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Forord
Kære medlem
Du sidder nu med årets skriftlige beretning fra din fagforening. Beretningen fortæller om foreningens
politiske arbejde og den medlemsservice, Århus Lærerforening har ydet i 2019. Den skriftlige beretning er
samtidig det skrift, der er grundlag for det mandat, du og dine kolleger giver til foreningens arbejde på generalforsamlingen. Det er jer, som beslutter, om foreningen er på ret kurs, eller om der skal sættes en ny.
I beretningen får du et indblik i, hvordan foreningen arbejder med områder, som har indvirkning på dig og
dine kollegers arbejdsliv. Århus Lærerforening arbejder på mange niveauer med medlemmernes interesser
og rådgiver dagligt om alt fra pension og barsel til opgaveoversigter. Foreningen hjælper også, når arbejdet tager overhånd og påvirker hverdagen i en forkert retning. Foreningen har blandt andet været årsag til,
at et forløb for nyuddannede lærere er gjort permanent i Aarhus Kommune. Det skal sikre nye lærere en
bedre start på deres arbejdsliv, så folkeskolen ikke mister dygtige og motiverede lærere.
Arbejdet for medlemmernes interesser er grundstenen i Århus Lærerforenings politiske arbejde. I 2019 var
den store landvinding justeringen af Aarhusaftalen og loftet over undervisningen, der sikrer, at besparelser
på skolen ikke finansieres ved at sætte lærernes undervisningstimetal op. På medlemsniveau ruster vi de
tillidsvalgte med dybdegående indblik i aftalen og til at kunne indgå i drøftelser med ledelsen om økonomiske prioriteringer.
Vores forening vil intet være, hvis ikke vi værner om, at vi har noget sammen, og hvis ikke vi hele tiden
diskuterer vores egen berettigelse. Århus Lærerforenings største og vigtigste medlemsarrangement er foreningens generalforsamling fredag den 13. marts. Vi glæder os meget til at se dig og dine kolleger.
/ Jesper Skorstengaard & Dorthe Ryom Fisker
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Det politiske arbejde
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Budgetforliget i Aarhus Kommune 2020
Budgetforliget 2019 bar præg af Aarhus Kommunes egen analyse af skolernes økonomi, der viste,
at skolernes tildelte budget og forventede udgiftsbehov til specialundervisning samlet set ikke
balancerer i skoleåret 2017/2018. Der var således
et forventet ”underskud” på ca. 27 mio. kr. For skoleåret 2018/2019 var der estimeret et endnu større
”underskud” på mellem 38,8 til 47,8 mio. kr.
På baggrund af økonomianalysen var det Århus Lærerforenings hovedfokus at skaffe flere midler til at
løfte inklusionsopgaven på skolerne. Både i forhold
til det arbejdsmiljø, som vores medlemmer presses
af, men også for at give eleverne den undervisning
og trivsel, de har krav på. Dernæst var det vigtigt
for Århus Lærerforening at gøre byrådet opmærksom på, at kvalitet i elevernes undervisning kræver
tid til forberedelse og efterbehandling. Deri ligger
også et spørgsmål om finansiering og investering
i en arbejdstidsaftale, hvor der kigges nærmere på
lærernes høje undervisningstimetal. Og sidst opfordrede Århus Lærerforening byrådet til at finde en
måde at tage bedre imod nyuddannede lærere. Udfordringen i at fastholde og rekruttere nye lærere
var og er på landsplan kæmpestor, og den problematik blev byrådet opfordret til at tage alvorligt.

Ved budgetforhandlingernes afslutning tegnede der sig et billede af, at skoleområdet i denne
omgang kun ville blive begunstiget med et mindre
beløb. Det fik Århus Lærerforening til at skrive et
åbent brev til byrådet; ’Plads til alle i folkeskolen
- kommunen SKAL prioritere midlerne til det’. Her
understregede foreningen sammen med Skole og
Forældre, at der skal følge penge med det stigende
antal børn, der er i de aarhusianske folkeskoler.
Den mangeårige underbudgettering af folkeskolen
har medført, at skolerne i dag dækker underskuddet fra specialundervisning ved at tage pengene fra
almenområdet eller de øvrige specialpædagogiske
tilbud. Foreningen talte med store ord både i og
uden for pressen, og det var medvirkende til, at der
kom fokus på specialområdet ved budgetnatten og
en tildeling på 24 mio. kr. Som økonomianalysen
viste, har forligspartierne desværre ikke valgt at
dække hele den manglende finansiering af specialområdet til fulde i budgetforliget. Alligevel ser
Århus Lærerforening positivt på, at forligspartierne har sat retning med 24 mio. kr., som er afsat
til specialtilbud, kompetenceudvikling og Nest.
Foreningen vil dog vedblive sit arbejde med at gøre
politikerne opmærksom på underfinansieringen på
skolerne og de stigende udgifter til specialområdet.
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Det lykkedes desværre ikke foreningen at få forligskredsen til at bakke op om flere midler til arbejdstidsforhandlingerne og derved muligheden for at
prioritere flere lærerstillinger. Til gengæld blev
der afsat penge til de nyuddannede. I skoleåret
2019/2020 vil forløbet ’Fundament til dit lærerliv’
for nyuddannede blive afviklet i samarbejde mellem
Århus Lærerforening og Aarhus Kommune. Med
budgetforliget er det nu blevet muligt at bibeholde
og udvikle dette forløb til glæde for kommende
lærere og for byens børn. Endelig har forligspartierne afsat et mindre beløb til at afprøve nye idéer
til, hvordan eleverne i større omfang møder kendte
voksne i stedet for vikarer. Århus Lærerforening bidrager naturligvis gerne til denne idéudvikling med
fokus på, at færre vikarer indgår som et vigtigt
element i kommende forhandlinger om arbejdstid
for lærerne i Aarhus.

