
 

 

Formandens beretning til generalforsamlingen i 2018 

Sikke et år det har været, og sikke et vi går ind i. For fagbevægelsen er overenskomstforhandlingerne den 
fagpolitiske cyklus’ højdepunkt. Og der findes ikke to overenskomstforhandlinger, som er ens. Men den vi 
havde i år, tager dog prisen som den mest udmarvende, mest dramatiske og den, som har fået størst 
politisk opmærksomhed. 

Efter 10 år med finanskrise, løntilbageholdenhed og vedligeholdelsesoverenskomster, så mente vi i 
fagbevægelsen, at nu skulle der ske noget – ikke mindst med lønnen. Undervejs i forberedelserne af årets 
overenskomstforhandlinger viste det sig, at fagbevægelsen på det offentlige område kunne forenes om tre 
krav, som der skulle findes en løsning på ved OK18: Lønnen skulle op med, hvad der svarede til 
lønudviklingen i det private, lærerne skulle have reelle forhandlinger om deres arbejdstid, og den betalte 
spisepause skulle skrives ind i overenskomsten som en overenskomstsikret rettighed. 

De tre krav blev til den såkaldte musketered, hvor samtlige offentlige fagforeninger lovede hinanden, at der 
ikke kunne indgås aftaler, før alle tre krav var forhandlet ved de forskellige borde. Det havde arbejdsgiverne 
meget vanskeligt ved at håndtere. Der blev talt om ”ultimative krav” og om en ”urimelig sammenkædning” 
mellem det statslige, kommunale og regionale bord. Men vi i fagbevægelsen holdt fast – vi havde 
genopdaget sammenholdets værdi, og vi havde lært det af de bedste …. Det var den måde, arbejdsgiverne 
agerede på i 2013, da de afskaffede lærernes arbejdstidsaftale. Da regeringen sammen med de kommunale 
og statslige arbejdsgivere udarbejdede en drejebog for, hvordan de ville finansiere en underfinansieret 
folkeskolereform med lærernes arbejdstid.  

Så arbejdsgivernes kritik prellede i den grad af. Samtidig må man dog sige, at der i den kommende 
overenskomstperiode ligger et stort arbejde foran os alle sammen på begge sider af bordet for at forbedre 
samarbejdsklimaet og måske også den danske model på det offentlige område, idet en fortsat krigsførelse 
a la det, vi var vidne til ved OK18, vil betyde uoverskueligt dårligt arbejdsklima i den offentlige sektor og 
dermed stærkt forringet service for borgerne og ulidelige arbejdsforhold på den enkelte arbejdsplads. Så 
arbejdstagere og arbejdsgivere er ganske enkelt tvunget til at finde en bedre vej - sammen. Konfliktvåbenet 
er det ultimative våben i værktøjskassen, men det bliver trukket eller varslet trukket alt for ofte i den 
offentlige sektor. Derfor er der brug for både forbedrede strukturer i den danske model men ikke mindst en 
forståelse på arbejdsgiverside af, at løsninger skabt i fællesskab har meget større værdi, end løsninger 
skabt af den ene part. 

Og lige her er det måske så værd at dvæle lidt ved resultatet af årets forhandlinger. Jeg er fuldt ud klar 
over, at der er mange af os lærere, der mener, at vi blev efterladt på perronen, da musketereden skulle stå 
sin endelige prøve. Det er jeg ikke enig i.  Jeg er af den klare overbevisning, at resultatet af OK18 er det 
bedste overenskomstresultat, vi har opnået, siden forhandlingerne i 2008, og det skyldes en ting: 
sammenholdet i fagbevægelsen. 

Rigtig mange helt almindelige danskere genopdagede ved forårets forhandlinger, hvad fagbevægelsen kan 
opnå af resultater, når vi står sammen. Det kan vi bygge på i mange år fremover.  

Herudover landede vi en aftale, hvor der er udsigt til klare reallønsforbedringer.  

Vi har fået indskrevet betalt spisepause som en rettighed alle har fremover – noget vi ikke i vores vildeste 
fantasi havde forestillet os ville være muligt forud for forhandlingerne.  

