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1. maj tale 

Mange tak for invitationen til at tale her i dag.  

Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. 

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk 

gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 

 

Men I får alligevel lidt: 

Det er en kendsgerning, at den aftale vi har i dag, er noget nær den mest fleksible 

aftale på det offentlige område. Lederen kan bestemme, hvilke opgaver læreren skal 

løse hvor, hvornår og sammen med hvem. 

Det er ikke en aftale, som stammer fra det forrige århundrede.  

Den er spritny fra 2008. Den passer rigtig fremragende til lærerarbejdet. 

Aftalen er evalueret meget positivt af lærere, ledere og kommuner. 

Det gælder også Skanderborg kommune.  

Der er ingen tvivl om, at der lokalt er stor tilfredshed med den gældende aftale. 

Regeringen fremlagde et forslag til folkeskolereform. Et ganske godt forslag. En del 

gode tiltag til gavn for folkeskolen, masser af muligheder for fornyelse og udvikling. 

Forslaget til finansiering af folkeskolereformen er, at lærerne skal betale. betalingen 

skal ske ved, at lærerne skal undervise væsentligt mere end de gør i dag. 

Hvis det skal lade sig gøre, så må der ændres i lærernes overenskomst, for her er der 

en arbejdstidsaftale, der binder resurser. Og her er der muligheder for at indgå 

lokale aftaler på både kommuneniveau og skoleniveau. 

 

Man er i gang med at lave lovgivning, som forudsætter et ganske bestemt resultat af 

en overenskomstforhandling.  

Det er altså en hidtil uset sammenblanding af tingene. 
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Jeg betragter det som en kendsgerning, at regeringen og KL for langt over et år siden 

har aftalt, at lærerne skulle køres fuldstændig over. Lærerne skulle fratages 

aftaleretten, de skulle undervise betydeligt mere end i dag og deres strejkekasse 

skulle tømmes. 

At sige: ”Regeringen og KL” er i virkeligheden ikke særligt oplysende i forhold til, 

hvad der egentlig er foregået, og hvor de egentlige problemer ligger. 

Hele det her setup er styret af embedsmænd i Finansministeriet og KL. Det er 

økonomer og andre teknokrater, der har tænkt tankerne. 

Problemet er, at de ikke aner, hvad det handler om, når der skal leveres kvalitet i 

undervisningen – og de er hamrende ligeglade. 

Målet er nemlig at levere så mange timer undervisning og pasning som muligt for 

pengene.  

Det er ikke et tema for de her folk, hvad kvalitet i undervisningen er og hvilken 

betydning det har. 

 

Vi er vidner til en ny omgang New Public Management.  

Det drejer sig om kvantitet. 

 

Moderniseringsstyrelsen er det fredelige og positivt klingende navn for det center 

for udøvelse af rå statsmagt og opvisning i magtarrogance, som vi har fået i det her 

land.  

For det er magtarrogance, når staten ensidigt trumfer sine krav igennem.  

Ikke nok med at alle KL´s krav er tilgodeset. Man har foretaget et gedigent tyveri af 

lærernes lønmidler. 

Det er ikke småpenge vi taler om. Et løseligt overslag viser, at man har skovlet for ca. 

800 mio. kr. ned i kassen.  

Ved en lang række overenskomster har vi valgt at bruge overenskomstmidler til 

forbedringer af vores arbejdstidsaftale. 
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Det er helt almindelig praksis, at når man piller ordninger ud af overenskomsterne, 

så laver man en opgørelse af værdien. 

De frigjorte penge aftaler man så en ny anvendelse for. 

 Det er overhovedet ikke sket i det her tilfælde. 

 

Det er heller ikke forhandlinger, der er foregået. Det er et regeringsovergreb, som 

praktisk er gennemført af embedsmænd fra Moderniseringsstyrelsen. 

Der er tilsyneladende ingen politisk styring på det her. 

 

Det gælder også i KL. 

Loven – som det jo nu er - om lærernes arbejdstid åbner mulighed for, at der kan 

indgås lokale aftaler. KL skriver i et brev til borgmestrene, at de ikke må/skal/bør 

benytte sig af den mulighed. 

 

Jamen – borgmestrene er da for pokker KL. 

 

Vi bliver som fagforeninger nødt til at fange det her. Vores demokrati er i krise.  

Jeg er bange for, det er en alvorlig krise. 

Vi bliver nødt til at få politikere tilbage på banen. Vi kan på ingen måde lade 

teknokraterne lege alene med vores demokratiske samfund. 

Jeg tror, det er fagforeningerne, der bliver nødt til at løfte den opgave. 

Det første vi bør gøre er at drøfte forhandlingssystemet.  

Vi kan ikke hamle op med rå statsmagt.  

Hvis Staten og kommunerne ikke vil forhandle, så er det hammer overfor vandpistol, 

som der stod i min avis. 

Der er for mig ingen tvivl om, at lærerne var de første. Hvis ikke der skal følge flere 

overgreb efter dette, så bliver vi nødt til at gøre noget andet, end vi har gjort de 

seneste par overenskomster. 
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Ved de kommende overenskomstforhandlinger skal vi alvorligt overveje at vende 

tilbage til at agere i samlet flok.  

Det kan meget vel tænkes, at svaret ligger i parolen for det her arrangement: 

Fællesskab i fremtiden – fremtid i fællesskabet. 

 

Når FOA og BUPL skal have tur næste gang – så bliver vi nødt til at kunne svare igen 

med omfattende sympatistrejker. 

 

 

Lærerne vil også fremover kæmpe for mulighederne for at levere så meget kvalitet i 

undervisningen som muligt. 

Vores fagforening er intakt. Vores medlemmer er sårede og vrede, men de er også 

blevet udstyret med en helt ny og meget stærk fornemmelse af sammenhold. 

Men lærerne fik tæsk! 

På trods af, at vi har en organisationsprocent på 97 % . 

Vi er godt lokalt forankret og vi har TR på alle skoler. 

Der opstod under de 4 ugers lockout ikke en eneste lille sprække mellem 

medlemmerne og foreningens ledelse. 

Vi siger nogen gange selv, at vi er landets stærkeste fagforening. 

Alligevel fik vi tæsk. 

Det er blevet bemærket ude i verden. 

Således skriver Generalsekretæren for den internationale lærerorganisation – 

Education International – Fred van Leuwe i går til statsminister Helle Thorning-

Schmidt: 

”På vegne af Education Internationals 30 millioner medlemmer verden over i 392 

lærerforeninger i 172 lande, skriver jeg for at fordømme den danske 

regeringsbeslutning om at haste en lov igennem Folketinget, som ensidigt 

gennemtvinger arbejdsgivernes krav. 



5 
 

 

Sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne i et land, som er kendt for dets 

veletablerede sociale dialog-institutioner, er en tragedie.” 

 

 

Fortsat god 1. maj 

 

 

 

 


