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Kære venner 
 
På de frie skoler synger vi rigtig meget – og vi fortæller 
mange historier. Jeg vil undlade at synge for jer, men til 
gengæld har jeg taget to historier med i dag.  
Den første historie foregår i 2013, hvor jeg på en rejse til 
USA kom forbi det savværk, hvor man fremstillede tøn-
derne til lagring af Jack Daniels whisky. Det var et gam-
melt savværk, og der duftede af savsmuld og olie. Ved 
rundvisningen fortalte lederen, at man havde undladt at 
modernisere savværket, så det stod stadigvæk med den 
gamle sav, hvor 10-12 medarbejdere skubbede, løftede og 
sorterede træet rundt om de bånd og transportører og 
klinger, som udgjorde saven. Der var støvet og varmt i 
hallen, og selv om jeg ikke er ekspert i afskærmning og 
værnemidler, så synes jeg ikke, at det så ud, som om den 
slags belastede budgettet voldsomt. Havde man valgt at 
udskifte saven med en moderne udgave, ville den kunne 
betjenes af en enkelt person ved computeren, men her var 
altså bibeholdt arbejdspladser til mange. 
 
Lønnen for arbejdet var, hvad der svarer til omkring 65 
kroner i timen, og da lederen blev opmærksom på, at vi 
var interesserede i at høre om arbejdsforholdene, så for-
talte hun med stolthed, at firmaet havde den politik, at når 
saven gik i stykker – og det gjorde den gamle sav des-
værre ofte – så gav de medarbejderne lov til at blive så 
længe, at de kunne tjene deres dagsløn. Den foregående 
dag havde saven fx stået stille i 1½ time, så de fik lov at 
blive på arbejde til klokken 18.30 i stedet for at holde fyr-
aften klokken 17. 
Da vi forlod savværket, kiggede jeg om bag bygningen 
og så, at der lå mange gamle knækkede savklinger, og jeg 
kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange timers 
ekstra aftenarbejde, de har kostet mændene på savværket. 
Jeg har også ofte efterfølgende tænkt, at det var da helt 
utroligt, at det kunne finde sted i 2013, og jeg har i hvert 
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fald tænkt, at det er godt, at det ikke længere er sådan i 
Danmark. 
 
Og det bringer mig til historie nummer to: 
På en højskole mødte jeg sidste år to lærere, som fortalte, 
at når man var ansat der, så måtte man acceptere at ar-
bejde så meget, som det nu var nødvendigt. Der stod ikke 
noget i ansættelsesbrevet om ansættelsesgrad, men ingen 
af de to lærere fik løn for en fuldtidsstilling. Ja, faktisk 
fortalte de, at en del af lønnen bestod i retten til at bo i en 
tjenestebolig tæt på skolen, så man hurtigt kunne komme 
på arbejde, når der var brug for det. Den ene lærer fortalte 
også, at han var blevet indkaldt til samtale og havde fået 
en alvorlig advarsel, fordi han havde holdt 3 dage fri i 
forbindelse med en weekend i juli måned. Højskolen 
havde nemlig besluttet, at al ferie skulle afvikles i januar 
måned, da der var kursister på skolen i hele sommerperi-
oden.  
Historien er heldigvis ikke udtryk for, hvordan det gene-
relt ser ud på højskolerne – eller på de frie skoler i øvrigt 
– men at det overhovedet kan finde sted på en skole i 
Danmark i 2021, er mig ubegribeligt. 
 
For et par år siden besluttede vi i Frie Skolers Lærerfor-
ening, at vi foruden lærerne på de frie grundskoler og på 
efterskolerne, ville optage de højskolelærere, som ville 
være medlem af foreningen. Det særlige ved højskolelæ-
rerne er, at de ikke har nogen overenskomst, selv om de i 
lighed med alle andre frie skoler bliver delvist finansieret 
af statstilskud.  
Ja, faktisk er de måske den allersidste gruppe på statens 
område, der ikke har en overenskomst – deres løn og ar-
bejdstid reguleres af regler ensidigt udstukket af Kultur-
ministeriet. Det er spændende at starte arbejdet mod en 
overenskomst op helt forfra – det minder os som forening 
om, hvorfor det fortsat i 2022 er vigtigt for alle, at der er 
aftalte forhold på arbejdspladserne.  
 
