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For en musikelsker blev 2016 et år med store tab. Betydningsfulde kunstnere som David 

Bowie, Frank Sinatra, Toots Thielemanns, Prince og Leonard Cohen afgik ved døden; men 

deres musik og lyrik vil sikkert bestå. 

Leonard Cohen har i sit digt "Anthem" en linje, som jeg holder meget af - "There is a crack 

in everything, thats how the light gets in". 

Den opmærksomme deltager ved generalforsamlingen har muligvis bemærket dette års ge-

neralforsamlingsplakat, hvor muren er brudt, og lyset kommer ind. Lad det billede være te-

maet for dette års mundtlige beretning. 

Murene er mange, og kun få steder er fugernes mørtel så porøs, at man kan bryde gennem 

muren.  Nationalt hersker der desværre en dagsorden, hvor det er endog meget svært af få 

midler til den offentlige sektor og velfærdsarbejdet. Ved sidste folketingsvalg var devisen 

hos de fleste partier, at den enkelte godt kunne få det bedre, hvis man samtidig accepterede, 

at andre ville få det værre. Den nuværende regering har det som højeste ønske at kunne give 

skattelettelser, som vil komme de bedst stillede til gode. Således foreslog Skatteminister 

Karsten Jensen, at kommuner med store indtægter i stedet for at øge den kommunale vel-

færd gav skattelettelser. Man kan hævde, at skattelettelser vil frigøre midler til forbrug og på 

den måde holde hjulene i gang; men man kan også hævde, at flere varme hænder i skolen, 

på plejehjemmet og på sygehuset vil øge uddannelsesniveauet, øge livskvaliteten og afkorte 

sygehusopholdet. Det er en prioritering, som ethvert flertal og enhver vælger må foretage, 

når chancen byder sig. Det skaber imidlertid et vist murværk, når den estimerede udgift til 

velfærd er sat til at skulle øges med 0,5 %, og et flertal af folketinget via finansloven afsæt-

ter 0,3 % til væksten. Hvis den nationale økonomiske mur skal have slået et hul, er det en 

rigtig god idé at bakke op om velfærdsalliancen og vedholdende gøre opmærksom på de 

forhold og udviklingsmuligheder, samfundet byder børn, unge og ældre.  

Kommunalt sparede man både i Esbjerg og Fanø kommuner i 2016. Seneste tal fra de 

Kommunalstatistiske Meddelelser viser, at Esbjerg Kommune ud af de 22 kommuner i Syd-

danmark anvender tredjefærrest penge pr. folkeskoleelev, mens vi anvender næstfærrest 

lønkroner pr. elev. Alligevel er det mit indtryk, at man i Esbjerg Kommune nærmest synes, 

det går rigtig godt med økonomien i folkeskolen. Det synes som om, man har allieret sig 

med Donald Trumps medierådgivere og nægter at forholde sig til fakta. Det er korrekt, at 

der i Esbjerg Kommune blev tilført penge til Cosmosskolen, og der blev afsat et beløb på 

18,2 mio. kr. over en fireårig periode til Børn og Familie; men samtidig faldt antallet af læ-

rerstillinger med ca. 60, hvilket svarer til en årlig besparelse på 30 mio. kr. Jeg er taknem-
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melig for, at der for første gang i lang tid er et plus på kontoen; men jeg falder ikke i svime. 

Til sammenligning kostede lockouten i 2013 eksempelvis medlemmer af Esbjerg Lærerfor-

ening 30 mio. kr. på fire uger. Det er tankevækkende, at antallet af lærerstillinger siden 

2012 er faldet med 11 %, elevtallet er faldet med 3,8 %, og antallet af undervisningstimer 

øget med 30 %.  Man behøver ikke at være et matematisk geni for at forstå, at det er blevet 

vanskeligere at leve op til de høje ambitioner, man har på alle elevers vegne.  

En anstrengt økonomi frister naturligvis nogle til at finde på lidt alternative løsninger på 

problemerne. Et administrationsudvalg blev derfor nedsat I Esbjerg Kommune for at finde 

penge i skolernes budget. Det endte med, at samme udvalg kunne konstatere, at skolerne 

brugte 60 mio. kr. på opgaver, som i udvalgets optik var inderligt overflødige. Skolelederne 

godkendte forslaget og må derfor også stå på mål for det. I min optik er det altså ikke særlig 

genialt af Skolelederne at acceptere, at der ligger 60 mio. kr. og flyder i skolevæsnet ganske 

kort før budgetlægningen. I Fanø Kommune var man også på spanden - faktisk så meget på 

spanden, at man fyrede økonomichefen på grund af et beregnet underskud, som efter fyrin-

gen viste sig at være et overskud. De to kommuner i kreds 100 synes ikke at have ret stor 

forstand på strategisk tænkning i forbindelse med budgetlægningen. Ved andenbehandlin-

gen af budgettet i Esbjerg Kommune kunne Venstres borgmesterkandidat således udtale, at 