Og så fik vi en arbejdstidskommission, der skal komme med løsninger på lærernes arbejdstid. Personligt 
tror jeg, at det samarbejde, som forhåbentlig kommer ud af en sådan kommission, kan være med til at 



 

 

revitalisere samarbejdet mellem arbejdsgivere og –tagere på det kommunale område. Og jeg mener, at en 
kommission efterfulgt af en forhandling om de anbefalinger, som en sådan kommission vil komme med, er 
et bedre udgangspunkt for at få indført fornuftige arbejdstidsregler end eventuelle forbedringer af lov 409 
som for eksempel tre måneders norm eller lignende. Kommissionen på det kommunale område kan 
forhåbentligvis vise en ny vej. En ny måde at gøre tingene på. En ny måde at samarbejde om den gode skole 
på. Og så må vi bagefter finde en fornuftig måde at overføre de forhåbentligt gode resultater på det 
kommunale område til vores område. Det har vi også i høj grad brug for, da alt for mange lærere på de frie 
skoler finder sig i halvordnede forhold, som udelukkende hviler på et godt forhold mellem ledelse og lærere 
og samtidig en markant mangel på indgåede aftaler. 

Det lykkedes os ikke i forsommeren at komme i reelle forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om alle 
de krav, som vi havde liggende ved OK18 om specifikke forhold på det frie skoleområde. Men det lykkedes 
os at få styrelsen med på at udsætte forhandlingerne om bedre forhold for udmøntningen af decentral løn, 
lønsystemer i det hele taget og flere andre ting. Alt dette er blevet parkeret i forhandlinger, som starter 1. 
september i år, og som senest skal være afsluttet den 31. december 2019. Det er stadig foreningens mål, at 
decentral løn skal kunne ses på lønsedlen. De decentrale lønmidler er ikke penge, som skolerne skal kunne 
bruge på alt muligt andet for hurtigere at kunne bygge nye haller, give eleverne iPads eller sende dem på 
eksotiske lejrskoler i hele verden.  

Der er ikke noget galt med at have decentrale lønmidler. Det kan faktisk være meget fornuftigt, at man 
lokalt øremærker lønkroner til forskellige prioriterede formål – det kan give særlig opmærksomhed på 
bestemte områder, eller det kan smørres ud som leverpostej på de skoler, hvor det giver mening. Men vi vil 
have vores fuldstændigt rimelige andel af pengene. Vi er stolte lærere, som hver eneste dag leverer varen 
på skolerne – det skal man også kunne se på lønsedlen. Siden 1999, hvor decentral løn blev en del af 
lønsystemet, har vi mistet løndele i forhold til folkeskolelærerne. Kun de seneste par år har vi med en 
massiv indsats kunnet følge med lønudviklingen, men ikke engang da har vi kunnet indhente noget af det 
tabte. Det kan vi ikke leve med.  

Ud over at vi har fortjent mindst den samme løn som folkeskolelærerne, men ikke får den, så har vi 
yderligere den udfordring, at løn i stigende omfang er blevet et konkurrenceparameter – desværre ikke på 
den positive måde. Det er ikke nogen hemmelighed, at en af problemstillingerne er, at vi i overenskomst- 
og tilskudsmæssig sammenhæng er offentlige skoler, men i vores daglige selvopfattelse er vi private 
virksomheder, som kæmper for at få skolerne til at løbe rundt, og som kan gå konkurs, hvis vi ikke er gode 
nok. Det er der ingen andre statsinstitutioner, der kender til.  

Herudover må vi erkende, at lærere tager job på de frie skoler uden at spørge til lønnen eller med det 
udgangspunkt, at det ikke betyder så meget, hvis de tjener lidt mindre, end de gjorde tidligere.  

Desværre er omkostningerne ofte store, når medarbejdergruppen med tillidsrepræsentanten i front sætter 
ind for at skabe ordentlige lønforhold. For det skaber ofte dårlig stemning på skolerne, når 
tillidsrepræsentanten ønsker ordentlige lønvilkår. Ledelserne er ikke nødvendigvis indstillet på at give en 
fair løn, og så opstår der dårlig stemning. Men dårlig stemning er tilsyneladende prisen, som skolerne 
betaler for et statsligt lønsystem, hvor det ikke klart fremgår hvor mange penge, der skal afsættes til lokal 
forhandling. Men hensigtsmæssigt – det er det ikke!  
Så jeg ser oprigtigt frem imod de forhandlinger, som vi lige om lidt indleder med Moderniseringsstyrelsen – 
og hvor jeg håber, at de inviterer skoleforeningerne med. For der er vigtige ting på bordet, og det er 
afgørende, at vi får justeret forholdene omkring decentral løn på en måde, så de kan administreres og 
kommer til at gælde for samtlige frie skoler i landet.  