Forvaltningen af økonomien, som tildeles den enkelte skole, blev et andet aspekt af økonomianalysen. Århus Lærerforening har påvirket, at der også
på dette område skal være en større gennemsigtighed og retfærdighed. Der skal være større sammenhæng mellem de politiske intentioner, og pengenes
anvendelse på skolerne. Eksempelvis skal penge
tildelt kvalitet i undervisningen ikke sive over til
budgettet for vedligeholdelse eller administration.
Her har foreningen set, at der skolerne imellem er
stor forskel på, hvordan pengene forvaltes. Her har
og vil foreningen som medlemmernes fagforening
varetage kollektivets interesserer, så flere medlemmer i højere grad oplever rammer og et undervisningstimetal, der understøtter, at de kan lykkes
med opgaven.

Lærerforeningen og Ny Start

Århus Lærerforenings fokus i
budgetforhandlingerne

Lærerkommissionen blev nedsat af Kommunernes
Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) som en del af den Ny Start-aftale, der blev
indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2018.
Kommissionen fik til opgave at afdække udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne,
som skal indgå i parternes forhandlinger i løbet af
overenskomstperioden.

1. Afsætte midler til at løfte skolernes inklusionsopgave.
2. Afsætte midler til flere lærere og investere i
en arbejdstidsaftale for at nedbringe lærernes
undervisningstimetal.
3. En bedre modtagelse af de nyuddannede
lærere.

Kommissionen på besøg

Analyse af skolernes økonomi og ny
tildelingsmodel
Århus Lærerforening har længe haft fokus på skolernes manglende økonomi i forbindelse med budget 2019. Ubalancen i skolernes økonomi blev med
Aarhus Kommunes egen økonomianalyse bekræftet og viste en mangel på 40 mio. kr., samt at en
forventet stigning i andelen af specialeskoleelever
yderligere ville få tallet til at vokse. I Århus Lærerforenings optik var det derfor ikke længere formålstjenligt at tale om balance i skolernes økonomi,
da økonomianalysen entydigt viste, at området er
underfinansieret. På den baggrund har foreningen
arbejdet for, at negligeringen af finansieringen
af opgaverne i folkeskolen må stoppe, og Aarhus
Kommune skal prioritere et bedre budget.
Økonomianalysen viste også, at der imellem skolerne er en skævdeling af midlerne. Flere skoler bliver
ikke tildelt tilstrækkeligt med midler til at drive
skolen i forhold til lovgivningen. Århus Lærerforening støtter derfor, at der i højere grad tildeles
efter en mere gennemsigtig og retfærdig måde.
Foreningen har ligeledes været meget opmærksom
på de tildelingskriterier, der skal være i den nye
budgettildelingsmodel. Dog er problematikken vedrørende skolernes stigende antal specialskoleelever
og uforudsete udgifter i den forbindelse svær at
løse.

I forbindelse med Lærerkommissionens arbejde
med at indsamle viden har to aarhusianske skoler,
Tranbjergskolen og Engdalskolen, deltaget. To
gange er Århus Lærerforening også blevet udpeget til at tale med kommissionen. Første gang i
forbindelse med besøg hos Aarhus Kommune, og
anden gang til interview med Århus Lærerforenings
formand. Kommissionen var særligt interesseret i
Aarhusaftalen og den samarbejdende tilgang, der
hersker mellem lærerforeningen og kommunen.
Herunder de udfordringer og løsninger man får ud
af et samarbejde af den type.

Kommissionen var også meget interesseret i at få
viden om Aarhusaftalens bilag, der beskriver tillidsrepræsentantens og arbejdsmiljørepræsentantens
forpligtende samarbejde om at indgå i skoleårets
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planlægning og skolens overordnede prioriteringer.
Samt at få viden om Århus Lærerforenings forløb
’Fundament til dit lærerliv’ for de nyuddannede.
Ny Start-samarbejdet indebærer udover kommissionens rapport også en intensivering af samarbejdet
mellem kommunen og den dertilhørende lærerkreds om den kommunale folkeskole. Det var Danmarks Lærerforenings målsætning, at der skulle
opbygges et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde
på alle niveauer i og omkring folkeskolen. Århus
Lærerforening har i den forbindelse haft flere møder med repræsentanter fra KL’s børne- og undervisningsudvalg med henblik på at drøfte, forbedre
og udvikle lærernes rolle i folkeskolen. Foreningen
har blandt andet peget på, at det i lærerjobbet er
vigtigt at være velforberedt, og at der er mulighed
for at skabe relationer til eleverne, som er nødvendige for elevernes læring og trivsel. Og ikke mindst
at samarbejde og kollaboration lærerne imellem
er vejen at gå, men at dette kræver prioritering fra
politisk hold.
Som en del af Ny start-samarbejdet har Århus Lærerforening initieret et samarbejde mellem 5 kommuner og 5 lærerkredse, hvor der er blevet delt
viden og har været dialog om, hvordan skoler og
kommuner driver og kan drive skoler i fremtiden.
Et projekt der blev støttet økonomisk af Danmarks
Lærerforening. Samarbejdet udmøntede sig blandt
andet i en større konference, hvor tillidsrepræsentanter fra fem lærerkredse sammen med politikere,
embedsfolk og skoleledere tog hul på diskussionen om, hvad et godt samarbejde om folkeskolens udfordringer kræver. Her blev alt fra skolens
organisering til gennemskuelighed i fagfordelingen
og hvilke roller, der udfyldes af hvem, diskuteret.
Det var tydeligt, at på tværs af både kommuner
og skoler gøres tingene meget forskelligt, selvom
der er samme ramme. En af konklusionerne var,
at skoleledere og tillidsrepræsentanter skal turde
gå nye veje, hvis vi skal løse skolens udfordringer.
Ligeledes var der fokus på tillidsrepræsentantens
ændrede rolle, samt hvilken styring folkeskolen har
brug for.
Om konferencen
Med udgangspunkt i overenskomstteksten fra
OK18 iværksatte 5 lærerkredse og kommuner
et udviklingssamarbejde om skoleårets organisering og samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og skoleledelser. Formålet var at sætte
handling på de gode intentioner, som Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening søsatte med Ny Start.

