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Sygefraværet	  i	  den	  københavnske	  folkeskole	  er	  steget	  31	  procent	  
	  
Den	  seneste	  opgørelse	  over	  sygefraværet	  på	  de	  københavnske	  folkeskoler	  
viser	  en	  markant	  stigning	  blandt	  lærerne.	  	  
	  
Stigningen	  kommer	  ikke	  som	  en	  overraskelse	  for	  Københavns	  Lærerforening,	  der	  frygter,	  at	  
tallet	  vil	  stige	  yderligere.	  
	  
”Det	  er	  først	  og	  fremmest	  et	  udslag	  af	  et	  øget	  arbejdspres. Desuden	  tror	  jeg,	  at	  forskellene	  i	  
størrelsen	  af	  fraværet	  på	  skolerne	  er	  udtryk	  for,	  at	  man	  nogle	  steder	  har	  været	  bedre	  til	  at	  
indføre	  reform	  og	  arbejdstid	  end	  andre	  steder”,	  siger	  næstformand	  i	  KLF,	  Lars	  Sørensen.	  
	  
Af	  oversigten	  kan	  man	  se,	  at	  der	  på	  47	  ud	  af	  68	  folkeskoler	  er	  et	  øget	  fravær.	  På	  enkelte	  skoler	  
er	  stigningen	  mangedoblet	  i	  forhold	  til	  sidste	  år.	  	  	  
	  
”Der	  er	  skoler,	  som	  vi	  som	  forening	  har	  været	  i	  dialog	  med.	  Jeg	  har	  snakket	  med	  tillidsrepræ-‐
sentanter,	  som	  giver	  udtryk	  for	  et	  svært	  samarbejde	  og	  et	  dårligt	  arbejdsmiljø”,	  fortæller	  Lars	  
Sørensen	  og	  uddyber:	  ”Skoler	  med	  et	  meget	  højt	  fravær	  har	  et	  særligt	  behov	  for	  at	  
gennemføre	  en	  revision	  af	  arbejdspladsvurderingen	  og	  hermed	  få	  den	  nødvendige	  viden	  om	  
arbejdsmiljøet	  og	  arbejdsbelastningen,	  som	  der	  så	  skal	  handles	  på.”	  
	  
Der	  er	  også	  lyspunkter	  i	  opgørelsen.	  Ca.	  1/3	  del	  af	  skolerne	  i	  København	  har	  et	  lavere	  
fravær	  end	  sidste	  år.	  Enkelte	  skoler	  er	  tilmed	  lykkedes	  med	  at	  halvere	  fraværet.	  
	  
”Vi	  kan	  se,	  at	  nogle	  af	  de	  skoler	  med	  et	  lavt	  sygefravær,	  er	  skoler,	  som	  vi	  véd	  tænker	  perso-‐
nalepolitisk.	  Vi	  véd,	  at	  de	  har	  fokus	  på	  den	  belastning,	  den	  enkelte	  oplever,	  og	  vi	  véd,	  at	  der	  
bliver	  tænkt	  i	  tidlig	  indsats.	  Dermed	  kan	  man	  undgå,	  at	  der	  er	  nogen,	  som	  ryger	  derud,	  hvor	  
man	  indleder	  en	  afskedigelsessag,	  og	  hvor	  man	  tænker	  i	  afskedigelse	  frem	  for	  i	  fastholdelse”,	  	  
afslutter	  Lars	  Sørensen.	   	  
	  	  
_____________________________________	  
Statistikken	  er	  en	  oversigt	  over	  fraværet	  på	  skolerne	  i	  København	  i	  august	  og	  september	  2014.	  
Statistikken	  kan	  hentes	  på	  foreningens	  hjemmeside	  klfnet.dk/statistik	  
Yderligere	  oplysninger	  hos	  næstformand	  Lars	  Sørensen	  på	  tlf.	  2335	  3026	  	  
	  
Foreningens	  hjemmeside	  klfnet.dk	  
Følg	  os	  på	  facebook:	  facebook.com/laerere	  
Følg	  os	  på	  twitter:	  twitter.com/kbhlaerere	  	  
Følg	  os	  på	  Instagram	  instagram.com/kbhlaerere	  
	  
Københavns	  Lærerforening	  organiserer	  5.000	  lærere	  og	  børnehaveklasseledere	  m.fl.	  i	  Køben-‐
havns	  Kommune	  