 

 

Presset er væk fra vores forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen, og det betyder, at vi kun kan lave 
løsninger, som vi er enige om. Der er ikke en konfliktret eller andet, som vi kan slå hinanden oven i hovedet 
med. Jeg håber derfor, at Moderniseringsstyrelsen vil komme til forhandlingerne med en ide om også at 
bryde isen, så vi igen kan få reelle forhandlinger, hvor vi forsøger at finde løsninger, som er til såvel 
lærernes som skolernes bedste. 

Når det kommer til implementeringen af arbejdstidsdelen i OK18, så har vi i foreningen et hængeparti. Vi 
har desværre fundet os i alt for meget, når det kommer til, hvad der kan lade sig gøre inden for rammerne 
af lov 409. Lad mig bare sige det helt klart: Jeg er ikke tilhænger af lov 409. Den passer ikke til 
lærerarbejdet, den dræber enhver form for initiativ, og for langt de fleste lærere og ledere er den direkte 
demotiverende. Men det er den lov, vi har. Det er lov 409, som fastlægger rammerne for, hvad man kan og 
må på skolerne. Og det skal vi som forening stå vagt om – fuldstændigt ligesom vi gør, når vi har 
overenskomster, som vi synes er fine og gode. Selv om vi ikke kan lide loven og dens arbejdstidsregler, så 
skal og vil vi slås for, at skolerne overholde reglerne.  

Vi har et stort problem med arbejdstidsreglerne. Det er de skoler, hvor ledelsen opfinder deres egen måde 
at gøre tingene på, og hvor lærerne stiltiende accepterer, også selvom de har mistet en hver fornemmelse 
for, hvor meget de arbejder.  

Lad mig slå det fuldstændig fast. Der findes kun tre lovlige måder, hvorpå skolerne kan indrette 
arbejdstiden: 

1) De kan give lærerne fuld tilstedeværelse 

2) De kan planlægge lærernes daglige arbejdstid (fx med en komme- og gå-tid) og registrere lærernes 
daglige præsterede arbejdstid 

3) Eller de kan indgå lokale aftaler, som afviger fra de to andre modeller. 

Der findes ikke andre måder! Og den med at lederen bare stanger en pulje timer ud, som læreren så selv 
må holde styr på – den findes ikke. Det er et brud på arbejdstidsreglerne! 

På de skoler, hvor lederne opfinder deres egen model, SKAL vi i foreningen blive bedre til at få lederne til at 
indgå lokale aftaler eller, hvis det ikke lykkes, tvinge dem til at efterleve loven. 

Vi skal blive bedre til at få tillidsrepræsentanterne til at forstå, at de er foreningens og dermed alle frie 
skolelæreres garanter for, at overenskomsten overholdes på den enkelte arbejdsplads – også selvom det er 
regler, som vi ikke bryder os om! Vi skal blive bedre til at få tillidsrepræsentanterne til at forstå, at deres 
fremmeste opgave er at stå vagt om overenskomsten – både de gode og dårlige dele. Derfor skal vi have 
dem til at tage opgøret med skolens ledelse og om nødvendigt med egne kolleger. Det er ikke nogen let 
opgave og kan bringe os på kant med vores egne medlemmer. Men det er nødvendigt. Vi kan ikke se 
igennem fingrene med, at reglerne ikke overholdes, fordi vi har en dårlig overenskomst.  For så om nogle år 
at sige, at nu skal vi virkelig være op på mærkerne, for nu har vi fået en god overenskomst. 
Overenskomsten skal overholdes uanset om reglerne i den er gode eller dårlige. 

Det er ikke kun en opgave for Frie Skolers Lærerforening centralt. Der ligger et meget stort 
påvirkningsarbejde foran os lokalt i kredsene. Det vil være helt oplagt, at man i forbindelse med den 
arbejdstidskampagne, som vi netop har igangsat, holder netværksmøder, hvor disse problemstillinger 
drøftes, og hvor tillidsrepræsentanterne kan diskutere med hinanden, hvad man gør, når ens egne 
medlemmer og kolleger er direkte modstandere af, at tillidsrepræsentanten insisterer på, at 



 

 

arbejdstidsreglerne overholdes. Det her er på ingen måde nemt, men jeg håber, at vi kan finde gode måder 
at tage lige netop denne problemstilling under behandling. 