Folkeskoleidealet

skal se ud, og hvilken retning vi ønsker for skolen.
Folkeskoleidealet beskriver, hvorfor vi holder skole,
hvilket fundament skolen bygger på, og hvordan
skolens vigtige opgaver skal varetages. Folkeskoleidealet skal ligeledes bruges som led i Århus
Lærerforenings øvrige politiske arbejde i forhold
til interessenter og samarbejdspartnere, herunder
politikere og forvaltning. Dialogen om et skoleideal skal bidrage til at styrke den professionelle
stemme i debatten om skolens udvikling. Århus
Lærerforening har og vil bruge folkeskoleidealet
til at forstærke den vigtige dialog både blandt
medlemmerne om pædagogikken, fagligheden og
skolepolitikken, men også til at tage debatten med
alle andre, der har en mening om skolen.

”Hvad skal vi med Skolen?”
Siden 2015 har Århus Lærerforening haft et samarbejde med LO Aarhus, BUPL Århus, Aarhus Skolelederforening, Skole-Kirke-Samarbejdet, Skole og
Forældre i Aarhus, kulturtilbud og erhvervsliv i
Aarhus kaldet ’Hvad skal vi med Skolen?’. Fra 2018
har Børn og Unge også været inddraget i arbejdet.
I maj 2019 lavede vi et arrangement, hvor interessenterne bag ’Hvad skal vil med Skolen?’, tog på
skolebesøg sammen med medlemmer af Børn- og
Unge-udvalget i Aarhus og rådmanden. Skolebesøgene blev fulgt op af en efterfølgende drøftelse og
videndeling. Mange temaer blev drøftet, men særlig
inklusion og lærernes mulighed for relationer med
eleverne fyldte meget. Diskussioner og skolebesøg
mundede ud i et fælles ønske om at udarbejde en
vision for den aarhusianske skole 2030. Arbejdet
fortsætter, og der bliver arbejdet med planlægning
af et kommende møde, hvor Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal oplagt kan danne grundlag
for arbejdet med en vision for den aarhusianske
folkeskole i 2030.

Folkemødet 2019
Til årets folkemøde stod Århus Lærerforening for
to debatter ’Præstationsskolen, nej tak’ og ’Farvel
til styringsdoktrinen’. I kvalificeringen af førstnævnte debat havde foreningen besluttet at invitere
to menige lærere fra Gammelgaardsskolen med, for
at diskutere Aarhus Kommunes arbejde og afprøvning af, hvordan nedtoning af karakterer kombineret med et større fokus på formativ feedback kan
lette præstationspresset på eleverne. I panelet var
udover de to lærere også rådmanden for Børn og
Unge og formanden for Århus Lærerforening.
Håbet for panelet var, at en større mængde feedback og færre karakterer kommer til at reducere
noget af den stress og pres fra eleverne, som
mange undersøgelser viser, de lider under.

På den ordinære kongres i 2019 vedtog Danmarks
Lærerforening et folkeskoleideal. Folkeskoleidealet
er blevet foreningens bud på, hvordan et skoleideal
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I 2019 har Århus Lærerforening haft særligt fokus
på risikovurdering som et værktøj til, at der langt
tidligere kan beskrives og tages forholdsregler i
de forandringsbeslutninger, som påvirker medlemmernes arbejdsliv. Dette gælder eksempelvis ved
implementeringen af AULA. Foreningen har arbejdet hårdt for, at der skulle laves en risikovurdering,
der ikke blot klarlægger konsekvenserne på det
tekniske niveau, men også betydningen i forhold til
arbejdsgangen.

I debatten ’Farvel til styringsdoktrinen’ var den
centrale styring af folkeskolen på programmet.
Folkeskolen har de senere år været præget af en
nidkær styring fra centralt hold, som desværre
hverken har forbedret undervisningen eller arbejdsmiljøet. Nicolaj Ejler, Partner i Realize, Claus
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, Martin
Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge
i Aarhus, diskuterede sammen med formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, hvordan
vi kan styre folkeskolen, og hvilke rammer der er
de bedste. En af konklusionerne blev, at der fremadrettet skal være plads til lærernes professionelle
dømmekraft og professionsfaglighed, så den ikke
konstant er udfordret af afrapportering og test.
Men den kollektive faglighed og det kollektive rum
skal også sættes i spil. Til begge debatter var der
stort fremmøde og spørgelyst.

Risikovurderinger i en arbejdsmiljøoptik
MED-udvalgene på alle niveauer i Aarhus Kommune
skal forholde sig til strategiske arbejdsmiljømål og
koordinere arbejdsmiljøarbejdet jf. MED-Rammeaftalen, og er derfor en vigtig del af det arbejde, som
Århus Lærerforening yder. Foreningens arbejde i
MED-regi har også i 2019 været en vigtig indgang
til at drøfte medlemmernes arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold og ikke mindst til at opnå medindflydelse på formelle beslutninger i et arbejdsmiljøperspektiv.
MED-aftalen og HovedMEDudvalget
I MED-udvalgene samarbejder ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune for fortsat udvikling
af arbejdsmiljøet. MED-aftalen skal medvirke til
at sikre alle medarbejdere medindflydelse og
medbestemmelse på personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold.
HovedMEDudvalget (HMU) er det øverste udvalg
for den enkelte magistratsafdeling. Udvalget
beskæftiger sig med generelle emner på det
personale- og arbejdsmiljømæssige område
samt andre relevante emner for samarbejdet i
afdelingen.

