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Kære alle sammen 

Hvor er det vidunderligt, at vi kan samles igen! Og så tilmed i de vante 

omgivelser her på Munkensdam Gymnasium. Det glæder mig og 

kredsstyrelsen helt utroligt meget at se, at så mange har valgt at deltage i 

denne generalforsamling. Sidste år afholdt vi en digital generalforsamling, 

og jeg indledte med ønsket om, at det var sidste gang vi skulle gøre dette. 

Indtil videre, er det ønske heldigvis gået i opfyldelse.  

Lad os nu nyde hinandens selskab, og jeg skal nok prøve at beherske mig 

med hensyn til den mundtlige beretnings længde – på trods af, at vi må 

sige, at det sidste år har været yderst begivenhedsrigt.  

Lad os komme i gang – og endnu en gang VELKOMMEN.  

 

 

Covid-19/Corona 

Endnu et år er gået, hvor Coronapandemien spillede en helt afgørende 

rolle for os alle. Både som privatpersoner, men bestemt også for os i 

vores professionelle virke som lærere. Jeg vil i denne mundtlige beretning 

kun bruge lidt tid på Corona-historikken, men også kigge lidt ind i, hvilke 

erkendelser, jeg håber, vi kan tage med fra denne periode. Men som sagt 

– Corona har fyldt utrolig meget – også i det forgangne år, og det har 

bestemt ikke været let at være i.  

Det har bestemt ikke været nemmere at være i, når der konsekvent blev 

lavet ændringer i retningslinjerne. 

 Ændringer i regler for karantæne og selvisolering. 

 Ændringer i smitteopsporing. Ja – konstante ændringer. 

Og vi er ikke færdige endnu – for vi mangler f.eks. stadig i skivende stund 

at få afholdt sidste skoledag samt de kommende afgangsprøver.  
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Hvornår må skolerne offentliggøre elevernes udtræksfag?  

Skal eleverne kende deres afgangskarakter i de obligatoriske prøver inden 

de går til de skriftlige afgangsprøver?  

Og ikke mindst – I hvilket omfang skal eleverne modtage undervisning i 

perioden for de mundtlige prøver? 

Jeg er klar over, at det har været en svær og krævende opgave også for 

ministeriet, men at vejledningerne til de konstante ændringer ikke kom 

hurtigt, og at de, – når de kom – meget gerne skulle ligge lige op til en 

weekend eller en ferie har været meget utilfredsstillende.  

Jeg er med på, at Corona har været en noget uhåndterlig størrelse, men 

en erfaring, som vi bør tage med videre er, at vi godt kan stille både 

spørgsmål og krav til, at man ikke i nogen henseender laver en såkaldt 

risikovurdering i forhold til, hvad det gør ved mennesker, når der er en 

meget ringe grad af forudsigelighed i deres arbejdsliv.  

Jeg berørte det også i sidste års mundtlige beretning, men det er 

desværre nødvendigt at gentage det.  Nå, – men den erfaring med 

uforudsigelighed, skal vi tage med os.  

Også ind i det kommende arbejde, for forhåbentligt kan det hjælpe os af 

med vildfarelsen af, at alt godt kommer ud af det ”agile” arbejdsmarked, 

hvor vi konstant skal enten lægge skinner eller asfaltere, mens vi kører.  

Jeg siger ikke at vi skal være modstandere af udvikling, men vi skal stå 

ved, at forudsigelighed og stabilitet ikke alene er kerneværdier i et sundt 

arbejdsliv, men også bydende nødvendige, hvis vi vil levere god skole for 

eleverne i Kolding Kommune.  (Pause).  

 

Herfra talerstolen skal i hvert fald lyde en kæmpestor tak til alle jer og 

jeres kolleger, der dag ud og dag ind har leveret en fremragende indsats.  

I har trodset de konstante forandringer.  
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I har trodset den store risiko I var udsat for som frontpersonale.  

I har hver dag gjort jeres yderste for at levere god undervisning – samt at 

samle op på alle de sårbare elever, der havde svært ved den foranderlige 

hverdag. 

