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     Silkeborg, den 20. december 2016 

 

Kære medlemmer af Silkeborg Lærerforening 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, en glædelig og lang juleferie med jeres familier og et godt nytår. 

 

Endnu et arbejdsår er gået med flere store forandringer både for jer på skolerne og institutionerne og 

også her på kredskontoret, hvor vi fik sagt farvel og et stort tak til vores formand og kasserer igen-

nem mange år Johnny Specht og Leif Pedersen. Mange erfaringer og historiske sammenhænge er 

derfor ikke længere til stede i huset, og vi ”nye” er derfor nødt til at opbygge nye erfaringer og struk-

turer, der fortsat kommer til at drive Silkeborg Lærerforening fremad til gavn for medlemmerne. 

 

I Danmarks Lærerforening er der i år kredset om to store temaer. Hvordan får medlemmerne vilkår, 

der gør, at de lykkes med deres arbejde? Og hvordan får medlemmerne mulighed for at få indflydelse 

på deres arbejde? Begge temaer har også været centrale temaer i kredsens arbejde igennem det sidste 

år. 

 

Lærerne og børnehaveklasselederne læser i dag rigtig mange undervisningstimer og løser rigtig man-

ge opgaver. Her på kredskontoret har vi lavet en større analyse af antallet af opgaver og undervis-

ningstimer, lærerne og børnehaveklasselederne har på deres opgaveoversigter. I gennemsnit læser 

lærere og børnehaveklasseledere 751 undervisningstimer om året. Et tal der dækker over store lokale 

forskelle fra skoler med et gennemsnit på 677 timer til skoler med et gennemsnit på 821 timer. 

 

Hvis man sammenligner med de gennemsnitlige undervisningstimetal i skoleåret 2013/2014 før re-

formen trådte i kraft, så dækker disse tal over en produktivitetsstigning på 15 %, hvilket nok ville 

gøre de fleste private virksomheder grønne af misundelse. 

 

Arbejdstempoet på skolerne i Silkeborg er derfor meget højt, hvilket også understøttes af Alexandra 

Instituttets rapport ”Alene med børnene i centrum,” der er lavet på baggrund af interviews med lære-

re i Silkeborg, og af resultatet af den kommunale trivselsundersøgelse, der er gennemført her i 2016. 

Godt nok oplever flere lærere i dag, at der er bedre balance mellem de krav, der stilles til deres arbej-

de og de resurser, der er til rådighed, men der er stadig 50 % af lærerne, der ikke finder denne balan-

ce i deres arbejdsliv. Et alt for højt tal. 

 

Kredsen er sammen med kommunen glade for, at flere lærere og børnehaveklasseledere oplever en 

bedre balance i deres arbejdsliv, og vi tror også på, at det arbejde, vi i kredsen sammen med kommu-

nen har gjort for at forbedre arbejdsvilkårene, kan være en del af forklaringen på den ændrede opfat-

telse hos en del af lærerne. Et arbejde der har bestået i at få Silkeborg Aftalen til at fungere på sko-

lerne, en ny aftale for alle skoler om, hvordan en opgaveoversigt skal se ud, og en aftale, om at sko-

lerne skal have en procedure for, hvordan man løbende omlægger, registrerer og opgør arbejdstiden. 

Men at 50 % af lærerne ikke finder balancen mellem krav og resurser viser også, at arbejdet ikke er 

færdiggjort. En forståelse vi heldigvis også møder i forvaltningen og nu også hos flere politikere, der 

er bevidste om, at skolen skal tilføres flere penge og dermed resurser. 



Der skal gøres noget ved denne ubalance, men prisen må heller ikke blive for høj. I dag udrulles læ-

ringsplatforme over hele landet, fordi – ”det skal de”. En aftale mellem KL og regeringen dikterer et 

brugerportalsinitiativ, der både skal effektivisere og forbedre kvaliteten af arbejdet i en digital folke-

skole. Lokalt er valget af læringsplatform, som I alle ved, landet på Meebook.  

 

Når anvendelsen af Meebook skal begrundes, så argumenteres der også for, at læreren kan spare 

forberedelsestid ved at kunne dele og overtage undervisningsforløb fra andre. I andre sammenhænge 

argumenteres der for, at læreren skal arbejde systematisk og målstyret og i andre sammenhænge skal 

læreren benytte sig af bestemte elektroniske læringsportaler og undervisningsmaterialer. 

Fordelen for læreren skal være, at læreren kan spare forberedelsestid ved at undgå at skulle bruge tid 

på at træffe valg om undervisningsmaterialer, læreren kan spare tid ved overtage undervisningsmate-

rialer fra andre, og læreren kan spare tid ved systematisk og nøjagtigt at styre efter de præcise for-

enklede fælles mål. 

 

Spare tid og fjerne opgaver med det formål at få bedre balance i arbejdslivet er positivt, men hvis 

læreren samtidig mister muligheden for at have indflydelse på sit eget arbejde, og hvis resultatet sam-

tidigt er endnu flere undervisningstimer, så er prisen alt for høj. 

 

Kredsen arbejder derfor i øjeblikket på at sikre den pædagogiske diskussion og debat ved de foran-

dringsprocesser, der foregår på skolerne. Det er afgørende for kvaliteten af lærerarbejdet, at lærerne 

stadig træffer egne pædagogiske og didaktiske beslutninger i relation til de elever, den enkelte lærer 

underviser, og det er nødvendigt, at der er tid til pædagogiske og didaktiske ”kampe” og diskussio-

ner mellem kolleger for, at skolen stadig kan udvikle sig. 

 

 

Selvom opgaverne trænger sig på, så vil vi om et øjeblik lader julefreden sænke sig over os, og vi 

håber, at I vil gøre det samme ude på skolerne sådan, at I alle kan nyde en velfortjent juleferie.  

 

 

Vi takker for opbakningen og samarbejdet med jer i 2016 og sender jer de bedste julehilsener. 

Niels Jørgen og Trine 

 

 

 

 

 