Tanken med risikovurdering er, at MED-udvalgene
skal bruge værktøjet, når der laves forandringer,
for at være opmærksomme på, hvilke risici der er
forbundet med det, og hvilken konsekvens det kan
have for medarbejderne. Processen med implementeringen af AULA viser, at gennemarbejdede risikovurderinger er en nødvendig forudsætning, når
sådanne tiltag udrulles.
Foreningen har i 2019 i HMU for Børn og Unge,
HMU for Sociale Forhold og Beskæftigelse og i
DKF (Den Kommunale Fællesrepræsentation) haft
meget fokus på medarbejdere og medlemmer,
som udsættes for vold og trusler i deres arbejde.
Det er sket som opfølgning på Trivselsmålingen
fra 2018, som viste, at hver fjerde medarbejder
i Aarhus Kommune har været udsat for trusler i
forbindelse med deres arbejde, mens 13 procent
har været udsat for vold. For lærerne gælder det, at
hver tiende har oplevet vold eller trusler indenfor
det seneste år. Særligt medarbejdere i specialtilbud
og specialklasser er udsatte. På baggrund af tallene
har foreningen i MED-udvalgene og via DKF rettet
henvendelse til borgmesteren, og indgået en aftale
med de andre faglige organisationer og Aarhus
Kommune om at tage initiativ til indsatser, der kan
nedbringe mængden af vold og trusler.
Århus Lærerforening har og vil fortsat have fokus
på, at den nye MED-struktur lever op til intentionerne om at rykke organisationen tættere sammen. Århus Lærerforening vil arbejde for, at lokale
perspektiver og sager kommer på dagsordenen i
lokale MED såvel som i HMU.
Eksempler på emner som MED-systemet har
arbejdet med i 2019
•

Retningslinjer for frivillighed og medborgerskab.

•

Opfølgning på trivsels- og social kapital-måling
2018, samt lavet fælles retningslinjer for vold,
mobning og chikane.

•

Betydningen af lovforslaget i forhold til cybercrime.

•

Forebyggelse af vold, trusler og chikane.
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DKF
• DKF varetager de kommunalt ansattes interesser på det overordnede niveau i Aarhus Kommune.
• DKF er paraplyorganisation for følgende faglige organisationer: Dansk El-Forbund, Metal Århus, HK Kommunal Østjylland, 3F Rymarken,
FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL Århus, Århus
Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Teknisk Landsforbund, Kost
og Ernæringsforbundet og Danske Fysioterapeuter.

- bestående af repræsentanter fra Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og forvaltningen
- igennem de 5 anbefalinger, der blev udarbejdet
i forhold til lempelse af Fælles Mål. Den 5. februar
var der fællesmøde for samtlige skoleledelser og
tillidsfolk. På mødet deltog også repræsentanter fra
Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks
Lærerforening, hvor det blev specificeret, hvordan
der på skoleniveau fremadrettet arbejdes med ændringerne. Der er til understøttelse for processen
udarbejdet flere pjecer og vejledninger fra Danmarks Lærerforening og ministeriet. Det forventes,
at konklusionen på arbejdsgruppens arbejde præsenteres i foråret 2020.

Et pædagogisk ben i det politiske
arbejde

Århus Lærerforening har igennem processen gentagne gange gjort både rådmand og byråd opmærksom på, at forvaltning og skoleledelser skulle
tage bestik af de færre bindinger i Fælles Mål og
de ændringer, det medfører i lærernes arbejde med
mål, herunder læringsplatformen og dens opsætning.

Dispensation fra de nationale test

Digitalisering og risikovurdering

I midten af foråret 2019 kom der politisk lokal og
national opmærksomhed på at søge dispensation
for de nationale test i indskolingen. Århus Lærerforening havde i den forbindelse foretræde for Børn
og Unge-udvalget i Aarhus Kommune, da foreningen ønskede at bakke op om rådmandens forslag.
Foreningen opfordrede samtidigt udvalget til at
udvide ansøgningen, så den omfattede dispensation for nationale test på alle klassetrin. Det skete ud
fra en begrundelse om, at testene i sig selv ikke var
valide, og ligeledes utilstrækkelige som fundament
for elevernes udvikling. Kritikken af de nationale
test gjorde Århus Lærerforening også opmærksom
på via egen hjemmeside og de sociale medier, hvor
foreningen opfordrede det aarhusianske byråd til at
være progressive og afskaffe testene på folkeskolerne i Aarhus.

Igen i 2019 har digitalisering, platforme og digitale
redskaber fyldt meget i foreningens arbejde. De
mange store og konstante forandringer har stor
indflydelse på lærernes arbejdsmiljø, og foreningen
har fået mange henvendelser fra medlemmer og
tillidsvalgte. Henvendelser foreningen har handlet
på i en vedholdende og løbende kontakt til Børn
og Unge. Århus Lærerforening har faciliteret, at de
tillidsvalgte har fået mulighed for at få information og stille spørgsmål direkte til de ansvarlige
i forvaltningen. Vi har gentagne gange anvendt
risikovurderinger i forhold til de nye tiltag. Fx var
vi tidligt i dialog med forvaltningen vedrørende
implementering af 1:1 strategien, og vi har fortsat
en løbende kommunikation vedrørende implementering og de bump, vi møder på vejen. Her har de
tillidsvalgte spillet en vigtig og afgørende rolle i
at få belyst de problemstillinger, der har været og
stadig er.