Jeg synes helt oprigtigt, at I skal give jer selv og jeres kolleger en stor 

hånd! (Pause – klap) 

 

A20/Lokalaftale 

Og så til noget andet. Der er nu efterhånden gået 8 måneder af skoleåret 

2021-22. Et skoleår, hvor vi har arbejdet inden for rammen af A20 og 

vores lokale arbejdstidsaftale. I sidste års mundtlige beretning sluttede 

jeg dette underpunkt af med ordene: ”Det har været lange og svære 

forhandlinger, men vi arbejder ufortrødent videre. 

Den 19. april 2021 satte daværende BUAF-direktør Michael Petterson og 

jeg vores underskrifter på en lokalaftale.  

Det VAR lange og MEGET svære forhandlinger op til den endelige 

underskrift, men jeg er meget glad og tilfreds med, at Kolding Lærerkreds 

landede en lokal arbejdstidsaftale. Og vel og mærke en lokal 

arbejdstidsaftale, der bevarede alle elementer fra den centrale 

arbejdstidsaftale A20 således, at vi til stadighed kan støtte ret på de 

formuleringer, der er i den.  

Det var var vigtigt – ikke blot for os, men også for Danmarks 

Lærerforening centralt. 

Store dele af vores tidligere lokale arbejdstidsaftale ville vi ligeledes 

meget gerne have med i forhandlingerne. Jeg vil ikke liste dem alle 

sammen op her, men blot nævne én.  

Det var meget vigtigt for os, at vi kunne beholde den del af aftalen, der 

beskrev afregning for arbejdsopgaver i tilknytning til eksamen.  
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Det lykkedes os at få den videreført for indeværende skoleår.     

Jeg er alt i alt meget tilfreds med, at vi fik stort set alt med fra vores 

tidligere lokalaftale med i den nye aftale.  

Jeg er lige ledes meget glad for, at der i aftalen blev indskrevet, at alle 

vejlederfunktioner samt ledelsesopgaver der varetages af lærere, skal 

fremgå med tid på opgaveoversigten – også selvom at omfanget er under 

60 timer.  

Træerne vokser desværre ikke ind i himlen, og der var også dele, som vi 

desværre ikke fik med i den nye lokalaftale.  

Det var meget beklageligt, at vi ikke fik indskrevet en passus om, hvordan 

man på skolerne skal afregne for efter- og videreuddannelse.  

Her ville Kolding Lærerkreds meget gerne have haft enten en faktor 

mellem timer og ECTS-point, eller en aftale om, at timerne fulgte det 

vejledende tal fra kursusudbyderen. Det lykkedes desværre ikke, men vi 

vil bestemt forsøge os igen. Ikke mindst ud fra grundtanken om fælles 

rettigheder i det fælles skolevæsen.  

Tid på flere opgaver i opgaveoversigten var ligeledes noget vi gerne havde 

set. Det var ganske vist heller ikke en del af den tidligere lokale 

arbejdstidsaftale, men set i lyset af, ønsket om øget transparens fra både 

LC og KL i A20, så mente vi, at det var relevant at vende dette ønske i 

forhandlingerne. Forvaltningen var dog ikke indstillet på dette, men vi vil 

stadig forfølge dette.  

Som forbedringer i den nyeste lokaleaftale gældende fra skoleåret 

2022/23 kan bl.a. nævnes, at der med tanke på fremtidig rekruttering og 

fastholdelse, vil være forbedringer i forbindelse med, hvem der har 

tilgang til det lokale kursus for nyansatte lærere. Ligeledes lykkedes det at 

få indføjet en passus om, at der i det kommende skoleår skulle kigges på 

muligheden for at sænke det maksimale undervisningstal.  
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Som nævnt i den skriftlige beretning har tidligere Børne- Uddannelses- og 

Arbejdsmarkedsdirektør Michael Pettersson fratrådt sin stilling, og det 

har naturligvis haft en betydning for de forhandlinger, der skulle have 

været afholdt i forbindelse med lokalaftalens snarlige udløb.  