10 mio. kr. i skolens budget ikke er ret mange penge. På min lommeregner er det lønudgif-

terne til 20 lærere. Det, synes jeg, kunne gøre en forskel. Eksempelvis kunne man have af-

lønnet 100 undervisningsvejledere et år for én mio. kr.; men Esbjerg Kommunes skolevæsen 

finder det åbenbart inderlig overflødigt at bruge penge på den slags tant og fjas. I Fanø ræk-

ker pengene heller ikke længere til at drive skolevæsnet som før, så her beslutter man sig 

simpelthen for ikke at overholde Folkeskoleloven og oprette en klasse med mere end 28 

elever fra skoleårets begyndelse. Det samme skete i Esbjerg Kommune på Fortunaskolen. 

Fortuna eller ej - jeg finder det uheldigt, at de to kommuner åbenbart betragter Folkeskole-

loven som vejledende. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvad man kan finde på i Fanø Kom-

mune, når grundskylden sænkes, og øen mister én af de vigtigste indtægtskilder. I Esbjerg 

Kommune er den noget sløsede omgang med Folkeskoleloven omfattet af det begreb, man i 

skolevæsnet kalder en defensiv planlægning. Oversat til lidt mere forståeligt dansk betyder 

det, at man ikke bruger penge, før det er strengt nødvendigt. Medlemmerne har således op-

levet, at der bliver trukket undervisningstid og dertil hørende tillæg fra, hver gang man har 

en omsorgsdag, en seniordag, er på kursus eller afholder sjette ferieuge. Det har den effekt, 

at der er mindre i lønningsposen, og undervisningstimetallet fremstår som værende lavere, 
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end det i virkeligheden er og opleves af de ansatte; for bag regnestykket gemmer sig det 

faktum, at man på de øvrige dage underviser mere end man gjorde sidste skoleår. Samtidig 

har jeg ved gennemgang af mere end 1000 opgaveoversigter konstateret, at Skolelederne 

rask væk glemmer, at skolepatrulje, elevrådsarbejde og sociale arrangementer med elever 

også er undervisning. Det blev også en ny virkelighed, at elevernes pausetid hver eneste 

skoledag forlænges med 15 minutter. Det blev markedsført som et ønske om længere pauser 

og mulighed for at nå frem og tilbage til boldbanen; men bagtæppet er et andet. 15 minutters 

pause om dagen udløser ikke undervisningstillæg og sparer Esbjerg Kommune for en årlig 

udgift på ca. 3 mio. kr.. Så betyder det mindre, at de elever, der har det allerværst i pauser-

ne, nu får et kvarter ekstra hver dag uden understøttende undervisning. Den understøttende 

undervisning og den faglige fordybelse er heller ikke længere alene et anliggende for lærere 

med undervisningskompetence; men overlades trygt til den enkelte skole at afgøre beman-

dingen af – og det på trods af, at såvel pædagogernes og lærernes organisationer entydigt 

udtrykker, at det fagfaglige element i folkeskolen er et læreranliggende. Administrationsud-

valget foreslog også, at lærerne kun skulle have undervisningstillæg for halvdelen af de 14 

timer, de får skrevet på opgaveoversigten for 24 timers tjeneste på hver dag på en lejrskole. 

Kald det bare defensivt - jeg kalder det uartigt. Den situation har man så fundet en ny måde 

at tackle. På flere matrikler har der udviklet sig den praksis, at eleverne i stedet for en lejr-

skole nu får tilbudt eksempelvis tre på hinanden følgende ekskursioner med deres lærer i 

tidsrummet 8 - 15. Derefter tager læreren hjem, mens nogle forældre overtager klassen og 

har et forældrearrangement om aftenen og natten. Det er værd at bemærke den lille forskel, 

at en lejrskole er obligatorisk, mens forældrearrangementer er et frivilligt tilbud. Jeg har 

med interesse fulgt behandlingen af sagen i Børn & Familieudvalget, hvor et stort flertal 

finder det helt i orden sådan at lukke skolen op og invitere frivillige ind. Jeg finder det be-

stemt ikke i orden. Når der er tale om et tilbud, kan man fravælge overnatningen. Jeg kan 

forestille mig, at nogle af skolens mest utrygge og sårbare elever ikke magter at skulle over-

natte med en fremmed voksen i stedet for klasselæreren, som kender eleven. Der er fokus på 

