruddannelse på de fagområder, der er stor efterspørgsel efter.  
Resultatet af trivselsundersøgelserne er et andet eksempel på, at Odense Kommune 
placerer sig i bunden. Over hele linjen er der tilbagegang, men den største tilbagegang 
finder man på spørgsmålet: ”er du stolt over at arbejde for Odense Kommune?” Samlet set 
viser trivselsundersøgelsen mindre engagement og en oplevelse af et større arbejdspres. 
Det er imponerende, at lærerne, på trods af dette, fortsat svarer ”grønt”, når det gælder 
spørgsmålet om mening i arbejdet – meningen med at undervise. 
 
Inklusionsopgaven melder sig også på banen som et stort pres på det psykiske 
arbejdsmiljø, fordi man som lærer oplever, at de nødvendige støttemuligheder, for at 
inklusionen kan lykkes, mangler. Færre og færre elever med særlige behov får et 
specialtilbud. Der spares voldsomt på specialområderne, som netop skal støtte op om 
inklusionsopgaven, men som også har den faglighed og erfaring, der skal til, for at kunne 
lykkes med undervisningen for denne elevgruppe. Både specialskoler, specialtilbud, CSV, 



Center for inklusion og UUO rammes hårdt af besparelserne. Flere og flere elever skal 
inkluderes i normalklasserne eller på hold. Holddannelse er dog først og fremmest et 
sparehåndtag, der i Odense skrues voldsomt på. Det betyder, at hvis nogle elever skal 
være på mindre hold for at kunne modtage undervisning, bliver holdstørrelserne for resten 
af eleverne meget store. Det har vi allerede set flere grelle eksempler på rundt om på 
skolerne med hold på over 40 elever. De voldsomme nedskæringer på specialområderne 
betyder, at mulighederne for at få særlige støttefunktioner i forbindelse med inklusionen er 
minimal. Det frygtelige er, at her og nu besparelserne er en meget kortsigtet løsning. På 
lang sigt bliver det erfaringsmæssigt væsentligt dyrere, når inklusionen i skolen ikke 
lykkes. 
 
Odense Lærerforening har i efteråret igangsat og planlagt mange aktiviteter for at 
forberede og inddrage de tillidsvalgte og lærerne forud for det kommende skoleår. Et 
skoleår, hvor en helt ny skolereform skal føres ud i livet, og hvor lærernes arbejdsvilkår 
skal reguleres af LOV 409, medmindre Odense Kommune ændrer kurs og ønsker at 
forhandle en lokalaftale. Lærerne ønsker i høj grad, at vi indgår en aftale, som sikrer et 
professionelt råderum og fleksibilitet, som kan danne grundlag for at levere kvalitet i 
undervisningen. Som tidligere omtalt besluttede byrådet den 26. juni, at de ikke ønskede 
at indgå en aftale. Vi har fået et nyt byråd og en ny rådmand på Børn- og Ungeområdet, så 
der er basis for håb om en ændring. Odense Lærerforening har på møderne i efterårets 
løb lyttet til og samlet op på, hvad der er vigtigst for lærerne, hvis Odense Kommune 
fastholder, at LOV 409 skal regulere lærernes arbejde. Det vil Odense Lærerforening 
arbejde for. Men om Odense Kommune inviterer os til et samarbejde med reel mulighed 
for indflydelse, er endnu uvist. 
 
Statsministeren har i sin nytårstale fremhævet uddannelsesområdet, og at børnene er 
Danmarks fremtid. Hun har givet udtryk for, at hun ikke tror på nulvækst på det offentlige 
område. Odense Kommune har i flere år ikke alene haft nulvækst – men reelt et 
underforbrug. Kommunerne må vel være forpligtet på at føre regeringens politik og 
lovgivningen ud i livet – i Odense endda med et flertal ført an af en socialdemokratisk 
borgmester. Men bekymringerne for skolen i Odense er store. Vil Odense Kommune, hvis 
der ikke indgås en lokal aftale, rulle LOV 409 ud, så lærerne, når man nu har besluttet at 
”normalisere” os, ikke stilles ringere end de øvrige ansatte i Odense Kommune? Vil 
Odense Kommune arbejde for, at LOV 409 effektueres, så lærerne oplever de bedst 
mulige vilkår for at kunne undervise under loven? Vil man udvikle skolen med lærerne eller 
mod lærerne?  
 
Odense Lærerforening vil fortsat arbejde på at finde fælles løsninger for vores folkeskoler 
til glæde for elevernes udbytte af undervisningen og for lærernes arbejdsvilkår og 
engagement. Vi er klar til at samarbejde. 
 
