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FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING  

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

6. OKTOBER 2017 

 

I denne mundtlige beretning vil jeg koncentrere jeg mig om det væsentligste, der er sket, siden den 

skriftlige beretning blev afsluttet 22. september. I den mundtlige beretning bruger jeg samme 

nummerering som i den skriftlige beretning, sådan at vi kan tage debatten samlet. 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at det går ufattelig godt i Danmark. Men han sminker i 

stor stil de tal, han lægger frem. Han påstår, at regeringen investerer som aldrig før i den offentlige 

sektor. Den triste realitet er, at med en bebudet lav vækst i det offentlige forbrug på 0,5 % i 2018 og 

planerne om kun 0,3 %´s stigning i årene fra 2019-2025, vil der i 2025 kommer til at mangle 52.000 

offentlig ansatte til at løse de voksende velfærdsopgaver ifølge vores hovedorganisation FTF. 

52.000! Her i København vil der mangle 2.675 offentligt ansatte. Det her er ganske alvorligt. Hvis 

det bliver en realitet, kommer mange borgere til at lide alvorlig nød, og vi kommer til at opleve 

yderligere pres på arbejdsmiljøet med tilhørende utilfredsstillende arbejdsforhold og oplevelsen af 

ikke at kunne løse opgaverne med kvalitet og dermed leve op til både politikeres og ikke mindst 

egne ambitioner. Hvis væksten i det offentlige forbrug er lavere end inflationen, bliver der færre 

ansatte. Såfremt niveauet skal holde, skal den offentlige forbrugsvækst ligge på 1,1 %, har FTF 

regnet ud, hvis der også skal tages hensyn til de flere børn og ældre, der vil være i 2025. De 

beregninger er bekræftet af flere vismænd.  

Uddannelsessystemet bliver også hårdt ramt, hvis Løkke får magt som han har agt. I perioden fra 

2016-2021 vil de samlede besparelser løbe op i mere end 14 mia. kr. Det har ramt og vil blive ved 

med at ramme vores kommende kolleger, der nu er lærerstuderende på professionshøjskolerne ved 

forringelser af deres uddannelse. Der er i øvrigt en interessant kronik i dagens Politiken af forsker 

Frans Ørsted Andersen og Anders Bondo, der plæderer for en tiltrængt femårig læreruddannelse. 

Nedskæringerne er også grunden til, at tusindvis af studerende højlydt aktionerede mange steder 

rundt i landet, arrangeret af Uddannelsesalliancen bestående af 40 organisationer. 

Når statsministeren hævder, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem støtte til velfærd og 

skattelettelser, er han helt forkert på den. Der er ikke noget folkeligt krav om skattelettelser, og de 

22 mia. kroner, som regeringen lægger op til, er der hårdt brug for til at rette op på års massakre på 

de svageste i samfundet. Uligheden er vokset i Danmark, og OECD, der bestemt ikke kan anklages 

for at være venstreorienteret, er kommet til det resultat, at jo mere lige, jo mere velstand har et land, 

og jo mere trygge er indbyggerne. Tryg-fonden er netop kommet med alarmerende tal. Det er nu 17 

% af befolkningen, der er bange for, at de ikke bliver hjulpet af samfundet, hvis de kommer i nød. 

Og hele 52 % er bange for, at de ikke vil få den nødvendige pleje, når de bliver gamle. Så når Løkke 

siger, at danskerne er et trygt folkefærd, gælder det for de fleste, men ikke for de sidste 20 %, og det 

er alvorligt. 

Udsigterne skræmmer virkeligt. Derfor skal der handles. Første skridt blev taget i onsdags, hvor 16 

fagforeninger og forbund i sammenslutningen Danmark for Velfærd havde indkaldt til fælles TR-

møde i Odense. Og det blev et TR-stormøde med ikke færre end 3.500 deltagere – virkelig, virkelig 

flot. Som det ganske rigtigt blev sagt på mødet: ”Vi er den stærkeste sociale bevægelse i Danmark. 

Lad os bruge den kraft, vi har, til at forsvare vores fælles velfærd”. Og tak til de 30 KLF-TR´ere, 

der tog turen sammen med kolleger fra Københavnsområdet.  

Til gengæld er det deprimerende, at det opsigtsvækkende møde stort set er blevet negligeret i 

pressen.  
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Svaret på regeringens reelle nedskæringer i den offentlige sektor er samling i fagbevægelsen, og 

den er kommet i gang. På Velfærdens Dag 7. november bliver der taget initiativer rundt om i landet, 

og vi kommer også sammen med de øvrige fagforeninger i København til at handle. Det bliver et 

langt sejt træk. Men udviklingen på sundhedsområdet, hvor talrige protester fra personalet nu har 

medført, at det årlige produktivitetskrav på 2 % er fjernet for 2018, skaber optimisme. Det nytter at 

protestere, sagligt og med henvisning til, at det er borgerne, altså patienterne, der skal i fokus. 