I den forbindelse afsøgte Kolding Lærerkreds mulighederne for, at den 

nuværende lokalaftale kunne videreføres med de enkelte 

konsekvensrettelser, jeg tidligere har nævnt. Det lykkedes heldigvis, da 

det efter vores mening ikke ville være hensigtsmæssigt at genforhandle 

lokalaftalen med HR chef og nuværende konstituerede Børne- og 

Uddannelsesdirektør Trine Andersen, da hun blot er midlertidig indtil 

ansættelsen af en ny forvaltningsdirektør.   

(Økonomien og Kommunalvalget) 

Og nu til noget andet.  

Op til kommunalvalget i 2021 var der over hele landet en heftig debat om 

folkeskolen. Det var der bestemt også i Kolding. Der var heldigvis en stor 

interesse fra de opstillede lokalpolitikere i at italesætte, at det var 

nødvendigt med en prioritering af folkeskoleområdet. Ikke mindst på 

baggrund at tallene, der viste, at den laveste gennemsnitlige udgift pr. 

elev – Ja.. det var i Kolding. 

Derfor har vi i Kolding Lærerkreds også brugt megen tid på at have 

dialoger med lokalpolitikerne forud for selve valget. Vi valgte ligeledes at 

være arrangør af et valgmøde den 28.10.2021 i Dyrehavesalen lige op til 

selve kommunalvalget, og i den forbindelse blev der stillet mange gode og 

kritiske spørgsmål til kandidaterne.  

Blandt andet blev der talt om emnerne 2- lærerordning samt om 

inklusionsopgaven.  

Dette affødte en debat, der resulterede i en bred politisk enighed om, at 

det er nødvendigt med en økonomisk tilførsel til skoleområdet.  
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Valget kom – og efter noget af et puslespil, stod vi med Knud Erik 

Langhoff fra de Konservative som ny borgmester. Støttet af Radikale, 

Socialdemokratiet og SF.  

Alle 4 partier der i valgkampen italesatte behovet for fremtidige 

investeringer i det kommunale skolevæsen. Efter valget har vi i Kolding 

Lærerkreds været i tæt dialog med de politiske partier, og ikke mindst 

med den nye formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Hans Holmer 

fra SF.  

Det er ingen hemmelighed, at vi fra Kolding Lærerkreds´ side har gjort alle 

politikkerne opmærksomme på, at vi har en stor forventning om, at 

valgløfterne bliver indfriet. 

Der gik da heller ikke lang tid før end, at der blev fremført et politisk 

ønske om, at man allerede fra det kommende skoleår ønskede at 

prioritere 2- lærerordninger i alle klasserne i indskolingen. Det blev dog 

ikke endeligt vedtaget i første omgang, men det blev dog vedtaget, at 

forvaltningen skal lave en udregning på, hvad dette vil komme til at koste. 

Det arbejde følger vi tæt, og er mere end klar til at indgå i en dialog om 

den bedste anvendelse af eventuelle kommende økonomiske tilførsler.  

Jeg vil i den forbindelse lige tilføje, at vi i Kolding Lærerkreds er meget 

opmærksom på, at der prioriteres 2-lærer-ordninger, og ikke blot 2-

voksen-ordninger.  

Det er altså ikke en kvalifikation i sig selv blot at være voksen.  

 

Men som sagt – så vil vi gøre alt, hvad der er i vores magt for, at det 

kommunale skolevæsen bliver opprioriteret. Det skylder Byrådet lærerne, 

forældrene og eleverne.  

På det mere håndgribelige niveau, så viste det sig, at de indlagte 0,5 

procents besparelse i 2022, ikke ville blive fundet.  
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Det lykkedes dog at få en politisk enighed om, at dette skulle dækkes af 

ikke forbrugte midler fra 2021. Det er naturligvis positivt.  

Kolding Lærerkreds har ligeledes på mødet mellem Hovedudvalget og 

Økonomiudvalget (Udvalget for økonomi og strategi) bedt politikerne om 

at gentænke grønthøster-metoden, hvor alle udvalg skal finde den 

tidligere nævnte årlige 0.5 procents besparelse. Faktisk har jeg netop hørt 

på vandrørene, at man ønsker at sætte det op til 0,7 procent, da det vil 

øge det økonomiske råderum for politikerne. 