Som det sidste under OK18 skal der lyde en stor tak til Sophie Løhde, kommuner og regioner. For ud over at 
de var den direkte anledning til, at vi fik organiseret op mod 600 nye medlemmer, så bragte de os også i en 
situation, hvor det blev åbenlyst for rigtig mange mennesker, hvad det er fagbevægelsen kan, når vi står 
sammen. Der blev lagt et massivt pres på arbejdsgiverne og selvfølgelig også på os, men det var os i 
fagbevægelsen, der kom klart bedst ud af forhandlingerne.  

I den sætning ligger måske i virkeligheden hele problemet. Overenskomstforhandlingerne er i al for høj 
grad blevet et spørgsmål om at vinde og tabe. Det skal vi væk fra. For de eneste rigtig gode forhandlinger er 
dem, hvor alle kan gå fra bordet med en fornemmelse af at have fået noget og afgivet noget. 
Overenskomstforhandlinger er ikke en fodboldkamp, hvor det handler om at vinde og tabe, og hvor en 
pointdeling er temmelig kedelig. Det er aftalerne om rigtig mange menneskers fremtidige arbejdsvilkår, og 
derfor er det vigtigt, at vi alle sammen kan se os selv i lige præcis det resultat, som kommer ud af 
forhandlingerne. Så vi skal tilbage til en normalsituation, hvor der igen gives og tages. Jeg håber, at vi kan 
starte den proces med vores lønforhandlinger med Moderniseringsstyrelsen, og så kan vi passende følge 
op, når vi skal overføre de kommunale arbejdstidsaftaler til det statslige område. 

Men ellers kommer året til at byde på mange andre væsentlige emner for os som forening. I det sidste års 
tid har det ministerielle tilsyn med de frie skoler ført til lukning af tre muslimske friskoler. Mange er fortsat 
under tematisk eller skærpet tilsyn, og diskussionen om disse sker i fuld offentlighed og med megen 
presseopmærksomhed. I midten af august sendte undervisningsminister Merete Riisager et brev til alle 
lærere, ledere og skolebestyrelser på de frie skoler, hvor hun betrygger alle i, at vi intet har at frygte, når 
det handler om skolernes frihed. Men der er al mulig grund til, at Frie Skolers Lærerforening er meget 
opmærksomme på, hvordan tilsynet og lovgivningen udvikler sig. For der er lovgivningsmæssigt blevet 
strammet så meget på kravene til de frie skoler, at der er sket en reel underminering af retssikkerheden på 
vores skoleområde, ligesom det er blevet meget utydeligt, hvad det er for krav, man skal leve op til som 
ansat og bestyrelsesmedlem på en fri skole.  

Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, at skolerne kan fratages tilskuddet, inden de har mulighed for at 
anke deres sag. Det betyder, at der er skoler, som ikke får prøvet deres sag, før de reelt er blevet lukket – 
det er retssikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt. Herudover er der fra tilsynets side blevet en øget 
opmærksomhed på dekorum. Dekorum er et juridisk begreb, som går på, at lærere og 
bestyrelsesmedlemmer på frie skoler i hele deres levnedsførelse skal opføre sig ”anstændigt”. Men lige så 
juridisk ”dekorum” er i sin grundsubstans ligeså normativt og måske politisk er det at efterleve for 
ministeriets tilsyn. For er det staten, der skal definere, hvad der er anstændigt? Og når det kommer til 
stykket, hvad mener staten så er inden for rammerne og uden for?  

Hele dekorumdiskussionen strider grundlæggende mod, at de frie skoler netop er frie skoler, fordi de ikke 
vil underlægges den statslige skoleopfattelse – og er det så rimeligt at vurdere de ansatte og 
bestyrelsesmedlemmerne på netop et statsligt dekorum? 

Denne debat kommer ikke til at dø foreløbig, og den vil vi ufortrødent blade os i, også selvom vi står et 
sted, hvor vi ofte beskyldes for at være naive og blåøjede. Men loven skal være lige for alle, og det bliver 
interessant at se, hvordan der bliver reageret, når tilsynet rammer kristne friskoler eller måske 
velrenommerede efterskoler. 



 

 

For at blive ved efterskolerne og efterhånden også temmelig mange store privatskoler, så er debatten om 
10.-klasse blusset op igen. Venstre og Socialdemokratiet har luftet tanker om at flytte 10.-klasse fra 
folkeskolen til erhvervsuddannelserne. Det er en rigtigt dårlig ide.  

