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                    Silkeborg, den 15. december 2017 

 

Kære medlemmer af Silkeborg Lærerforening 
 

2017 går på hæld, og vi vil i den anledning ønske jer alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Faglig Klub møder 

I løbet af efteråret har vi været til Faglig Klub møder på 20 skoler samt på PPR, UU og Lysbro Ud-

dannelsescenter. Vi mangler kun 6 skolemøder, hvor de fleste er lagt i kalenderen i januar. Vi vil 

gerne sige stor tak for rigtig gode møder, hvor vi har haft muligheden for, at komme til at lære jer 

bedre at kende. Det har stor værdi for os at høre, hvad det er, der udfordrer jer i jeres hverdag, 

hvad I tænker på og bekymrer jer over. De input tager vi med i vores arbejde, hvor vi hele tiden 

har fokus på, hvordan vi kan forbedre jeres muligheder for at være professionelle lærere, børne-

haveklasseledere, uddannelsesvejledere, psykologer, konsulenter og tale-høre konsulenter. 

Desuden holder vi møder med mindre grupper med særlige fokuspunkter og problemstillinger, 

hvorfor vi har inviteret både børnehaveklasselederne og læsevejlederne til møder i janu-

ar/februar.  

Møderne giver et godt billede af lærernes udfordringer og er derigennem med til at sætte retning 

for kredsens arbejde i det nye år. 

  

OK 18 

Som I alle ved, står vi overfor afgørende overenskomstforhandlinger. Udgangspunktet for disse 

forhandlinger er en arbejdstidslov, Lov 409, som blev indført efter lockouten i april 2013. 

 

Det er helt usædvanligt, at et arbejdsområde år efter år er reguleret ved lov og ikke ved en over-

enskomst. Den danske model bygger normalt på aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Der-

for er det Danmarks Lærerforenings klare mål, at lærernes arbejdstid igen skal defineres ved en 

overenskomst, der har samme værdi, som de overenskomster vores kolleger har på det offentlige 

arbejdsmarked. 

 

Der er meget på spil, og kanterne er trukket skarpt op på både det statslige og det kommunale 

arbejdsområde, når det gælder arbejdstid for lærere, men også når det gælder løn og ansættelses-

forhold for de statsansatte. Så ja, der er en risiko for konflikt, og det er NU, der skal handles, for 

ingen kan være tjent med den arbejdstidslov, som gælder for os i dag.  

 

Billedet er derfor helt anderledes denne gang. De andre fagforbund har tilsluttet sig en musketer 

ed, hvor man har lovet hinanden, at ingen andre starter forhandlinger, før lærerne er i realitets-

forhandlinger om arbejdstid, og der er derfor lagt et stort pres på arbejdsgiverne, et pres, der ger-

ne skulle føre til en overenskomst i 2018. 
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Hvad skal vi med skolen? 

I september fortsatte vi samtalen om ”Hvad skal vi med skolen?” sammen med politikere, ledere, 

lærere og forældre til elever i skolen. Det var et rigtig godt møde, hvor vi fik sat fokus på folkesko-

lens indhold – dannelse, uddannelse, og målstyring af undervisningen. Et møde, der som sidste år, 

satte et kraftigt spørgsmålstegn ved meningen med de mange snævre og detaljerede mål i folke-

skolen samt troen på, at målstyringen samlet set vil forbedre skolens resultater. Tak til jer, der 

mødte frem og på den måde deltog i debatten. Det er en afgørende debat for vores skole, og det 

er afgørende, at vi fortsætter den.  

 

Arbejdstid 

I julebrevet sidste år skrev vi, at Silkeborglærere underviser mange timer, og undervisningstimetal-

let er desværre stigende. Sidste år underviste lærerne i gennemsnit 751 timer – i år ligger tallet på 

760 timer i gennemsnit. På 14 skoler er undervisningstimetallet steget, hvilket resulterer i, at pul-

jen til andre opgaver bliver presset, og at det bliver sværere at nå at forberede og efterbehandle 

undervisningen på en kvalificeret måde. 

Vi arbejder målrettet sammen med skoleafdelingen på, at skolerne skal lave mødeplaner. Ideen 

med mødeplanerne er ikke, at alle lærere hver uge skal arbejde efter samme skema, men møde-

planen skal sammen med opgaveoversigten gøre det muligt for alle at se, hvordan ressourcen pas-

ser til opgavemængden samt at teamsamarbejde og fælles forberedelse rent faktisk kan lade sig 

gøre sammen med kollegerne i tilstedeværelsestiden. Dette blev præsenteret og specificeret på et 

fælles møde i august mellem skoleledere, skoleafdelingen, tillidsrepræsentanter og Silkeborg Læ-

rerforening. Vores mål er, at få sat grænser for arbejdets og undervisningstimetallets omfang. 

 

Generalforsamling 

Vi afholder Generalforsamling den 22. marts 2018, og håber selvfølgelig at se rigtig mange af jer. 

 

Juleferie 

Vi lukker kredskontoret samtidig med at skolerne sender elever og lærere hjem, og vi starter 

sammen med jer den 3. januar. Hvis I har brug for os i juleferien, kan I skrive til vores mail: 

132@dlf.org  

Den læser vi hver dag. 

 

 

Vi håber, at I alle vil nyde en velfortjent juleferie. Vi takker for opbakningen og samarbejdet med 

jer i 2017 og sender jer de bedste julehilsener. 

 

Niels Jørgen og Trine 
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