Jeg vil her benytte muligheden for at sige: Det er ikke bare 0,2 procent.. 

det er mennesker, der er tale om.  

Mennesker der risikerer at miste deres job.  

For bagefter at kunne se, at man efterfølgende tilfører midler til 

nyansættelser inden for deres område – f.eks. skoleområdet.  

Det er ikke godt nok.  

Som byrådsmedlem, er man også arbejdsgiver, og med det følger et 

ansvar.  

Et ansvar vi forventer de lever op til. (Pause)  

Som afslutning på økonomiemnet – og som optakt til det næste i denne 

mundtlige beretning, vil jeg kort nævne, at det lykkedes Kolding 

Lærerkreds at få afsat 5,7 millioner over 2 år til arbejdet med det fælles 

børne- og ungesyn. 

 

(Inklusionsopgaven – Det fælles børne- og ungesyn + En god skole for 

alle) 

I forbindelse med kongressen i november 2021 i Danmarks Lærerforening 

fyldte inklusionsopgaven med rette meget. Der var ingen tvivl om, at det 

har en meget stor betydning for os lærere, at vi i vores dagligdag har de 
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fornødne rammer for at kunne håndtere inklusionsopgaven. Der er brug 

for, at vores efter- og videreuddannelse prioriteres. Både den 

pædagogiske og den didaktiske. Og både den inklusionsspecialiserede, 

men også den fag- faglige del. Det er utrolig vigtigt, at vi som Kolding 

Lærerkreds er med til at sætte det på dagsordenen i nationalt regi – ikke 

mindst igennem vores kongresser. Men her på vores generalforsamling 

her på Munkensdam Gymnasium vil jeg holde mig til den mere lokale 

udfordring her i Kolding Kommune.  

 

Det er positivt, at vi i Kolding har vedtaget et fælles børne- og ungesyn. Et 

dokument, der kan være med til at italesætte behovet for en 

længerevarende strategi.  

Altså en strategi, der kan lægge et langstrakt fokus på, at der skal tilføres 

de fornødne økonomiske midler, men også en strategi, der tager højde 

for den røde tråd igennem vores elevers børne- og ungdomsliv.  

Ikke mindst overgangene er meget vigtige. Det er vigtigt, at eleverne fra 

deres overgang fra dagtilbuddene til skolelivet ikke efterlades på 

perronen under devicen – Jamen så prøver vi med ”en ny start”.  

At tro, at børn, der i børnehaven har brug for støtte for at kunne trives og 

udnytte deres fulde potentiale forsvinder med et trylleslag ved 

overgangen til folkeskolen er uordentligt over for både børnene, 

forældrene og for os som lærere.  

Det er derfor dejligt, at man med det fælles børne- og ungesyn har en 

ambition om at understøtte gennem en længere periode. Men det er 

naturligvis ikke gjort alene gennem et velmenende dokument. Vi skal til 

stadighed holde politikerne op på, at de økonomiske midler skal følge 

med. Ikke at forveksle med grundtanken om, at pengene skal følge det 

enkelte barn, men gennem en forståelse af, at der skal foreligge en 
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økonomisk ramme for skolerne, således, at man kan tage de individuelle 

hensyn, MEN derigennem også tage de fornødne hensyn til fællesskabet. 

Grundtanken i inklusionen bør altid være, at den skal være det bedste for 

både den enkelte elev og for fællesskabet. Glemmes dette bliver 

inklusionsstrategien meget hurtigt til skjulte besparelser. Ofte hører vi 

udsagn som: Vi skal passe på med at visitere for mange børn til 

specialtilbud, for det udhuler økonomien på almenområdet.  