trivsel - faktisk så stort fokus, at der skal udfærdiges to trivselsundersøgelser for alle elever 

om året. Og alligevel vil man ikke sikre tryghed og trivsel på en lejrskole. Det giver måske 

mening i en økonomisk kontekst; men slet ikke i en inkluderende trivselskontekst. Jeg vil gå 

så langt, at jeg vil kalde konstruktionen med ekskursioner og forældrearrangementer eks-

kluderende.  
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Jeg har i den forbindelse kaldt Esbjerg Kommune for fattig. Fattig på menneskelige hensyn 

og ordentlige vilkår for elever og lærere. Hvad de menneskelige hensyn angår, er det ikke 

forbigået min opmærksomhed, at man stadig kan finde på at afskedige medarbejdere med 

beskeden om, at deres sygdom giver store driftsmæssige forstyrrelser. Jeg har påtalt det over 

den arbejdsgiver, der i Medarbejderbladet nr. 44 angiver 7 tommelfingerregler om, hvornår 

man må gå på arbejde. Det må man – ifølge artiklen – med lidt feber, med hoste, med forkø-

lelse, med ondt i halsen og med dårlig mave. Kunne den kommunale arbejdsgiver i det 

mindste ikke takke for indsatsen i kommunens skolevæsen, for samarbejdet, for arbejdsind-

satsen, beklage at samarbejdet grundet sygdom må ophøre og i øvrigt ønske alt godt for 

fremtiden?   

Om det er ønsket om at kaste glans over skolevæsnet, skal jeg ikke kunne sige; men det er et 

faktum, at der nu skal være tonede linjer ved alle skolerne og matriklerne. På den måde øger 

man naturligvis mulighederne for at vælge; men der er også et element af konkurrence om 

eleverne mellem skolerne. Skolerne bliver en hyldevare, som man kan shoppe mellem. Også 

på lejrskoleområdet kan man se, at der er stor forskel på rejsemål og antallet af dage væk fra 

hjemmet. Nogle tager til Kina i 14 dage - andre til Rendbjerg i 4 dage. Naturligvis er sko-

lens ambitioner på lejrskoleområdet også en måde at tiltrække elever på; men det er også et 

faktum, at elever med deres frivillige arbejde og forældres velvillige økonomiske støtte til 

lejrskolerne er med til at cementere det forhold, at der i Esbjerg Kommune er forskel på det 

skoletilbud Hassan og Henriette får. Det er tankevækkende, at man med vedtagelsen af fol-

keskolereformen i 2013 ønskede, at alle elever skulle blive så dygtige som mulige og trives 

bedre i en længere, mere varieret og spændende skoledag. I Esbjerg Kommune har eleverne 

fået en lang skoledag – blandt andet ved at forlænge pauserne; men jeg tvivler stærkt på, at 

den er blevet mere spændende og varieret, har øget fagligheden og øget trivslen for alle ele-

ver. 

Om det er det forhold, de mange undervisningstimer eller noget andet, der gør udslaget, skal 

jeg ikke kunne sige med 100 % sikkerhed; men når mere end 10 % af kommunens lærere 

forlader den kommunale folkeskole på godt et år, er der med stor sandsynlighed ét eller an-

det galt med de vilkår, vi arbejder under. Det mest skræmmende er, at 50 % af de, der stop-

per, er mellem 35 og 54 år gamle og således over den første forskrækkelse over at være ny 

lærer. Jeg ved, at der også er lærere, der flytter til Esbjerg Kommune; men medlemsregiste-

ret afslører nådesløst, at fraflytningen er markant størst. Det har måske også haft en betyd-

ning, at den tidligere skolechef forlod jobbet kort før sommerferien, og man konstituerede 
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chefen for pædagogik og undervisning Ulla Visbech. Der var ved udgangen af januar endnu 

ikke ansat en ny skolechef. Det sidste, den afgåede skolechef fik sat i værk, var, at vilkårene 

for kompetenceløftet fra sidste skoleår er blevet markant ringere. Nu spises man af med 

ganske få dage, hvis man skal have udviklet kompetencerne i matematik, og jeg har set 

skemaer, hvor kursister i naturfag ingen undervisning har om mandagen, da man på den 

måde sparer vikartimer og til gengæld har 26 lektioner placeret på tirsdag, onsdag, torsdag 

og fredag. Kald det bare defensivt - jeg kalder det uanstændigt. Mindst én lærer har forladt 

skolevæsnet på grund af de usle vilkår for kompetenceudvikling. Sidste skoleår ansatte man 

14 lærere til at dække vikartimer for de lærere, der afholdt sjette ferieuge. Det var fuld fi-

nansieret; men i dette skoleår var der ikke plads til disse 14 vikarstillinger. Resultatet er, at 

der nu læses endnu flere vikartimer af ikke-læreruddannede studenter. Jeg havde håbet, at 

Esbjerg Kommune ville have ansat lærerstuderende fra tredje og fjerde årgang på lærerud-

dannelsen; men da Esbjerg Kommune ikke vil overholde overenskomsten, faldt det projekt 

til jorden. Defensivt? Tjaaaaa.  