• De faglige organisationer repræsenterer omkring 17.000 ansatte i Aarhus Kommune.

Byrådet valgte i sidste ende at søge den fulde
dispensation, men denne blev afvist af både Børneog Undervisningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet, der henviste til, at regeringen højst
sandsynligt ønsker at afskaffe de nationale test i
folkeskolen. Håbet er, at blikket rettes mod at få
udviklet nye og bedre pædagogiske evalueringsværktøjer, som kan hjælpe lærerne med at forbedre
elevernes faglige progression, og som også giver
brugbar data på skole- og kommuneniveau.
Lempelse af Fælles Mål
Da ændringen af folkeskoleloven vedrørende Fælles
Mål kom, skrev Århus Lærerforening til Børn og
Unge, og foreslog, at vi i Aarhus skal se på, hvad
lempelsen fremadrettet betyder for undervisningen
og lærernes professionelle råderum. Ikke mindst
med et stærkt fokus på, hvordan de faglige organisationer og forvaltningen kan understøtte skolerne i arbejdet. Det gjorde, at en arbejdsgruppe
blev nedsat. I foråret 2019 gik arbejdsgruppen

Overfor 1:1 strategien, Chromebooks til alle elever
fra 2. til 9. klasse, var Århus Lærerforening positiv i
forhold til, at den sikrede lighed i uddannelse. Det
er et opgør med Bring Your Own Device, som er i
modstrid med folkeskoleloven og Danmarks Lærerforenings principprogram, og ligeledes et hensyn
til lærernes arbejdsmiljø i forhold til daglige tekniske udfordringer med forskellige elevcomputere.
Skoleintras afløser, Aula, blev i første omgang
udsat fra skoleårets start til uge 43. Det skabte en
del udfordringer for lærernes mulighed for at få
kendskab til platformen. Desværre kom Aula i gang
med en del fejl og mangler, som yderligere udfordrer lærernes og skolernes arbejdsmiljø. Også her
var foreningen i løbende dialog og kontakt med de
politiske og administrative niveauer i Aarhus, hvor
vi pressede på for, at de mange fejl og mangler
blev løst hurtigst muligt. Foreningen gjorde også i
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de nationale medier opmærksom på, hvilke negative effekter en forhastet implementering vil have for
både personale, elever og forældre. Foreningens
arbejde med at pointere de mange fejl i systemet,
den manglede tid til at forberede implementeringen og usikkerheden ved systemets virkning og
datasikkerhed, udløste en beslutning om, at forældrene ikke var på systemet i de første dage efter
efterårsferien.

Det blev i implementeringsprocessen med Aula
klart, at der manglede tydelig og rettidig kommunikation i forhold til implementering og opdateringer, og det har givet anledning til et højt frustrationsniveau for alle. Ligeledes har risikovurdering
som værktøj ikke været tilstrækkeligt til at forudsige de problematikker, som brugerne oplever. Det
kalder på en anden anvendelse eller løbende anvendelse af værktøjet ud i organisationen.
Som et tydeligt eksempel på den meget høje forandringshastighed der er i samfundet, har arbejdet
med digitalisering givet anledning til, at vi som
forening til stadighed skal have fokus på, hvordan
vi som lærere og fagprofessionelle kan arbejde i de
mange og konstante forandringer. Hvilke arbejdsmiljømæssige tiltag kan og skal understøtte denne
forandringshastighed, og hvordan kan vi presse på
i forhold til en øget opmærksomhed på den nødvendige prioriteringsopgave, der påhviler ledelse og forvaltning. Ny teknologi og arbejdet med
digitalisering kræver, at der på arbejdspladserne er
ressourcer, overblik og tid til implementering, og
det er lige præcis dét, der ofte er en mangelvare.
En digitaliseringsproces er en forstyrrelse af de
eksisterende rutiner, som nødvendiggør strukturering, planlægning og ikke mindst en erkendelse af,
at processen tager tid.
10. klasse
Århus Lærerforening har fokus på, at 10. klasse
i Aarhus Kommune økonomisk har svære vilkår.
Derudover har elevsegmentet på udvalgte aarhusianske 10. klasser også været med til at presse
arbejdsmiljøet. Kombinationen af en skoleøkonomi,
der har svært ved at hænge sammen, og elever
som er udfordrede, presser arbejdsmiljøet. Det har
blandt andet medvirket til, at Børn og Unge-udvalget har debatteret 10. klasse og givet en ekstra
bevilling til området.

Vestbyen: Ellekærskolen og
Tovshøjskolen blev til Ellehøjskolen
Samtlige partier i Aarhus Byråd indgik i sommer
en politisk aftale om et nyt skoletilbud i Gellerup,
Toveshøj og Bispehaven. Ellehøjskolen bliver en
fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, og Århus
Lærerforening vil følge aktivt med i den kommende
proces med opbygning af Ellehøjskolens nye fælles
kultur. Det drejer sig både om lønforhold, tillidsrepræsentant repræsentationen fremadrettet, og
hvordan økonomien kan understøtte og indfri de
politiske ambitioner, der er blevet givet til skolen.
Det var positivt, at der fra politisk hold blev lyttet
til input, som foreningen og vores medlemmer har
givet i forbindelse med aftalen om et nyt skoletilbud. Det har været og er vigtigt, at der i en proces
som denne sikres en god medarbejder- og borgerinddragelse, så beslutningerne ikke bliver taget
hen over hovedet på dem, som de berører. Den nye
skole i Gellerup forventes at stå klar til skoleåret
2025/2026 og anslås at koste kommunen 339 mio.
kr. Indtil den står færdig, vil Tovshøjskolen og Ellekærskolen fusionere på sidstnævntes matrikel med
virkning fra 1. august 2020.