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vi ikke accepterer den præmis. Det 

er ganske enkelt ikke en farbar vej – og er ikke fair overfor os som lærere 

eller over for eleverne. Vi er som Kolding Lærerkreds en fast 

dialogpartner med forvaltningen i forbindelse med det fremadrettede 

arbejde med Børne- og Ungesynet, og vi vil holde ved, at der skal være en 

fornuftig økonomisk ramme, samt at arbejdet skal bygge på allerede 

eksisterende indsatser på skolerne, således, at dette ikke bliver endnu en 

løsrevet opgave, der blot kan bruges til at sætte et flueben på Kolding 

Kommunes hjemmeside – med et ”tjek”, så har vi arbejdet med det også. 

 

I Kolding Kommunes skolevæsen arbejdes der ligeledes med ”En god 

skole for alle” som en del af inklusionsarbejdet. I den forbindelse har alle 

skolerne haft én eller flere prøvehandlinger. Kolding Lærerkreds har 

deltaget i styregruppen vedrørende ”En god skole for alle”. Det har her 

været vigtigt for os, at de enkelte prøvehandlinger skulle være relevante 

for den enkelte skole, med netop de udfordringer, de stod med, og at det 

kun kunne opnås gennem en dialog mellem medarbejderne og ledelsen.  

Vi er nu langt inde i perioden for de første prøvehandlinger, og alle skoler 

er blevet bedt om at indsende en ansøgning om en prøvehandling for det 

kommende skoleår.  

Det kan enten være en ny – eller en videreførelse af deres allerede 

igangværende prøvehandling. Som en del af styregruppen, har vi som 
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lærerkreds forud for dette påpeget vigtigheden af, at prøvehandlingerne 

omkring mellemformer rent faktisk også skal falde ind under definitionen 

på mellemformer. Der foreligger nu en decideret vejledning om 

mellemformer fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvorfor det bør 

være selvskrevet, at de handlinger der godkendes, naturligvis lever op til 

kravene. Jeg synes ikke, at forvaltningen har levet helt op til at være klare 

i den udmelding, på trods af, at vi har påpeget det meget direkte i 

styregruppen.  

Ligeledes har man ikke ønsket, at de faglige organisationer er en del af 

den undergruppe, der læser ansøgningerne. Det kan kun undre, – da det 

efter vores mening er ganske essentielt, at vi, der direkte repræsenterer 

lærerne, der skal føre prøvehandlingerne ud i livet, naturligvis er med i 

vurderingen og udvælgelsen.   

Det er ligeledes vigtigt for mig at pointere, at vi naturligvis har et skarpt 

øje på, at mellemformer forbliver: Lad mig citere ”En vejledning om 

mellemformer, Børne- og Undervisningsministeriet”. 

• Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der anvendes 

specialpædagogiske tilgange og metoder. 

• Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der er elever, 

der i perioder modtager specialpædagogisk bistand. 

• Undervisningstilbud, hvor der er et tilrettelagt samarbejde i 

skoledagen mellem undervisningen i de almene klasser og 

specialklasserne 

Citat slut 

 

Ligeledes er det vigtigt at holde fast i, at mellemformer ikke er et 

alternativ til særlig tilrettelagt undervisning og specialskolerne, og at 

vejledningen er meget klar i sin ordlyd i forhold til netop dette.   
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Arbejdsmiljø 

Siden sidste generalforsamling har arbejdsmiljøet fyldt meget i vores 

arbejde. Vi modtager stadig registreringer fra skolerne i Kolding med 

arbejdsulykker. Ulykker der spænder vidt. Alt fra faldulykker til episoder 

med vold og trusler.  

Vi arbejder til stadighed med at behandle disse sager, både således, at 

medlemmerne får det korrekte støtte og eventuel erstatning, men også 

for at kunne indgå i et samarbejde med Kolding Kommune om, hvorledes 

vi kan nedbringe antallet af ulykker.  

I den forgangne periode har Coronasituationen også haft en kraftig 

indvirkning på arbejdsmiljøet. Ikke alene har det af tage på arbejde været 

forbundet med en direkte risiko for at blive smittet, men det har ligeledes 

– som nævnt i starten - været en stor belastning med den konstante 

uforudsigelighed i forhold til stort set alt indenfor arbejdsdagen. 