 

Læs resten af den skriftlige beretning på 
www.odenselaererforening.dk 

  



Oversigt over udvalgsarbejde i Arbejdsmiljø og Skol epolitisk Udvalg 
 
• Trivselsundersøgelsen 
• Kursusdag for TR, AMR og TR/S den 21. januar 2014 
• TR-AMR kursus på Hotel Storebælt den 26.-27. september 2013 
• Certificering af skolerne i Odense 
• Sommer- og julefrokost for TR, AMR og TR/S 
• Lærerarbejdspladser 
• Oplæg til skolebestyrelserne 
• Generalforsamling 
• Valgdebat, kommunevalget 
• Medlemsbreve 
• 1. maj 
• De årlige pligtige drøftelser i AMO 
• LærerBLADET, Fokus på arbejdsmiljø 
• Ændring af loven om sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
• Opfølgning på TR-AMR-seminar den 29. maj 2013 
• Risikostyringsværktøjer 

 
Oversigt over udvalgsarbejde i Pædagogisk og Skolep olitisk Udvalg 
 
• Folkeskolereformen, herunder distriktsmøde 

• Partsudvalg vedr. kompetenceløft 

• Ny Nordisk Skole- opfølgningsmøde med 3 skoler 

• DSS - Den sammenhængende Skole - høringssvar  

• Fleksibel skolestart netværksmøder med 4 implicerede skoler 

• Statusrapport vedr. fleksibel skolestart - Odense Kommune 

• Opfølgning af frikommuneforsøg, især med fokus på skolernes forpligtigelse til 
løbende at evaluere forsøgene samt fokus på de svageste stillede elever 

• Specialundervisning og inklusion- herunder forberedelse af survey exact undersøgelse 
2014 

• ”Strategi for inklusion 0-18 årige”- Oplæg Odense Kommune 

• Dansk som Andetsprog- henvendelse til Skoleafdelingen 

•  "Læsning og skrivning på 4. klassetrin" - faglig læsning  

• Indsats/ tiltag for ledige medlemmer 

• KIS - Kvalitet i Skolen 



Årsberetning fra Fraktion 4 – Pensionistudvalget 
 

Fraktion 4, pensionisterne i Odense Lærerforening, har i 2013 været samlet til 
månedsmøder, været på endagsture og rejst sammen. 
 
Månedsmøderne foregår den sidste tirsdag i måneden på Skt. Klemensskolen fra  
kl. 15 -17 med meddelelser, foredrag/underholdning, kaffe, sang og hyggeligt samvær.   
 
Møderne i Faglig Gruppe i månederne maj og november holdes i Lærernes Hus i 
Klaregade fra kl. 10 - 12. Her drøftes pensionistpolitik, og møderne er åbne for alle 
medlemmer af kreds 82’s pensionister. 
Alle arrangementer bekendtgøres i LærerBLADET og på foreningens hjemmeside. 
 
 
Pensionistudvalget har i 2013 haft følgende aktivit eter: 
 
Januar:  Planlægningsmøde med musikalsk underholdning v. Adlon–kvartetten.                                                                   
 
Februar:   Månedsmøde. Lars Thorkild Bjørn fortalte om Grundtvig. 
 
Marts:    Månedsmøde. Palle E. Petersen, Nordfyns Museum, fortalte om Skovbylejren.    
 
April:    Månedsmøde. Underholdning v. Carl Erik Lundgaard. 
 
Maj:   Sommerudflugt til Vestjylland, Hvide Sande, Vedersø og Nørre Vosborg.  

Møde i Faglig Gruppe. 
 
Juni:  Rejse til Gotland med gotlandseksperten Georg Bendix.  
 
August:  Koloniophold på Fanø. 
 Månedsmøde. Christiane Hach fortalte om ”Tysk Odyssé og dänische 

Heimat”. 
 
September: Månedsmøde. Underholdning og fortælling v/gadepræst Peter Thyssen og 
 Baggårdsmusikanterne. 
 
Oktober:    Månedsmøde. Lis Fortuna fortalte om Carl Nielsen. 
 
 
November:  Juletur til Bogense og Harridslevgaard.   

Møde i Faglig Gruppe. 
 
December:  Månedsmøde. Julearrangement med frokost, underholdning og god 

julestemning. 
 
 

 
 

  



  
Spare- og låneforeningen 

 
for lærere og lærerinder i Odense 

afholder ordinær generalforsamling på 
Skt. Klemensskolen 

 
Mandag den 17. marts 2014 

fra kl. 16.30 – 20.30 
 
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en 
buffet. 
 
Tilmelding er absolut nødvendig  senest den 8. marts 
på tlf. 6613 3459 eller på mail: pe.hubert@galnet.dk 

Deadline til næste nummer: 8. februar 2014 

 

Følgende møder/ture er lagt fast vedr. forårets program: 

 

28. januar:  

Planlægningsmøde 

25. februar:  

Møde med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen 

25. marts:  

”Fuglesnak og fuglesange” med Hans Rytter og Arne Ploug 

29. april:  

Tur til Sprogø 
 

Alle møder finder sted på Skt. Klemensskolen fra kl. 15 – 17.  
 

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 OLFs hjemmeside. 
 