 
Et helt oplagt problem for højskolelærerne er, at uden 
overenskomst kan de ikke vælge en tillidsrepræsentant, 



3 

 

og selv de højskolelærere, som er lidt skeptiske og tæn-
ker, at det går måske meget godt uden den overenskomst, 
kan godt se skønheden i, at man kan stå sammen og være 
enige i forhandlingerne med ledelsen – og at det er kun 
muligt, når man har en tillidsrepræsentant. 
Tillidsrepræsentanten står centralt på arbejdspladserne, 
og på frie grundskoler og efterskoler er tillidsrepræsen-
tanterne i dette forår i fuld gang med at starte samarbejdet 
om arbejdstiden med ledelsen op, for efter sommerferien 
træder den nye arbejdstidsaftale i kraft.  
 
 
Og HURRA for, at 8 års kamp for igen at få aftalte for-
hold for lærernes arbejdstid endelig lykkedes. HURRA 
for, at lockouten og det efterfølgende ensidige lovindgreb 
i 2013, hvor man stjal lærernes arbejdstidsaftale, nu kan 
henvises til historiebøgerne, hvor det vil blive stående i 
lang tid for at minde os om, hvor galt det kan gå, når der 
ikke er respekt for aftalesystemet fra arbejdsgiverside. 
Lærerne har ikke glemt, hvad der skete i 2013, men vi 
kan og vi skal komme videre nu, og den aftale, der er 
indgået efter mange års kamp, er det helt håndgribelige 
udtryk for, at når vi står sammen og står fast, så lykkes 
det til sidst. 
 
 
På de frie skoler er det også tillidsrepræsentanten, som 
forhandler decentral løn på den enkelte arbejdsplads, og 
det er en kæmpestor opgave. Det er hver eneste gang en 
kamp at hente en løn, der svarer til den løn, som lærerne 
på sammenlignelige områder får. Den helt store udfor-
dring er, at grundlønnen fra starten er lavere, end den fx 
er i folkeskolen – alene fordi det statslige resultat ved 
overenskomsterne altid er ringere end det kommunale. 
Den forskel er vi nødt til at få gjort noget ved - for det er 
et helt urimeligt sisyfosarbejde, vi byder tillidsrepræsen-
tanterne, når de efter hver eneste overenskomstforhand-
ling kan starte med at hente lønforskellen mellem stat og 
kommune.     
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Så når nogen spørger, om tiden ikke er løbet fra os i fag-
bevægelsen, så er svaret, at der er stadigvæk mange opga-
ver, som ikke er løst. Der er stadigvæk mange kampe, der 
skal kæmpes, og historien med de to højskolelærere viser 
mig, at selv på skoleområdet er der ledelser, der blæser 
højt og flot på den lovgivning, der skal beskytte lærerne, 
og som udnytter situationen, hvor der ikke er en overens-
komst og en tillidsrepræsentant til at sørge for ordentlige 
løn- og arbejdsforhold. 
Og når vi med jævne mellemrum taler om overenskom-
sten på det offentlige område og spørger os selv, om tiden 
er løbet fra den, fordi arbejdsgiversiden udnytter, at kon-
flikter stort set kun rammer arbejdstagersiden – eller i 
hvert fald ikke gør så stor skade på de offentlige penge-
kasser, som på de ansattes – så er det rigtigt, at det er en 
svaghed, som vi må forholde os til.  
 
Men vi skal samtidig huske, at overenskomsten og tillids-
repræsentanten har stor betydning på den enkelte arbejds-
plads hver eneste dag. Så at påstå, at overenskomsten på 
det offentlige område har spillet fallit, er simpelt hen ikke 
rimeligt. Overenskomsten lever og leverer hver eneste 
dag. 
Og vi skal stadigvæk med overenskomsten kæmpe for 
bedre løn og for bedre arbejdsforhold – vi er langt fra i 
mål, og for nogen – f.eks. højskolelærerne – er vi kun 
lige kommet ud af startområdet. 
Fortsat rigtig god kamp og rigtig god 1. maj   
  
 

 


