
 
 

      19. december 2019 

Kære kollega 

 

Så er der gået et par dage, siden rapporten blev offentliggjort, og vi kan nu sige lidt mere om indholdet. 

Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der kendetegner lærernes 

arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig 

udvikling. 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på 

skolen. 

- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov. 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles ansvar for folkeskolen og 

lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, 

det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF og KL centralt. 

I Ringkøbing – Skjern Kommune har vi aftalt, der skal evalueres på de nuværende lokale aftaler, hvilket vil ske i løbet 

af foråret, og der er planlagt møde mellem alle tillidsrepræsentanter og Børne- og Familieudvalget d. 21. januar, hvor 

vi vil adressere de fem udfordringer i lokal kontekst.  

Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de 5 udfordringer, som kommissionen peger på. 

Forhandlingerne starter i marts, og det er målsætningen, at der kan landes en aftale hurtigst muligt derefter 

– gerne allerede i slutningen af april.  

Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer holdes bedst muligt informeret. Som et første 

vigtigt skridt har alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele landet været samlet til stormøde i Odense 

tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt på til at besvare de spørgsmål, I måtte have om det videre forløb.  

 

Udover udviklingen i det centrale arbejde med en aftale vil vi i løbet af det næste halve år også inddrage 

tillidsrepræsentanterne i et tæt samarbejde vedr. en ny skolestruktur, da både Frederik Noesgaard og jeg sidder med i 

det paragraf 17 stk. 4 udvalg, der er nedsat til at se på skolestrukturen.  

 

Byrådet har ønsket et bredt sammensat udvalg, så alle interesser bliver repræsenteret. Der er ingen forventning om, at 

vi kan nå frem til et forslag, som vi alle kan blive enige om. Opgaven for udvalget bliver at udarbejde oplæg, som 

Børne- og Familieudvalget og resten af Byrådet kan bruge, når de skal træffe beslutninger om fremtidens 

skolestruktur. 

 

Slutteligt vil jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen  

Kirsten Busk 

Fjordkredsen 