Den lokale organisering under Fagbevægelsens Hovedorganisation og AMR-året
Den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), har valgt, at 2019 skulle være
AMR-år, da der er behov for at anerkende arbejdsmiljørepræsentantens betydning og vigtige arbejde
for at fremme det gode arbejdsmiljø. Århus Lærerforening har været med i planlægning og udførelse
af flere arrangementer, som har sat fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver, tid til
arbejdsmiljøarbejdet, uddannelse og kompetenceudvikling og strategisk arbejdsmiljøarbejde. Eksempelvis har der været fyraftensmøde på Arbejdsmedicin ved Aarhus Universitetshospital og den Fælles
Arbejdsmiljødag blev afholdt i september. Århus
Lærerforening har, som deltager og medarrangør af
den Fælles Arbejdsmiljødag, oplevet det givende, at
der på tværs af brancher, herunder skoler, arbejdes
med et bedre arbejdsmiljø. Arbejdsmiljødagen var
igen velbesøgt og kunne melde udsolgt med 350
deltagere. Foreningen har også modtaget positive
tilbagemeldinger fra de, der har deltaget.
Århus Lærerforening har sammen med blandt
andet BUPL Århus og andre FTF-organisationer
haft møde med LO Aarhus om, hvordan vi skaber
et godt lokalt grundlag for arbejdet med den nye
hovedorganisation (FH). Det er noget, vi fortsætter
med, men møderne har i skrivende stund endnu
ikke ført til konkrete udmøntninger af, hvordan en
lokal struktur og samarbejde skal se ud. Beslutningen om den mulige inddeling i FH-distrikter skal i
sidste ende træffes af FH’s hovedbestyrelse.
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Justering af Aarhusaftalen
Aarhus Kommune og Århus Lærerforening nåede i
efteråret til enighed om justering af den gældende
arbejdstidsaftale for lærerne i Aarhus Kommune.
Århus Lærerforening har i sin rådgivning af lærerne
mødt mange med undervisningstimetal på 28-30
timer ugentligt, og lærere der har været nødsagede
til at gå ned i tid, for at de kunne klare arbejdspresset og løse deres undervisningsopgave. Tendenser
som disse har blandt andet været afgørende for, at
lærerforeningen stod stejlt på kravet om, at undervisningsmængden skulle ned for de lærere, der
underviste mest. Århus Lærerforening gik derfor
ind til forhandlingerne med tre mål; fokus på undervisning og de faktorer, der skaber god undervisning. Fokus på de lærere, der underviser mest
skulle undervise mindre. Og fokus på en mere jævn
fordeling af opgaverne.

fortsat 14 arbejdstimer pr. dag samt 3 arbejdstimer som honorering for rådighedstjeneste pr. dag.
Foreningen har længe også haft et udestående med
undervisning på lørdage, eksempelvis når medlemmer tager med eleverne til Lego League eller
lignende arrangementer. Arbejdstiden på weekenddage indgår nu i aftalen i den årlige tilstedeværelsestid på 1400 timer med et tillæg på 50 procent.
Ligeledes blev udmøntningen af bilag 1 skærpet i
aftalen. Parterne er således enige om, at tillidsrepræsentanten sammen med lederen skaber grundlaget for det gode samarbejde, for transparens
i beslutninger på arbejdspladsen og er ligeledes
ansvarlige for og giver mulighed for, at medarbejderen kan følge med i, hvordan der prioriteres.
Det var tredje gang, Aarhusaftalen blev justeret,
siden den blev indgået på baggrund af lovindgrebet i 2013. Aftalen rummer denne gang flere af de
elementer, foreningen har savnet. Aftalen træder i
kraft i skoleåret 2020/2021.
Forhandlingstemaer
• Undervisningstid - loft på undervisningen og
fokus på kerneopgaven
• Lejrskole - (aftale om arbejdstid, undervisningstid og undervisningstillæg under deltagelse)
• Prøveafvikling
• Efter-/videreuddannelse
• Forhold for tillidsvalgte

Det lykkedes Århus Lærerforening, at fokus på
undervisning blev holdt. Det betød, at der i justeringen af aftalen blev skabt langt bedre forudsætninger for, at lærerne kan forberede og efterbehandle deres undervisning. Det væsentlige resultat
blev et loft over lærernes undervisning på 780
timer årligt og børnehaveklasseledernes på 810
timer årligt, der indebærer en kollektiv forbedring
for dem, der underviser mest. Arbejdstid er også et
spørgsmål om prioritering, og det betyder, at de
store eller mindre opgaver, som ligger uden for
undervisningen, skal løses medarbejderne imellem.
Aarhusaftalen
Justeringen af Aarhusaftalen træder i kraft den
1. august 2020. Aftalen omfatter følgende
medarbejdergrupper på skolerne: Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske
assistenter og børnehaveklasseledere.
I aftalen vil afholdelse af 6. ferieuge give et nedslag
i antallet af timer. Derudover vil medlemmer ved
deltagelse i lejrskole ikke længere få tilkendt en
erstatningsfridag, men arbejdstiden vil indgå i den
samlede arbejdstid, og derfor give et årligt nedslag
i antallet af undervisningstimer. Lejrskole tæller