Der vil sikkert på dette tidspunkt sidde enkelte generalforsamlingsdeltagere og tænke, at der 

da ikke er banket ret meget hul i muren af ynk, klynk og tristesse. Det er også korrekt; men 

jeg har det princip, at én skal sige det, hvis kejseren går nøgen rundt. Jeg synes, man lukker 

øjnene for mangt og meget i skoleledelsen, skolebestyrelsen, Børn & Familieudvalget, i 

Skoleadministrationen og i Byrådet. Man kan næppe påstå, at de ikke lytter, for der eksiste-

rer desværre en larmende tavshed om de forhold, vi byder børn og elever. Hvor skal beslut-

ningstagerne høre om virkeligheden i skolen, når skoleledere og ansatte i angst for ansættel-

sesforholdet tavst tåler tilstanden? 

Men lad mig så på dette tidspunkt løfte hammeren og prøve at skabe et hul, som lyset kan 

finde vej gennem. 

Først og fremmest vil jeg appellere til, at alle ansatte med ansvar for elevernes undervisning 

og trivsel klart og tydeligt tager ordet og ytrer sig om de forhold, der netop nu kendetegner 

vilkårene i den kommunale folkeskole.  Alt for mange har alt for længe været kyste, skræm-

te og tavse i forhold til at ytre sig om de forhold, vi byder elever og ansatte under Folkesko-

lereformen og Lov 409.  

I den forbindelse vil jeg gerne rose skoleleder på Urbanskolen, Steffen Lawaetz, for dels at 

tale lige ud af posen og dels at invitere Esbjerg Lærerforening og skolens TR til et møde, 

hvor vi i fællesskab søgte at klarlægge problemerne og fremad søger en løsning på samme 
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problemer. Det var og er én af de roller, Esbjerg Lærerforening gerne vil spille. Vi er ikke 

bare problemfindere – vi er også en del af problemløsningen.  

Vi ser lyspunkter i den offentlige, politiske debat om folkeskolen. Således har Jacob Mark 

fra SF foreslået, at lærerne maksimalt må undervise 25 lektioner hver uge. Jeg skal for en 

god ordens skyld sige, at det gennemsnitlige undervisningstimetal i Esbjerg og Fanø kom-

muner lå tæt på 23 lektioner i 2012; men enhver tanke om en national, central standard for 

arbejdet i folkeskolen er velkommen. Undervisningsminister, Merethe Riisager, fra Liberal 

Alliance taler om så væsentlige emner som dannelse, undervisning og kvalitet i skolen. Det 

er næsten en dagsorden, der kunne være vokset i Danmarks Lærerforenings blomsterbed. 

For nylig har formanden for BUPL, Elisa Bergmann, udtalt på Twitter, at fagfaglig under-

visning er en læreropgave. Der er således flere eksempler på, at der kan slås hul i muren og 

lukkes lys ind. 

Folkeskolen rummer megen kvalitet; men der er plads til forbedringer. Lærere og elever har 

et behov for at fordybe sig i stoffet og gøre sig umage med opgaverne; men hvordan lykkes 

det med 3170 bindende centrale mål i skolens fag suppleret med test og eksamen? Jeg deler 

helt det synspunkt, at det er vigtigt, at eleverne trives i skolen; men er det tvingende nød-

vendigt med to trivselsmålinger og deraf følgende handlinger for alle elever i den kommu-

nale folkeskole? Jeg deler også den opfattelse, at den offentlige sektor skal styres; men lige-

som med biler er overstyring en ganske risikabel fejl. New Public Management har været et 

styringsredskab i mange år og er blevet STYRINGSREDSKABET. Målet med New Public 

Management var at sikre kvalitet i den offentlige service – ikke hovedløst at spare penge. I 

hele min formandstid på 11 år er der talt rigtig meget om stordriftsfordele. Mindst et dusin 

små skoler er lukket i perioden, og det vil undre mig, om de tilbageværende små matrikler 

ikke er i Byrådets søgelys, når dette års kommunalvalg er overstået. Decentralisering var 

egentlig et hovedelement i den oprindelige New Public Management model; men et øget 

decentralt råderum er ikke en del af de reformer, der gennemføres i praksis. Tværtimod er 