Tillykke til vores kolleger i regionerne. 

´Søren og Mette i benlås´ er en kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public 

management, der netop er udkommet. Den er skrevet af den dobbelte Cavlingpris-modtager Anders-

Peter Mathiasen, der har gravet i overenskomstforhandlingerne i 2012-13, lockouten og 

regeringsindgrebet. Bogen bekræfter − hvad vi hele tiden har vidst − at der var tale om et nøje 

tilrettelagt komplot udtænkt af en snæver kreds af politikere og embedsmænd i 

Moderniseringsstyrelsen. Det nye er de afslørende udtalelser fra Anette Vilhelmsen – SF´s 

daværende formand og minister i S-SF-R regeringen − og partiformand i Dansk Folkeparti, Kristian 

Thulesen Dahl, der dokumenterer, at statsminister Helle Thorning var en hovedkraft i det 

skandaløse overgreb på lærerne og andre undervisere, der var nøje planlagt lang tid i forvejen. Hvis 

pressen lever op til sin forpligtelse som samfundets vagthund, må den i den kommende tid forholde 

sig mere aktivt til det begivenhedsforløb, som DLF har skildret, men som man har opfattet som et 

partsindlæg og ikke en sandhed. Det er på høje tid, at pressen viser sig som den fjerde statsmagt. 

Det er flot, at Danmarks Lærerforening har støttet udgivelsen ved at købe 3.000 eksemplarer af 

bogen. KLF´s bestyrelse synes, at denne udgivelse er så vigtig, så alle deltagere her ved 

afslutningen af generalforsamlingen får et eksemplar udleveret af denne utrolig vigtige og i øvrigt 

spændende bog, der er flot anmeldt af vores gamle KK-redaktør Peter Garde på vores hjemmeside. 

 

Når jeg noget utraditionelt indleder ved at gå ud over KLF´s domæne, skyldes det, at forholdene på 

nationalt plan har en afgørende betydning for vores muligheder og betingelser, og fordi der er sket 

en del bemærkelsesværdige ting her på det sidste af både positiv og negativ karakter. Således 

tordnede statsministeren i sin åbningstale endnu en gang mod vores 7 skoleledere, der sagde nej tak 

til det såkaldte tilbud om − under visse betingelser − at modtage 1 mio. kroner for at forbedre deres 

resultater. De københavnske skolelederes saglige begrundelse – som vi helt støtter − var, at de ikke 

ville skade de langsigtede programmer, der allerede er i gang. Sjovt nok kritiserede Løkke ikke sin 

partikammerat i Herning, der ligeledes sagde nej tak til, hvad overborgmester Frank Jensen ganske 

rammende har kaldt ´hundekiksepædagogik´. Det var i øvrigt ganske befriende, at både Frank 

Jensen og Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev i TV-Lorry tog kraftigt til genmæle – tak 

for det. 

 

1. Løn og arbejdstid 

Sputnik 

Foreningen har gennem en del år forsøgt at få ordentlige aftalt løn- og ansættelsesvilkår for de 

lærere, der arbejder på dagbehandlingsskolen Sputnik. Skolen er privat og er hverken dækket af den 

overenskomst, der gælder for de kommunale skoler eller en anden overenskomst. 

Der har fra skolens side − indtil nu − ikke været vilje til at forhandle med KLF. Vi har derfor 

oversendt sagen til DLF, der har bedt Lærernes Centralorganisation om at forhandle med Sputnik. 

Der er nu omsider aftalt et møde 24. oktober, hvor vi håber, at der kan indledes en hurtig proces, der 

kan føre til enighed om en overenskomst.  

Sputnik er den store aktør på dette marked, men der er i København også andre private 

dagbehandlingsskoler, hvor vores medlemmer arbejder uden overenskomst. Det er fx Isbryderen, 
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Den Gule Flyver, Behandlingsskolerne, Basen og Søstjerneskolen. Nogle af stederne er indstillet på 

at indgå en overenskomst med Lærernes Centralorganisation, andre er mere tøvende.  

Fra skolernes side er der åbenbart en frygt for, at hvis der bliver ordnede forhold hos dem, så vil den 

skole ikke kunne konkurrere med de andre skoler. Vi har også at gøre med et sted, hvor man ikke 

ønsker, at der er en tillidsrepræsentant. 

