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Der er trængsel omkring 
det bord på lærerværelset på 
Munkebjergskolen, hvor til-
lidsmand Henrik Have har 
sat sig med sin frokost. 

Det er første spisefri-
kvarter efter overskom-
sten mellem Kommunernes 
Landsforening og Lærernes 
Centralorganisation er faldet 
på plads klokken halv et nat-
ten til mandag. 

Han forsøger at svare, så 
godt han kan på spørgsmålene. 
Han har knapt nok selv nået at 
få et overblik over aftalen.

Det som imidlertid står ly-

Lærere siger sandsynligvis ja
 ■På Munkebjergskolen i Odense gætter 

lærerne på et ja til overenskomsten, selv om 
de have håbet på at få et loft over, hvor mange 
timer de kan undervise for at have tid til 
forberedelse 

 ■Henrik Have er tillidsmand for lærerne på Munkebjergskolen. I går skulle han hjem og nærlæse aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation.

Det er en lille sejr til lærerne, 
at Kommunernes Landsfor-
ening anbefaler, at kommu-
nerne hver især indgår aftaler 
med lærerne om arbejdtiden.

Derfor kan lærerne godt 
ranke ryggen, mener Andreas 
Rasch-Christensen, forsk-
nings- og udviklingschef ved 
Via University College.

Det er første skridt på vejen 
tilbage at give lærerstanden 
det løft, der er hårdt brug for 
efter lockouten i 2013.

- Det er et stærkt signal KL 

sender nu. Det giver også god 
mening, at have lokale aftaler. 
Det er ikke det samme at dri-
ve skole i Odense, som det er i 
Bogense, siger han.

- Lærerne havde ønsket at 
få en national standardaftale 
for arbejdstiden. Nu har de 
fået en klar udmelding fra 
KL om, at det fremover skal 

foregå lokalt. Og aftalerne 
skal undersøges og evalueres 
om et år. Derfor har de fået en 
2. prioritet og en klar forbed-
ring.

Ekspert: Lærerne har fået deres andenprioritet igennem

De fynske lærerkredse  tager 
godt imod den nye overens-
komst. 
Flere peger på, at  aftalen er et 
vendepunkt for lærerne, der 
igen kan gøre deres indflydelse 
gældende i forhandlingerne 
med Kommunernes Landsfor-
ening. 
Her er et udvalg af  deres syns-
punkter:
Anne-Mette Kæseler Jensen , 
formand for Odense Lærer-
forening, oplever resultatet af 

overenskomstforhandlingerne 
som en fælles erkendelse af, at 
der nu skal findes løsninger på 
de udfordringer, lærerne har 
kæmpet med. Blandt andet den 
reducerede forberedelsestid, der 
smuldrer, når der kommer eks-
tra opgaver ind. Det skal ledel-
sen på skolerne fremover sørge 
for ikke kan lade sig gøre.
Jane Vagner Pedersen , formand 
for Faaborg-Midtfyn, Kerte-
minde og Nyborg Lærerkreds 
mener, at det er afgørende, at 

KL nu ser lærerne som  samar-
bejdspartnere, så lærere kan få 
følelsen af at have indflydelse 
på eget arbejde tilbage.
John Rasmussen , formand for 
Vestfyns Lærerkreds er også 
glad for, at den 6. ferieuge frem-
over kan holdes på almindelige 
skoledage. Det er en del af den 
normalisering af lærernes ar-
bejdstid, de har kæmpet for at få 
med. Udover det, er det afgøren-
de, at KL vil evaluere de lokale 
aftaler om arbejdstid om et år.

Lærerkredse er positive

Af Kristina Lund Jørgensen
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sende klart er, at lærerne ikke 
fik en ny arbejdstidsaftale.

- Til gengæld har vi fået 
mulighed for at lægge pres 
politikerne, så vi kan få en 
lokal aftale, fordi KL nu an-
befaler det. Derfor er det ac-
ceptabelt, men det er ikke et 
hold-kæft-bolcher. Det er 
kun en hensigtserklæring, 
som vi skal selv ud og kæmpe 
for, slår lærerstabens første-
mand Henrik Have fast.

Penge løser ikke opgaven
Den nye overenskomst har 
også sikret lærerne en okay 

stigning i reallønnen samtidig 
med, at grundløn og nogle til-
læg får et løft, lyder meldin-
gen fra tillidsmanden.

Det er dog ikke afgørende 
for flokken af lærere omkring 
frokostbordet.

- Når du bliver lærer, er det 
ikke fordi, du vil have meget i 
løn. Det handler om engage-
ment, siger Anne Phillipsen, 
lærer på syvende år.

De andre rundt om bordet 
nikker. De havde langt helle-

re set et loft over antallet af ti-
mer til undervisning og mere 
tid til forberedelse.

Derfor er de heller ikke sik-
re på, at de, når den ny aftale 
træder i kraft, kan levere end-
nu bedre undervisning.

- Jeg er ikke overbevist om, 
at jeg får mulighed for at for-
bedre kvaliteten af mit arbej-
de. Det havde jeg bedre mu-
lighed for før, hvor jeg havde 
ordentlig tid til at forberede 
mig, siger Stine Tvilum, lærer 
på 17. år.

Alligevel kan de nok ikke 
forstille sig en anden vej end 
at stemme ja til aftalen.

- Jeg tror, det her er noget, 
vi kan leve med på trods af, at 
vi ikke fik en national arbejds-
tidsaftale. Der er heller ikke 
noget alternativ, siger Henrik 
Have, lærer på 33. år.

 Her luftes specialviden og  
passioner.  Hver lørdag