Det er vigtigt, at vi husker på dette, og at vi derfor også anerkender, at 

der nu skal gå en periode, hvor vi har brug for ro omkring vores 

kerneopgave. Det er derfor meget positivt, at Kolding Kommunes 

kommunaldirektør Thomas Boe har anerkendt dette samt har 

kommunikeret det ud i organisationen.  

I min sidste mundtlige beretning nævnte jeg Bekendtgørelsen om psykisk 

arbejdsmiljø, der tager meget konkret stilling til, hvilke forhold, der skal 

være i orden, for at arbejdsmiljøet er i orden.  

I den forbindelse koblede vi denne bekendtgørelses enkelte dele med 

flere af de formkrav, der er i A20.  

Dette fremførte vi over for formanden for Danmarks Lærerforening 

Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med et fællesmøde i vores lokaler i 

Jernbanegade.  
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Vi var glade for, at det efterfølgende bevirkede, at Gordon takkede og 

nævnte netop denne konneks fra talerstolen ved sidste kongres.  

Det er nemlig meget vigtigt, at vi udnytter arbejdsmiljølovgivningen i alle 

henseender. Vi har ligeledes arbejdet med den omtalte bekendtgørelse i 

MED systemet i Kolding Kommune, men der er bestemt meget arbejde 

med det endnu.  

I Kolding Lærerkreds tænker vi, at det fremtidige arbejde med det 

psykiske arbejdsmiljø meget klogt vil kunne indgå i arbejdet med den nye 

politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme i Kolding Kommune, der 

bygger på ideen om et bæredygtigt arbejdsliv.  

Et arbejde vi netop har efterspurgt ved sidste møde i forvaltningsudvalget 

i BUF.  

Dette får mig naturligt videre til følgende: 

 

Rekruttering og fastholdelse  

Det kommen næppe som nogen stor overraskelse, at der er stor mangel 

på arbejdskraft i Danmark. Og der er også mangel på uddannede lærere, 

og det problem vil blive større og større de kommende år. Det er en 

sandhed som man politisk må forholde sig til. Der er mange faktorer, der 

er vigtige for, at vi til stadighed kan have en folkeskole med uddannede 

lærere, men rekrutteringen er den første. I forbindelse med en 

konference jeg deltog i, i MED-regi, var der et foredrag om den nye 

generation Z. 

Hvad der skulle til, for at tiltrække dem og også, hvad der kunne få dem til 

ikke at søge bestemte fagområder. 

En af de ting, der kunne tiltrække, var et godt socialt og fagligt fællesskab, 

der gjorde, at man kunne tage hjem fra en arbejdsdag og føle at man var 

lykkedes.  
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Faktorer, der fik generation Z til at fravælge visse jobs, var selvsagt de 

modsatte. Det er ikke raketvidenskab, men det er vigtigt, at vi til 

stadighed siger det til vores politikere, forvaltning og ledere.  

Hvis ikke vi som lærere føler, at rammerne for at kunne lykkedes med 

kerneopgaven er til stede, ja – så bliver historien om lærerjobbet ikke 

særligt attraktivt for de unge uddannelsessøgende.   

I skrivende stund har jeg i forbindelse med et kredsformandsmøde fået 

løftet lidt af sløret på en undersøgelse af lærere, der blev færdige med 

deres uddannelse i 2015, og hvor man efterfølgende har ført statistik på 

deres arbejdsliv frem til 2020. Og uden at røbe for meget, så kan jeg sige, 

at der er en uhensigtsmæssig stor flugt fra lærerjobbet allerede inden for 

de første 5 år. 

Så det andet ben er naturligvis fastholdelse. Jeg har allerede nu talt i 

meget lang tid, så jeg vil prøve kun at skitsere nogle få områder vi i 

Kolding Lærerkreds har fokus på. Bl.a.  muligheden for et fleksibelt 

arbejdsliv samt et bæredygtigt arbejdsliv.   

Det skal ganske enkelt være muligt, at ens arbejdsliv i langt højere grad 

kan tilrettes alt efter, hvor man er i sit liv. Om man grundet små børn 

ønsker nedsat tid, eller blot ønsker, at man kan møde senere ind eller gå 

tidligere hjem. Om man har nået en alder, hvor det er nødvendigt med 

andre særlige hensyn.  