• Tilstedeværelsestid og opgaveoversigt/mødeskema
• Aftalevilkår på undervisning efter kl. 17 og i
weekenden
• Et samlet undervisningsbegreb
• Sammenskrivning af bilag 1 og 1b
Forhåndsaftalen
Som en konsekvens af at Aarhusaftalen ikke længere baserer sig på et vægtet undervisningstimetal,
hvor understøttende undervisningstimer tæller
mindre, er der igangsat et arbejde med at revidere
forhåndsaftalen, da det fremadrettet ikke længere
er meningsgivende at have et lokalt aftalt undervisningstillæg, der baserer sig på et vægtet undervisningstimetal. Da der nu er aftalt et maksimalt
undervisningstimetal i den lokale arbejdstidsaftale,
er der desuden ikke samme behov for et lokalt
aftalt undervisningstillæg som understøttende
incitamentsstruktur i forhold til at begrænse meget
høje undervisningstimetal for den enkelte lærer/
børnehaveklasseleder. Forhåndsaftalen forventes
revideret primo 2020 med virkning fra 1. august
2020.
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Arbejdstidsaftale på Samsø
Århus Lærerforening forhandlede og aftalte i
efteråret sammen med Samsø Kommune en lokalaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes
arbejdstid på Samsø Skole. Det var et stort ønske
fra begge parter at indgå en arbejdstidsaftale, så
det sikres, at der også fremover samarbejdes om
at finde fælles løsninger. I aftalen fik alle lærere og
børnehaveklasseledere på Samsø rammer for deres
arbejde, som sætter undervisningen i centrum og
fortsat understøtter lærernes professionelle råderum. Aftalen skal løbende justeres og tjene som
fortsat bidrag til udvikling af praksis og profession.
Lønaftale
Samsø Kommune opsagde i 2019 forhåndsaftalen
for lærerne og børnehaveklasselederne på Samsø
Skole med henblik på genforhandling og præcisering af aftaleelementer. Der er igangsat et forhandlingsforløb og i den forbindelse også fundet lønfejl.
På baggrund af tilrettede løndata og en konstruktiv
dialog er forventningen, at der indgås en ny forhåndsaftale i første halvår af 2020.

Lønforhandling for De Mindre
Medlemsgrupper
Århus Lærerforening har igen i år gennemført
lønforhandlinger for De Mindre Medlemsgrupper.
Der er fortsat ikke afsat midler i overenskomsterne
til den lokale løndannelse, og derfor skal midler
hertil findes i de lokale budgetter. I det systematiske arbejde med lønforhandlingerne er de enkelte
medlemmer i større omfang end tidligere blevet
inddraget i processen. Hovedparten af medlemmerne bliver nu i et spørgeskema spurgt ind til
eftervidereuddannelse, løn m.v. Foreningen bruger
besvarelserne som input til lønforhandlingerne.

Løntjekstendenser

Hovedparten af de omkostningstunge lønfejl er
baseret på fejl i erfaringsdatoen, der gør, at medlemmet er indplaceret på et forkert løntrin. Dette
gælder i år særligt for børnehaveklasseledere, hvis
pædagogiske erfaring ikke er talt med jf. overenskomsten. Århus Lærerforening råder stadig medlemmerne til at benytte sig af muligheden for at få
tjekket lønsedlen, når vores konsulenter besøger
skolerne. Selvom der kun er afsat 15 minutter til
hvert medlem, når konsulenterne og medlemmet
ofte at komme omkring andre emner som fx arbejdstid eller andet, der efterfølgende aftales møde
om. Oplevelsen er, at medlemmerne er glade for
tilbuddet om løntjek, og konsulenterne er glade for
at møde medlemmerne ansigt til ansigt.

Overgang til ny ferielov
Som følge af EU-lovgivningen træder helt nye ferie
regler i kraft pr. 1. september 2020. Ændringen betyder, at der på landsplan er etableret en overgangsordning, som vedrører ferieafvikling i perioden
1. maj til 31. august 2020, og som dermed får
indvirkning på skoleåret 2019/2020. I overgangs
ordningen, hvor der normalt ligger 20 dages/4
ugers sommerferie i juli måned, vil der således kun
ligge 16 dages ferie i juli måned 2020.
Forud for det nye skoleår 2019/2020 havde
foreningen en dialog med Børn og Unge om
overgangsordningens betydning for arbejds- og
ferietilrettelæggelsen for lærerne og børnehaveklasselederne. Udgangspunktet for Børn og Unge
var, at der kun kunne ligge 16 dages ferie i sommeren 2020, så læreren skulle arbejde på skolen i
de 4 dage, hvor man normalvis ville have ferie. Eller
hvis læreren ønskede de normale 20 dages frihed,
så kunne der alternativt bruges 4 dage af 6. ferieuge i sommerferien eller søges om tjenestefrihed
med løntræk til følge. Efter en række forhandlingsmøder blev løsningen for skoleåret 2019/2020 i
stedet, at alle lærere og børnehaveklasseledere har
20 dages/4 ugers ”ferie” som normalt, men mod
at arbejdstiden til de ”manglende 4 feriedage” blev
fundet ved, at timerne til de 10 dage blev forøget
fra 70 til 84 og 215-timers puljen til 230,6. Det
blev samtidig aftalt, at undervisningen ikke måtte
blive forøget, og at antallet af dage, der kan placeres arbejde på, heller ikke måtte blive forøget.

