
Nyt fra formanden november 2017 

Arbejdstid 
Forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale er helt centralt for Danmarks Lærerforening under de kommende 

overenskomstforhandlinger. I vores krav til OK-18 ligger, at vi sideordnes med det øvrige arbejdsmarked, og 

derfor får en aftalt- og overenskomstdækket arbejdstidsaftale. For første gang i mange år er der 

samhørighed indenfor hele fagbevægelsen, forstået på den måde, at alle organisationer støtter 

undervisningsområdets krav om reelle forhandlinger om arbejdstiden. Om det lykkes vil vise sig, men vi skal 

nok forvente, at det bliver besværligt. 

Lokalt i Skive Kommune skal vi også overveje mulighederne for at skabe et bedre arbejdsmiljø på skolerne. 

Vores ”Fælles forståelse” har hjulpet lidt, men ikke afgørende. Vi må og skal få forbedret de arbejdsforhold, 

der bydes vore medlemmer på skolerne. Om der kan indgås en egentlig lokalaftale på arbejdstiden er svært 

at gisne om, men vi vil gøre forsøget i de kommende måneder. Spørgsmålet er, om skolelederne er klar til at 

høste de åbenlyse fordele, der ligger i en aftale. Eller om ledelsesretten stadig står stærkest i deres 

bevidsthed! 

Kommunalvalget den 21. november 2017 
Valgdagen nærmer sig, og der er ikke et entydigt billede af det nye byråds sammensætning. Valgmødet den 

30. oktober var vellykket med omkring 140 spørgelystne deltagere. Alle partier og lister ville give flere kroner 

til vores område, de fleste ville ikke nedlægge skoler, og de fleste ville ikke øge inklusionen. Disse meldinger 

må vi selvfølgelig holde kandidaterne op på velvidende, at efter den 1. januar 2018 er situationen en anden. 

Kredsstyrelsen vil opfordre til, at I hver især undersøger, hvilke kandidater I er mest enige med, og at I 

inddrager kandidaternes udmeldinger om folkeskolen i jeres stemmeafgivning. Prøv evt. vores fagblad 

”Folkeskolens” kandidattest, der stiller en række relevante spørgsmål i forhold til vores område. 

Inklusion 
Kredsstyrelsen er forundrede over, at Skive Kommune har klaget over Arbejdstilsynets påbud overfor 

arbejdsmiljøet på Resen Skole. Vi har svært ved at se, hvilke motiver der ligger bag kommunens beslutning 

om ikke at acceptere påbuddet, for der er vel ikke noget forkert i at blive gjort opmærksom på, at nogle 

forhold ikke er i orden. Det er vores opfattelse, at den problematik Arbejdstilsynet tager op på Resen Skole 

er af mere generel karakter. Der er på flere skoler problemer med udadreagerende elever, der udover at 

være forstyrrende i undervisningen, også er truende overfor personalet, og det er ganske simpelt ikke i 

orden. 

Det er på tide, at vi tager en diskussion om inklusion i folkeskolen. Ikke en diskussion om økonomi, men helt 

elementært om hvad der skal til, for at skolerne kan leve op til politikernes forventninger om inklusion. 

Lærerne vil inklusion, men kan ikke magte opgaven med de muligheder der foreligger. Inklusion fordrer bl.a. 

uddannelse og flere voksne for at kunne lykkes. Lige for at slå det fast, en debat om inklusion skal ikke starte 

med en beslutning om at nedlægge specialklasserne. Vi vil formentlig altid have nogle elever, hvor det 

bedste tilbud er tilknytning til en specialklasse. 