de præget af en blind tro på stordriftsfordele. Når opgaver bliver placeret på et lavere for-

valtningsniveau, kombineres det ofte med, at organisationer lægges sammen til større enhe-

der som eksempelvis det esbjergensiske skolevæsen. Det giver en opgavemæssig decentrali-

sering i syv skoler og en børneby, og de organisatoriske enheder bliver større. Det betyder 

en organisatorisk centralisering og for det meste et større ledelsesspænd i den forstand, at 

skolelederne får ansvar for væsentlig flere medarbejdere. Derfor er det svært for skolelede-

ren at nå sine målsætninger via tydelig retningsgivning og systematisk, positiv opfølgning 
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på medarbejdernes indsats og resultater. Der synes ikke bare at være stordriftsfordele. Der 

er med skolestrukturen, de massive besparelser som følge af strukturændringerne og fravæ-

ret af nærværende ledelse også opstået markante stordriftsulemper. I den forbindelse vil jeg 

gerne skrue tiden lidt tilbage. Esbjerg Lærerforening gennemførte i skoleåret 2014/15 en 

stor undersøgelse af sammenhængen mellem undervisningstimetal, sygefravær og social 

kapital. Det var helt markant, at kommunens mindste enheder havde en tendens til at have et 

arbejdsmiljø, der kunne bære et højt undervisningstimetal og samtidig have lavt sygefravær 

og stor social kapital. Jeg besøgte i den forbindelse Vadehavsskolens afdeling Kongeåvej, 

der dengang hed Gredstedbro Skole og spurgte nysgerrigt ind til det fænomen, at de åben-

bart kunne tåle et højt undervisningstimetal og bevare arbejdsglæden. Skolen havde de 

samme inklusionsudfordringer som alle øvrige skoler, samme økonomiske udfordringer som 

de øvrige skoler; men de var færre ansatte og elever end gennemsnitligt, og i de forhold lå 

forklaringen på meget. Der var tættere relationer mellem de ansatte, mellem de ansatte og 

ledelsen, mellem de ansatte og forældrene og mellem de ansatte og eleverne. Det er muligt, 

at stort er billigt; men der er rigtig meget, der tyder på, at småt også er godt. Esbjerg Lærer-

forening vil derfor appellere til, at man ikke hovedløst kigger på et eventuelt provenu ved at 

nedlægge de sidste små enheder i det kommunale skolevæsen; men at man i stedet lærer af 

mulighederne for stærkere relationer og mere nærværende ledelse i enhederne. Medlemmer 

af Esbjerg Lærerforening ønsker god og nærværende ledelse. Det er vores håb, at den netop 

afsluttede lederevaluering derfor bruges til en konstruktiv debat om, hvor meget ledelse og 

hvilken ledelse, der er brug for på enhver matrikel i Esbjerg Kommune. Når jeg så specifikt 

beskæftiger mig med Esbjerg Kommune og ikke med Fanø Kommune i spørgsmålet om 

New Public Management og strukturændringer, skyldes det især, at det ikke lige ligger til 

højrebenet at lave store skolestrukturændringer på en ø med kun en skole. Det skal imidler-

tid ikke forhindre mig i at advare Byråd og Administrationen i Fanø om at spare yderligere 

og lave eksperimenter med klassestørrelse. Fanø Skole udmærker sig, før seneste budgetbe-

sparelse, ved at have landets højeste karaktergennemsnit uden for det nordsjællandske whi-

skybælte. Der kan sidde enkelte generalforsamlingsdeltagere, der søger en kombination af 

Fanø og whisky – det vil jeg helt afholde mig fra. Til gengæld vil jeg ikke afholde mig fra at 

påpege, at Fanø Skole har en lav gennemsnitlig klassekvotient, en meget høj kompetence-

dækning blandt de ansatte, en meget tilgængelig ledelse, nærhed til beslutningstagerne på 

Rådhuset og stærke relationer mellem ansatte, forældre og elever. Det kan nok lyde lidt sar-

kastisk; men man behøver ikke rejse forfærdelig langt væk for at finde eksempler på skoler, 
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der har opnået og stadig opnår gode resultater. Esbjerg Lærerforening deltager gerne i et 

projekt om god skole. I Aabenraa Kommune har man netop afholdt en hel dag som startskud 

til projekt ”Den gode skole”. Lad os gøre noget lignende i Esbjerg og Fanø Kommuner. Sid-

ste år arrangerede Esbjerg Lærerforening sammen med Skole & Forældre og Folkekirkens 