I foreningen er vi bekymret over, at disse skoleformer underbyder den offentlige skole, fordi de 

tilbyder dårligere løn- og ansættelsesvilkår. Hvis der derimod er tale om konkurrence på ensartede 

ansættelsesvilkår, er vi sikre på, at de kommunale skoler kan byde ind. 

  

Københavns Kommune har en erklæret politik om at sætte ind mod steder, hvor der ikke er ordnede 

forhold. Derfor må kommunen i handling leve op til sine smukke vedtagelser. I Københavns 

Kommunes arbejdsklausul hedder det således: 

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som 

medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold 

til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest 

repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.  

 

Der er ingen tvivl om, at denne klassiske fagforeningsopgave med at sikre løn- og ansættelsesvilkår 

på dagbehandlingsskolerne vil blive ét af det kommende års indsatsområder.   

 

2. Københavns Kommunes budget 

Budgetforliget 

Som nævnt allerede i den skiftlige beretning blev der indgået et meget hurtigt budgetforlig i 

Københavns Kommune. Vi er nu i gang med drøftelser med forvaltningen om, hvordan 

udmøntningen skal være inden for de rammer, der angivet i det netop vedtagne budgetforlig for 

2018. 

Vi har holdt et møde med administrerende direktør Tobias Stax, hvor vi sammen med Skolelederne 

i SKK især drøftede de 220 mio. kr., som i en 4-årsperiode er afsat til at løfte udskolingen. Vi fik en 

forsikring om, at vi kan få medindflydelse inden for de hovedoverskrifter, som fremgår af 

budgetforliget. BUF vil også sørge for, at der sker en lokal inddragelse, således at den nye indsats 

på udskolingsområdet kan tænkes sammen med de initiativer, der allerede er i gang.  

 

3. Pædagogiske forhold 

Modtageklassemodel 

Der er politisk besluttet en ny model for modtagelse af nytilkomne børn. Vi har i et høringssvar 

tilsluttet os principperne, der blandt andet indbefatter, at alle børnene skal sprogscreenes for at 

vurdere, hvor de skal placeres med størst muligt udbytte. De mindste børn skal så vidt muligt 

begynde direkte i en normalklasse med tilhørende støtte. Hvert kvartal skal eleverne testes med 

henblik på en hurtig indslusning i de almindelige klasser. Der har været flere klager over manglende 

sprogscreening i de første måneder af året. Forvaltningen har bedyret, at forholdene nu skulle være 

bragt på plads. Er det ikke tilfældet, vil vi gerne orienteres, så vi kan reagere på det. 

 

 

4. Faglige forhold 

Personaleomsætningen 

Igen i år kan vi konstatere, at der er kommet mange nye kolleger. Før lockouten i 2013 lå 

personaleomsætningen på 8 %, nu er den næsten dobbelt så høj. 
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En opgørelse i forvaltningen viser, at der til dette skoleår er ansat ca. 450 nye lærere – heraf 80 

tidsbegrænsede. De endelige opgørelser foreligger først her i løbet af oktober. Men igen i år kan vi 

konstatere, at mange lærere vælger enten at gå på pension, stoppe lærerjobbet eller søge lærerjob i 

andre kommuner. 

Der er ingen tvivl om, at arbejdsvilkårene som følge af Lov 409 er forringet så meget, at nogen 

stiller spørgsmålstegn ved, om de fortsat skal være lærere. For andre er det de dyre 

leveomkostninger – herunder de ekstremt høje boligpriser, der får kollegerne til at søge væk. Lærere 

i København må og skal have en højere løn, så man har råd til at arbejde og bo i samme kommune. 

Leveomkostningerne og lønnen skal hænge bedre sammen. Det var et forhold, som arbejdsgiverne 

en gang sagde, der ville kunne løses med Ny Løn, men det er ikke til at se, når der drøftes løn med 

forvaltningen.  

 

6. Foreningen 

 

Kongressen i DLF 

I næste uge er der kongres i Danmarks Lærerforening. Her vil der være mange forskellige emner 

oppe til diskussion. Jeg vil dog her kun nævne to af dem: OK-krav til forhandlingerne i 2018 samt 

skoleideal. 

Ok-kravene. Siden lockouten i 2013 har vi ikke haft en aftale, der regulerer vores arbejdstid. Vi har 

fx ingen varslingsregler, vi har en usædvanlig normperiode på et helt år, og hviletid og fridøgn kan 

bare fraviges uden aftale. Alt er ensidigt fastsat af arbejdsgiverne. Kravet er derfor denne gang, at 

der indgås en overenskomst med tilhørende arbejdstidsaftale, så vi kan få vilkår, der svarer til alle 

andre offentligt ansatte.  