Det er den lette del af fastholdelsen. Den svære, men meget, meget 

vigtige er, at man fastholdes i jobbet, fordi arbejdsmiljøet er godt. 

Fordi, der er de fornødne muligheder for, at man kan udvikle sig i sit job.  

At der er rammerne for, at ikke bare generation Z, men vi alle kan tage på 

arbejde og hjem fra arbejde med følelsen af, at vi er lykkedes med vores 

opgave. Her ligger der en stor opgave, og det nævner vi, som Kolding 

Lærerkreds til stadighed overfor alle niveauerne i Kolding Kommune. 
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Fremtidigt arbejde i Kolding Lærerkreds  

Jeg vil her mod afslutningen af den mundtlige beretning komme ind 

omkring de arbejdsopgaver, der ligeledes ligger lige om hjørnet. Lad mig 

starte med frihedsgrader set ind i den politiske virkelighed i Kolding 

Kommune. Som I nok alle er klar over, så har frihedsbegrebet fundet 

indpas hen over det ganske land, og det er da heller ikke mange dage 

siden, at vi i Jyske Vestkysten kunne læse, at Merete Due Paarup havde 

en stor opmærksomhed på at sætte de kommunale arbejdspladser i 

Kolding ”fri”.  

Der var dog ikke nogen nærmere anvisning på, hvordan, og ligeledes var 

der heller ingen antydning af, at der kunne være afsat midler til en sådan 

proces – og ej heller midler til, hvis frisætningen eventuelt skulle pege på, 

at der mangler ressourcer for at løse kerneopgaven bedst muligt.  

Hvis ikke disse dele indtænkes fra starten af, så bliver frihedsgraderne til 

de enkelte skoler blot til en uddelegering af magtesløshed.  

Det har jeg gentagne gange sagt overfor politikerne i Byrådet. Også ved 

officielle lejligheder med Økonomi- og Strategiudvalget. I den forbindelse 

har vi ligeledes som lærerkreds en tæt forbindelse med især Esbjerg 

Lærerkreds, der har en betydelig erfaring med, hvilke problematikker, der 

kan være i, at være skolevæsen i en frikommune.  

Vi er i Kolding Lærerkreds uhyre opmærksomme på at være en aktiv 

dialogpartner for byrådspolitikerne, således, at ”frihedsplanen” ikke 

bliver til ”spareplanen”.  

 

En netop opstået problematik er konflikten i Ukraine, og den deraf afledte 

flygtningestrøm. Der er ingen tvivl om, at vi, også som skolevæsen, 

naturligvis skal tage os godt af mennesker i nød. Det sang vi faktisk 

sammen for lidt siden i vores foreningssang, MEN – vi skal gøre det 

ordentligt. Også for skolerne og os som lærere.  
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Vi forsætter derfor med at lægge pres på forvaltningen i forhold til, at der 

skal laves en regulær plan for de flygtningebørn, der er i skolealderen. Det 

skal ikke blot være den lokale skole, der skal trylle en løsning op af hatten. 

Det ikke ordentligt overfor nogle af parterne.   

Afrunding 

Jeg er nu ved at være ved vejs ende med den mundtlige beretning.  

Der er gået ca. et år siden vores virtuelle generalforsamling, og der har 

været rigeligt at se til for os alle.  

En tak skal lyde til det politiske system, der har været lydhøre overfor 

vores input. Tak til Børne-, Uddannelse- og Arbejdsmakedesforvalning for 

samarbejdet. I den forbindelse også en tak til tidligere Børne- 

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektør Michael Pettersson.  

Tak til ledernetværket for samarbejdet i den forgangne periode. 

Tak til de aktive seniorer. Jeg glædes over, at I igen er i fuld sving med en 

række gode arrangementer.  

Slutteligt vil jeg vil meget gerne takke alle i kredsstyrelsen for 

samarbejdet det forgangne år. 

Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen og håber på en 

god og konstruktiv debat.  

 


