
19. marts 2018 

Til uddeling blandt medlemmerne i Skanderborg og Odder 

Der er indkaldt til demonstration i Århus torsdag den 22. marts kl. 17.00 – 19.00 – på Store Torv 

Kredsstyrelsen opfordrer så mange som muligt til at deltage i demonstrationen. Vi skal sammen markere at vi også i vores 

område vil insistere på, at der bliver aftalt en løsning for alle. 

Tag jeres familie, venner og kolleger med en tur til Århus. 

 

Der er fremgang i økonomien i vores land. Vi vil som offentligt ansatte have samme fremgang i reallønnen som de 

privatansatte. Det har arbejdsgiverne ikke villet være med til.  

Vi vil have erstattet lov 409 med en aftale om vores arbejdstid. Der skal findes en løsning om den betalte spisepause – og 

vi skal have sagt tydeligt nej til de øvrige forringelser, som arbejdsgiverne har tænkt sig at putte ind i de offentligt 

ansattes overenskomster.  

 

KL har også varslet lockout af lærerne. De har samtidig formuleret nogle undtagelser, som bl.a. omhandler noget omkring 

specialundervisning. Det er vældig utydeligt formuleret, så vi er ikke i stand til at svare på, hvem der præcis er omfattet. 

Vores kommuner arbejder på at finde ud af, hvem der er undtaget for lockout og hvem der er omfattet. 

Vi giver besked, når vi ved det med sikkerhed.  

Torsdag den 15. marts afholdt vi generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds. På generalforsamlingen valgte vi en 

ny Kredsstyrelse med tiltræden 1. april.: Frank Larsen, Bjedstrup Skole blev valgt som ny formand. Torben Bondegård 

Nielsen, Vestskolen blev næstformand, og den øvrige styrelse kom til at bestå af Sisse Olsson, Bakkeskolen, Vivi Gottlieb 

Larsen, Stilling Skole, Annette Hinkbøl, Låsby Skole og Torben Gejl Kristensen, Parkvejens Skole. 

Jeg vil gerne sige jer alle tak for den tillid, I har vist mig ved at vælge mig som formand gennem 14 år. Jeg synes det har 

været en ære og et ansvarsfuldt arbejde at forsøge at sikre så gode løn- og arbejdsforhold som muligt for lærerne i vores 

to kommuner.  

Nøglen til det arbejde er at insistere på en god dialog med vores arbejdsgivere på rådhusene og på skolerne. Den dialog 

skal altid søge at få fokus på de opgaver, vi skal løse, og udgangspunktet for dialogen skal være en forståelse af, at 

lærerne er professionelle medarbejdere, der søger at løse kerneopgaven bedst muligt. 

Det er lykkedes i mange tilfælde gennem årene. 

Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi I har valgt en flok rigtig gode tillidsrepræsentanter. Jeg vil opfordre til at I fortsat 

bakker op om gode tillidsrepræsentanter. Det er dem, der er det nærmeste og mest konkrete bagland for 

kredsformanden. 

Jeg har faktisk været rigtig stolt af mit arbejde. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet med TR´erne og med de af jer, som 

jeg har mødt gennem årene. 

Pas godt på Danmarks Lærerforening og Kreds 131. 

 

Venlig hilsen 

Bent Eriksen 

Kredsformand 