Frie Skolers Lærerforening støtter ambitionen om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, men 10. 
klasse skal fortsat være alment forberedende til ungdomsuddannelserne. Man skal fortsat kunne tage 10.-
klasse i sit almindelige skoleforløb, idet også elever, som skal på gymnasiet eller HF, kan have brug for en 
10.-klasse. Og der er masser at slås for. Der findes allerede kommuner, hvor man har flyttet 10.-klasse til 
erhvervsuddannelserne med det resultat, at elever, som gerne vil gymnasiet, bliver nødt til at tage 10.-
klasse på en privatskole i stedet – et godt eksempel på, at kommunerne skyder sig selv i foden og sender 
elever direkte over på det frie skoleområde – noget, som vi i øvrigt også kommer til at tale meget om i de 
kommende år. 

For der skal jo være folketingsvalg i Danmark senest til juni næste år. Og der er meget stor forskel på, 
hvilken tilgang partierne har til de frie skoler. Det kommer også til at fylde. Hvor høj skal koblingsprocenten 
være? Skal der være et økonomisk incitament for de frie skoler til at optage socialt udfordrede børn og 
unge? Er der for mange børn på de frie skoler? Ja, der er i sandhed nok at tage fat på. 

Inden jeg runder helt af, så vil jeg godt dvæle lidt med de mange nye medlemmer, som vi har fået i foråret, 
og hovedbestyrelsens interne politiske projekt.  

Der er ingen tvivl om, at det enorme synlighedsarbejde og store seriøsitet, som bliver lagt for dagen i 
kredsene og på sekretariatet, når det handler om hvervning, er helt afgørende for, at så mange fandt vej 
ind i foreningen. Nu skal vi holde fast på dem! Vi skal være en forening for alle, og hvor alle kan blive hørt. 
Og derfor skal vi som samlet forening have fokus på i de kommende måneder at byde de nye hjerteligt 
velkomne, og så skal vi ellers ikke helme. Der er stadigt mange lærere, der ikke er medlem af foreningen, så 
hverveindsatsen skal vi ikke svække. Men vi skal også have fokus på fastholdelse af medlemmerne, og det 
gør vi bedst med lokale indsatser krydret med centrale tiltag, som for eksempel løn-, arbejdstids- eller OK-
møder. 

Hovedbestyrelsen arbejder i øjeblikket ret intenst med politikvaretagelsen i foreningen. Der er ingen tvivl 
om, at der i de sidste fem år er sket store fremskridt, når det handler om foreningens politiske ageren. Vi er 
blevet meget mere synlige i det politiske Danmark, og vi har efterhånden også fået opbygget et fornuftigt 
politisk netværk. Det er afgørende for vores mulighed for at påvirke de politiske dagsordner, som i 
øjeblikket fylder rigtigt meget. Men vi har udfordringer, når det handler om, hvad vi forventer af hinanden i 
hovedbestyrelsen og ikke mindst, når det handler om implementeringen af beslutninger i foreningens 
dagligdag. Det er et ret stort projekt at ændre på vores grundopfattelse af den måde, som vi arbejder på. 
Den første konsekvens af arbejdet er, at vi har nedlagt alle vores udvalg, for at finde ud af, om det 
overhovedet er nødvendigt at have dem. Vi er kort sagt sprunget ud på det dybe vand, og så forsøger vi at 
bygge en båd undervejs. Det er en meget spændende proces og helt nødvendig, hvis vi ikke skal blive ved 
med at tage flere arbejdsopgaver på os i hovedbestyrelsen uden at kunne skippe nogen af samtidig. 

Jeg glæder mig som sædvanligt til det nye år. Jeg tror aldrig, at der har ligget så meget på foreningens 
tallerken fra skoleårets start, som der gør i år. Jeg glæder mig til at se, hvordan FSL-skolen kommer i gang. 
Jeg glæder mig til at se, om det lykkes at lave nogle aftaler med Moderniseringsstyrelsen. Jeg glæder mig til 
samarbejdet med politikerne. Jeg glæder mig til samarbejdet med alle jer og med sekretariatet. Og jeg 
glæder mig til at se, om vi er i stand til at lave så attraktiv en forening, at vi kan fortsætte den 
medlemsfremgang, som vi alle har knoklet så hårdt for de sidste fire år. Så velkommen til et nyt 
fagforeningsår - med nok at lave. 