Skoletjeneste en aften i Treenighedskirken med titlen ”Hvad skal vi med skolen?”. Der var 

ikke overvældende mange deltagere; men flere af deltagerne fra det administrative og politi-

ske system udtrykte ønske om at gentage noget lignende. Den idé, synes vi i Esbjerg Lærer-

forening, vi bør tage op. Det er slet ikke sikkert, at vi skal samle alle lærere i Stadionhallen 

til oplæg og madpakke – det er prøvet; men lad der for eksempel på hver skole være møder 

med inddragelse af ansatte, elever og forældre hvor betydningen af den gode skole for alle 

drøftes. Esbjerg Lærerforening vil gerne slå hul i muren af utilfredshed og modløshed, der 

hvor der er en sådan mur. Vi har naturligvis et brændende ønske om, at skolerne i kredsens 

to kommuner tilgodeses med flere ressourcer, og vi glæder os over, at der for første gang i 

lang tid er givet penge til det esbjergensiske skolevæsen. Vi ser især frem til at blive inddra-

get i drøftelse om, hvordan disse penge bedst kan anvendes. Jeg har allerede efter besøget 

på Urban C fremsendt flere konkrete forslag til formanden for Børn & Familie, Diana Mose, 

som har taget positivt imod forslagene. Indtil vi får vores ønsker om flere ressourcer til sko-

lerne opfyldt, vil vores fokus imidlertid ligge på, hvordan man gør lærere og børnehaveklas-

seledere så gode som muligt til gavn for elevernes udbytte af undervisningen inden for den 

ressource, den ansatte og skolen har til rådighed. Det kræver en stor grad af samarbejde 

mellem ansatte og ledelse, og det vil være passende at begynde med at drøfte det ønske ved 

de fire lærermøder, der er aftalt i den TR-aftale Esbjerg Lærerforening har indgået med Es-

bjerg Kommune. Vi rækker som organisation hånden ud til samarbejde; men vi kan ikke 

gøre det uden medlemmernes hjælp. Derfor vil vi i aften bede om, at I også på møder og i 

hverdagen hele tiden har fokus på, om der er noget på jeres matrikel, der med fordel kan 

laves på en måde, der skaber større glæde og begejstring eller i det mindste et bedre ar-

bejdsmiljø og et bedre arbejdsliv. I bilag 4 til overenskomst 15 er der beskrevet, at udarbej-

delsen af opgaveoversigten skal være præget af gennemskuelige, retfærdige og objektive 

kriterier. Der kan man tage fat, inden planlægningen af det kommende skoleår løber løbsk. 

Man kan også drøfte skoledagens struktur med hensyn til lektionslængde og pauser. Man 

kan drøfte, hvem der tager sig af den understøttende undervisning. Man kan drøfte, hvilket 

niveau man vil byde eleverne på lejrskoler og ekskursioner og man kan drøfte, hvilke vilkår 

der skal være for de ansatte, der tilbydes eller presses til en kompetenceudvikling. Betyd-
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ningen af folkeskolen for kommunerne og samfundet kan ikke overvurderes, og de lokale, 

aktuelle problemer løses ikke ved retorik. Det kræver politisk handling og det kræver, at alle 

medlemmer af Esbjerg Lærerforening involverer og engagerer sig i bestræbelserne på at få 

den folkeskole, der bliver de ansattes, forældrenes og elevernes naturlige og selvfølgelige 

valg af skole. Når den mundtlige beretning er afviklet, og der er stemt om den, vil kredssty-

relsen bede jer om at forholde jer til tre aktuelle udfordringer og bede jer om input, vi og I 

fælles kan arbejde videre med.  

En anden mur, vi ofte slår os på, er PISA-undersøgelserne; men undersøgelserne fra 2015, 

hvilket er før virkningerne af folkeskolereformen, giver et klart billede af, at danske skole-

elever fortsætter den fremgang, der har været konstant siden den første PISA-undersøgelse 

så dagens lys. Vel har jeg ofte forbandet PISA-undersøgelserne langt væk; men lige lidt har 

det hjulpet. PISA måler det, der egner sig til at blive målt – det er i værste fald gold viden 

og skubber skolen i retning af ”Teaching to the test”; men lad os trods alt glæde os over den 

stadige fremgang, når nogen har besluttet, at vi skal måles på den måde. En anden undersø-

gelse, TIMMS, der også som PISA-undersøgelsen fra 2015 beskæftiger sig med naturviden-

skabelige færdigheder afslører, at Danmark efterhånden ligger helt i top og blandt andet lig-

ger foran Canada. Der er således meget at glæde sig over på resultatsiden i det danske sko-

levæsen. Lad os så sætte fokus på arbejdsglæden. 

