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Hvem traf hvilke beslutninger - og hvornår? 
 

 

Den seneste tid har jeg og de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer modtaget en del kritik for at have 

indgået en aftale om arbejdstid. I første omgang var vi lidt forundrede - selvom jeg til fagbladet 

Folkeskolen udtalte, at der bestemt ikke er tale om et guldrandet papir. Man kan med rette spørge 

sig selv om, hvorfor vi overhovedet indgik en aftale. Derfor er det også på sin plads at redegøre 

for nogle af de forhold, der har været en del af vores overvejelser under de forhandlinger, der 

begyndte i januar måned.  

Der er ingen tvivl om, at budgetter og aftaler altid hænger uløseligt sammen. Det kendes fra 

overenskomstaftaler og trepartsforhandlinger. Det er sikkert også en sammenhæng mellem de 

kommunale budgetudfordringer og den indgåede aftale.  

I dette forår har det vist sig, at der er et yderligere behov for at spare på driften i Esbjerg 

Kommune. Det synes som om, vi er sat på en rutsjebane, der kun kører nedad. Sidste år var 

beskeden til skolerne, at der skulle findes en procent på driften uden serviceforringelser og 

forringelser af lærernes arbejdstidsvilkår.  

Med den forståelse af grundlaget gik Esbjerg Lærerforening til forhandlinger, som alene var en 

realitet baseret på et ønske fra Borgmester, Jesper Frost Rasmussen og Udvalgsformand Diana 

Mose Olsen. Vi har forhandlet længe, og vi har haft nogle helt klare ønsker om, at der skal være 

en sammenhæng mellem undervisning og forberedelse. Overfor sad en delegation med det 

opdrag, at en aftale skal være ressource-neutral. 

Under forhandlingerne ønskede vi, at det maksimale undervisningstimetal blev sænket, hvilket 

også skete - selvom det nok synes marginalt. På den anden side af bordet har man den seneste tid 

måske samtidig haft en dagsorden om, at aftalen ikke bare skal være ressourceneutral; men 

tilpasset de nye besparelser, der lægges ned over hele den kommunale service.  

Det er sikkert også derfor, skolelederne ikke bare betragter 780/800 timer som det maksimale 

undervisningstimetal - det ser ud til også nærmest at være det minimale undervisningstimetal. 

Der er sikkert medlemmer, der i god tro har den opfattelse, at det er Esbjerg Lærerforening, der 

med en dårlig aftale har sørget for, at det gennemsnitlige undervisningstimetal øges. Sådan er det 

ikke. Besparelsesbehovet er kommet efter forhandlingerne er påbegyndt, og nu ser det ud til, at 

citronen skal presses til det yderste.  

Vi indgik aftalen ud fra den målsætning, at det skulle være bedre at være elev, 

børnehaveklasseleder og lærer i det kommunale skolevæsen. At dømme efter kritikken har vi den 

opfattelse, at ikke alle med ansvar for skolevæsnet på samme måde ønsker at leve op til formålet. 

Det har aldrig været vores ønske, at budgetter og forhandlinger førte til den nuværende situation; 

men vi er ikke herrer over de kommunale budgetter. Havde vi ikke indgået en aftale, ville det 

nye sparekrav kunne føre til en reduktion af personalet med yderligere 60 personer. Disses 

undervisningsopgaver skulle i det tilfælde læses af de tilbageblevne. Det ville i runde tal kunne 

betyde yderligere 50 timer undervisning pr. lærer/børnehaveklasseleder.  

Set i lyset af det nye sparebehov skal den nyligt indgåede aftale således ses som et værn mod 

besparelser og effektiviseringer, selvom det for den enkelte kan være endog meget vanskeligt at 

se opgaveoversigten som udtryk for et værn.  

Det er vores håb, at det når vi når frem til sommerferien ser lidt lysere ud; men det er klart, at et 

tab på 290 lærerstillinger siden 2008, 100 timers ekstra undervisning siden 2013 og en kortere 

forberedelsestid efterlader en stor del af medlemmerne med meget lidt lys i øjnene. 
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