Vi har hørt fra bl.a. Øresundsskolen, at kollegerne efter bortfaldet af aldersreduktionen på 175 timer 

har svært at forestille sig, at man kan fortsætte i ret lang tid efter det fyldte 60 år. Vi er i bestyrelsen 

helt enige i, at det er nødvendigt at se på, hvilke seniorpolitiske ordninger, der kan skabes for 

lærerne. 

Et andet spørgsmål, der sikkert vil blive debatteret heftigt på kongressen, er, om der skal skabes en 

kompetenceudviklingsfond. Skal vi via overenskomstmidler være med til at finansiere den helt 

nødvendige efter- og videreuddannelse. Hvilken indflydelse kan vi få på valget af efteruddannelser? 

Hvordan vil det være med de nuværende midler til efter- og videreuddannelse? Kan vi få en garanti 

for, at de fortsætter i uændret omfang? 

Der er − som det fremgår − lagt op til nogle spændende debatter. 

 

Skoleidealet 

Det andet emne, som jeg kort vil omtale, er skoleidealet. For at styrke vores argumentationskraft og 

for at imødegå alle de mange interessenter, der har mere eller mindre velbegrundede synspunkter 

om skolens formål og indretning, har DLF samlet en gruppe interesserede medlemmer til sammen 

med en forsker at lave et oplæg til et skoleideal. Det skal diskuteres på kongressen i næste uge, og 

efter forventet vedtagelse, skal der så formeres en gruppe, der skal udforme DLF´s eget skoleideal. 

Det har været en spændende proces, som blandt andre vores bestyrelsesmedlem Inge Thomsen har 

deltaget i, og det bliver værdifuldt, når det endelige ideal ligger klart om et år. 

 

Kommunalvalget 2017 

Som omtalt i den skriftlige beretning er vi medarrangører af 3 valgmøder op til selve valget 21. 

november. Det er den 26. oktober, 2. og 14. november. Møderne bliver annonceret på hjemmesiden, 

og jeg håber meget, at mange af jer møder op og konfronterer kandidaterne med skildringer af jeres 

hverdag og jeres ønsker til udvikling af folkeskolen i København. 
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Vedtagelserne fra sidste års generalforsamling 

Traditionen tro skylder jeg generalforsamlingen en tilbagemelding på, hvordan der er arbejdet med 

vedtagelserne fra sidste års generalforsamling. 

 

1. Løn og arbejdstid-resolutionen fra Gasværksvejens Skole om, at der som et element i de 

kommende forhandlinger med Københavns Kommune skulle arbejdes på at få et loft over antallet af 

undervisningstimer.  

Dette forhold var naturligvis inddraget i de forhandlinger, som førte til den nuværende 

arbejdstidsaftale, men det viste sig desværre umuligt at få et loft indskrevet i aftalen. Det er dog 

ikke ensbetydende med, at kravet er glemt. I bestyrelsen er vi klar over, at et loft er helt centralt for 

at mindske arbejdspresset.  

 

2. Resolutionen om, at de københavnske politikere forfølger de kommunale og statslige mål for 

tosprogsområdet og tager politisk ansvar for prioritering og genopretning af kommunens 

tosprogsindsats. Dette er ét af de områder, hvor foreningen i mange år gang på gang har fremhævet 

forvaltningens og politikernes store medansvar for de dårlige resultater. Først nedlagde man den 

sektion i forvaltningen, der stod for tosprogs-indsatsen, og siden har man fjernet hele den 

tosprogede støtte. Alligevel undrer man sig over de tosprogede elevers dårlige resultater. Det 

hænger ganske enkelt ikke sammen, og det er noget af en katastrofe. Vi vil som forening fortsat 

presse på for bedre vilkår for dansk som andetsprogsundervisning og for de tosprogede elever.  

 

3. Udtalelsen om de utilfredsstillende vilkår og det belastede arbejdsmiljø.  

Denne udtalelse blev sendt til politikerne i Borgerrepræsentationen. Jeg føler mig sikker på, at 

denne resolution har været medvirkende til, at der senere på efteråret kunne indgås en 

arbejdstidsaftale, der godt nok ikke løser alle problemer, men som dog trods alt kan ses som et lille 

skridt på vejen mod bedre arbejdsforhold. 

 

4. Udtalelsen til regeringen, Dansk Folkeparti og De Konservative om afskaffelse af 

Kontanthjælpsloftet. Ja, her må jeg med beklagelse konstatere, at den ikke har haft den mindste 

effekt. Det går fortsat ud over mange ringe stillede børn. Her forestår der et meget stort arbejde og 

pres, for at der kan ske den helt nødvendige sociale genopretning.  

 

 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens stillingtagen. 