Damarks Lærerforening har netop afsluttet en medlemsundersøgelse, der kortlægger mange 

interessante tendenser og ønsker fra medlemmernes side. Der er et tydeligt billede af, at 

medlemmerne aldrig glemmer 2013 med det voldsomme overgreb fra regering og KL. Til 

gengæld er der mange medlemmer, der ønsker at komme videre og søge nye veje til at gen-

vinde glæden ved arbejdet. Vi ønsker også, at medlemmerne genvinder glæden ved arbejdet, 

og vi ønsker i høj grad at involvere medlemmerne i projektet. Undersøgelsen viser imidler-

tid også, at mange medlemmer har svært ved at afse tiden til politisk arbejde i en faglig or-

ganisation. Derfor skal vi som kredsstyrelse også forsøge at nytænke politisk arbejde i 

kommunerne. Vi har blandt andet besluttet os for, at kredsstyrelsesmedlemmer i højere grad 

skal besøge skolerne i kredsen. Ikke nødvendigvis til klubmøder; men også bare som et be-

søg i hverdagen for at danne sig et billede af de forskellige virkeligheder, der er i kredsens 

skoler og lytte til de ønsker og forslag, medlemmerne har til deres arbejdsliv. Vi vil også 

drøfte, hvordan vi kan aktivere og involvere medlemmer, uden det nødvendigvis betyder, at 

man skal stille op til et tillidsvalg på skolen eller i kredsen. Endelig kan man forestille sig, at 

man kan være medlem af kredsstyrelsen uden nødvendigvis at skulle være til møde hver 
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mandag og fredag; men i stedet kan bidrage med afgrænsede projekter. Det lader til at være 

ønsker på landsplan i medlemsundersøgelsen, så det kan også gælde for medlemmer af Es-

bjerg Lærerforening. 

Når Esbjerg Lærerforening rækker hånden ud til samarbejde, mener vi det alvorligt. Derfor 

har jeg også på møder med den tidligere skolechef, Henrik Schou, og den konstituerede sko-

lechef, Ulla Visbech, efterlyst det det samarbejde, der eksisterede om sygefravær, arbejds-

miljø og inklusion. I mere end et år har der således ikke været afhold ét eneste møde i ar-

bejdsgrupperne. Det var én af grundende til, at jeg i sin tid trak mig ud af partnerskabet med 

Esbjerg Kommune. Hvis ikke begge parter mener det alvorligt, er partnerskaber inderligt 

overflødige. Der er nu tegn på, at et samarbejde til gavn for ansatte, elever og forældre kan 

reetableres, udvides og udvikles. Det glæder vi os over i Esbjerg Lærerforening.  

Meget vil naturligvis afhænge af viljen til samarbejde hos den nyansatte skolechef; men ét 

er sikkert. Det er ikke Esbjerg Lærerforening, der lægger hindringer i vejen for et samarbej-

de. Desværre er der gået meget lang tid med at finde en ny skolechef. I min optik er syv 

måneder al for lang tid. Et skolevæsen skal have en tydelig og kompetent skolechef, en sko-

lechef der tør sætte ord på alle udfordringer, en skolechef, der tør uddelegere ansvar til sko-

leledere og afdelingsledere, en skolechef, der ikke truer og kyser de ansatte, der ytrer sig om 

de vilkår, de er ansat under og en skolechef, der opfatter de ansattes arbejdsliv som en 

hardcase kuffert og erkender, at man ikke kan blive ved med at proppe svømmefødder, ilt-

flasker og dykkermasker i kufferten uden samtidig at tage noget ud af samme kuffert. Vi 

ønsker en skolechef, der hjælper os med at blive så gode som muligt og som inddrager os 

længe før, beslutningerne er taget. Vi ønsker i begge kommuner et Byråd og et udvalg, der 

inddrager os i arbejdet med at gøre den kommunale folkeskole til en skole, vi kan være stol-

te over og gøre til det naturlige valg for børnenes skolegang. Det er også med den tilgang, 

Esbjerg Lærerforening vil invitere de opstillingsberettige partier til drøftelse af de to skole-

væsner forud for kommunalvalget i slutningen af dette kalenderår. Vi håber, vi og vores 

medlemmer kan være med til at påvirke den politiske dagsorden i en retning, der giver ele-

ver, forældre og ansatte glæden, stoltheden og begejstringen over deres skole tilbage. Vi 

yder gerne vores bidrag til at bryde mure ned og lukke lyset ind; men vi kan ikke gøre det 

alene. Hvis vi ikke i fællesskab handler og påvirker til noget bedre, er der en risiko for, at vi 

tilpasser os det eksisterende. Den situation ønsker vi ikke i Esbjerg Lærerforening. Det er 

med den baggrund, I senere bliver bedt om at komme med realiserbare forslag til jeres og 

vores arbejde i fremtiden. 
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Jeg håber, jeg med dette års beretning ikke kun har sat fokus på problemerne; men også an-

vist løsninger. Jeg beklager, at ikke alle arbejdspladser og medlemsgrupper er nævnt; men 

jeg vil i den sammenhæng henvise til den skriftlige beretning, hvor jeg har forsøgt at favne 

bredere. 

Pædagogik og Undervisning og Ungdommens Uddannelsesvejledning mærker stadig presset 

fra de konstante forandringer. Ved Specialundervisningscentret for voksne og ved Kommu-

nikationscentret presses medarbejderne konstant af markedskræfternes virkning på mæng-

den af elever, der skal undervises. Det er mit håb, at man ved OK-18 kan forhandle et løntil-

læg og et lønforløb for de ansatte ved SoSu-skolen. 

Ved Studie 10 er man permanent udfordret af de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioners 

forsøg på at skaffe flere betalende kunder i butikken. Også her er markedskræfterne på spil. 

Både Rybners og EG er meget interesserede i at øge deres taxameterindtjening ved et øget 

optag fra folkeskolens 10. årgang, og Esbjerg Kommune vil gerne minimere udgiften til 

skolegangen af de samme elever. Der er – ud over mængden af sygesager - en klar stigning 

af kredsens rådgivning i forhold til pension og efterløn. Vi ser desværre flere medlemmer, 

der bukker under for stress, da der ofte er meget lidt sammenhæng mellem deres ressourcer 

og de opgaver, de sættes til at varetage, og noget tyder på, at det også er mængden af foran-

dringer, der har fået et øget antal medlemmer til at eftersøge et liv på den anden side af sko-

lemuren. Det er en trist udvikling, og jeg ærgrer mig hver uge over at se kolleger, som sag-

tens kunne arbejde et par år eller mere med undervisningen, give op. Den udvikling skal 

stoppes, og vi stopper den kun ved at stå sammen om at rejse vores berettigede krav og for-

ventninger i forhold til arbejdsgiverne. Det er kun det vedholdende engagement, solidarite-

ten, fællesskabet og det faste fokus på kampen for gode arbejdsvilkår, løn og øvrige over-

enskomstmæssige forhold, der berettiger en lærerforenings eksistens. Det engagement ople-

ver jeg heldigvis dagligt på mit kontor, i min styrelse, blandt tillidsrepræsentanterne og alle 

de medlemmer, der dukker op, når der indkaldes til møde i den faglige klub på skolen eller 

en anden arbejdsplads, hvor medlemmer af Esbjerg Lærerforening arbejder. Jeg tror også, 

den kommende tid vil betyde, at vi i Esbjerg Lærerforening og i de faglige klubber skal væ-

re klar til at yde en ekstraordinær indsats. Foran os ligger forhandlingerne om OK-18. Jeg 

har fra min plads i Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse siden 

tiltrædelsen af OK-15 arbejdet med en plan for OK-18. Som det er fremgået af pressen, kan 

Danmarks Lærerforening ikke leve med status quo ved OK-18. Det, håber jeg også, man 

forstår i Kommunernes Landsforening og i Folketinget. Jeg har tidligere i min beretning 
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fortalt, at der synes at være nye toner blandt visse politikere i Folketinget, og der er heldig-

vis tegn på, at den samlede fagbevægelse står sammen og fast i forhold til, hvad man vil 

tillade en regering at slippe af sted med ved OK-18. Vi får brug for al den støtte vi kan få i 

befolkningen, i byrådene og i Folketinget – også derfor skal vi i fællesskab søge at skabe et 

bedre – men også retvisende billede af forholdene i folkeskolen. Der er brug for alles hjælp. 

Derfor vil også i år rette en stor tak til Seniorafdelingen og Lærerstuderendes Landskreds 

for deres store arbejde og interesse. Selv om man ikke er direkte involveret i det daglige 

arbejde som lærer, har alle medlemmer stor betydning for kredsens samlede styrke. Der skal 

ikke være nogen som helst tvivl om, at alles interesse for Esbjerg Lærerforening er en stor 

moralsk opbakning i hverdagen. En organisation er lige præcis så stærk, som dens med-

lemmer og tillidsvalgte gør den til. 

 

Også en stor tak til de ansatte konsulenter og kontorpersonalet som hver dag yder en stor 

indsats for medlemmerne og kredsstyrelsen. 

 

Tak til alle samarbejdspartnere i kommunens politiske og administrative system. 

 

Og med de ord overgiver jeg kredsens beretning til generalforsamlingens behandling. 