Traditionen tro har Århus Lærerforening også i
2019 haft konsulenter ude på skolerne til løntjek.
Fra foreningens side afsættes der en hel dag til
hver skole, så alle ansatte har mulighed for at få
tjekket deres lønseddel. Foreningen oplever, at
fejlmængden i medlemmernes løn reduceres år for
år – der er dog stadig ingen skoler, som går helt fri
for fejl.
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Social kapital-målingen
I starten af december blev resultaterne af social
kapital-målingen i Aarhus Kommune sendt ud til
skolerne. Samlet set viser målingerne, at skoleområdet ligger lavere end kommunegennemsnittet på
samtlige måleparametre. Målingen viste bekymrende tendenser for udviklingen på skoleområdet,
og Århus Lærerforening har efterfølgende haft en
række møder med Børn og Unge for at byde ind
med, hvilke udfordringer vi ser.
Social kapital-målingen viser, at der mellem skolerne er massive udsving på arbejdsmiljøet. På den
ene side ser foreningen en håndfuld skoler, som
har meget positive resultater på alle parametre.
Og på den anden side har vi en række skoler, hvor
tilliden mellem medarbejdere og ledelse er yderst
udfordret i forhold til opgaveløsning og beslutninger. Arbejdsmiljøet er her så truet, at det kræver
øjeblikkelig handling. Århus Lærerforening har
derfor udvalgt en håndfuld skoler, som foreningen
i samarbejde med Børn og Unge har valgt at handle
individuelt på. Disse skolers arbejdsmiljø vil der
blive set nærmere på.
Århus Lærerforening bruger ligeledes social kapital-målingen som en indgang til at drøfte skolernes arbejdsmiljø på et mere generelt plan med
Børn og Unge. Som udgangspunkt vil det være den
tilbundsgående Arbejdspladsvurdering (APV), der
bruges som hovedredskab i arbejdet med de enkelte skolers arbejdsmiljø. Social kapital-målingen
tegner et billede af, at skolerne i Aarhus langsomt
er på vej i den rigtige retning, men at området som
helhed fortsat halter bagud, når det sammenholdes
med kommunens gennemsnit. Det kræver opmærksomhed og handling og en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet i folkeskolen. Den drøftelse vil Århus
Lærerforening konsekvent presse på for at være en
del af.

Siden begyndelsen har ’Fundament til dit lærerliv’
vist sig at være særdeles efterspurgt, og i efterårets budgetforlig valgte byrådet at afsætte midler,
så forløbet kan forsætte de kommende år. VIA
University College har i sin evaluering af forløbet
ligeledes konkluderet forløbets gavnlige effekter på
deltagernes arbejdsliv og møde med folkeskolen.
Århus Lærerforening ser positivt på forløbets store
succes, og de nyuddannede også prioriteres fra
politisk hold. Det understreger, at nyuddannede læreres møde med folkeskolen er en problematik, der
skal tages hånd om. 21 nyuddannede, nyansatte
lærere startede i det nye forløb i august. Et forløb
der er blevet tilrettet og udviklet på baggrund af
evalueringen og erfaringerne fra første år som
pilotprojekt.
Fundament til dit lærerliv
’Fundament til dit lærerliv’ blev igangsat i begyndelsen af skoleåret 2018/2019 med 16 nyuddannede lærere. Deltagerne mødes tre gange
til oplæg og sparring i plenum og til to gange
individuel supervision af deres undervisning.

Den daglige individuelle rådgivning
Ondt i arbejdslivet
Hovedparten af medlemssamtaler i Århus Lærerforening omhandlede i 2019 som i foregående år
stress, inklusion og arbejdspres.

I 2019 havde
foreningen 271
medlemssamtaler
vedrørende kriser
og 30 samtaler om
barsel.

Fundament til dit lærerliv
’Fundament til dit lærerliv’ blev i 2019 afsluttet
som pilotforløb for 16 nyuddannede lærere. Forløbets formål har været at lette overgangen mellem
uddannelse og lærerjobbet, så færre nyuddannede
lærere forlader lærerjobbet indenfor de første år.

Inklusionen af børn med særlige behov bliver fortsat oplevet som en af de største udfordringer for
medlemmerne i deres arbejdsliv. Lærerne oplever
at stå med en række børn, som har store vanskeligheder med at være i folkeskolens ramme, og som
kræver rigtig meget støtte samtidigt med, at de
skal levere kvalificeret undervisning til de resterende elever i klassen. Ambitionen om at være en
dygtig lærer, der leverer kvalitet i undervisningen,
bliver derfor svær at leve op til. Og netop kombinationen af de omstændigheder er i høj grad med til
at skabe stress hos medlemmerne.
Side 16

Inklusionsproblematikken er særligt udtalt i indskolingen, men foreningen oplever nu, at det breder
sig til alle klassetrin. Samtalerne med de pressede
medlemmer handler først og fremmest om at give
medlemmerne støtte, men retter sig også henimod,
hvordan medarbejderne kan finde motivationen i
deres arbejdsliv i det krydspres, som de befinder
sig i.
Sygesamtaler, ansættelse på særlige vilkår og
længerevarende sygdomsforløb
Fysisk sygdom og konsekvenserne heraf for ens ansættelse er, udover stress og arbejdspres, temaet i
mange samtaler med medlemmerne. Århus Lærerforening bruger en del af tiden på at bistå medlemmer i samtaler med kommunen i forbindelse
med tilbagevenden efter længere sygefravær, ved
kronisk nedsat arbejdsevne eller med rådgivning til
en god afslutning på arbejdslivet, hvis læreren helt
må forlade arbejdsmarkedet. Det kan også være i
forbindelse med visitering til fleksjob, førtidspension eller lignende.

Anden medlemsrådgivning
Lægebesøg: De seneste år har Århus Lærerforening oplevet, at skolerne på en række områder
har strammet tolkningen i forhold til det enkelte
medlems rettigheder. Dette gælder blandt andet
for medlemmernes ret til fravær med løn i forbindelse med lægebesøg. På baggrund af det reagerede Århus Lærerforening sammen med de øvrige
fagforeninger og tog problematikken op på kommunalt niveau, hvilket medførte, at retningslinjen
blev ændret og medlemmernes rettigheder præciseret. Det var og er for Århus Lærerforening helt
afgørende, at de rettigheder, der er tilkæmpet i
overenskomster og aftaler, også bliver overholdt.
Udlånsaftaler: Århus Lærerforening oplever, at der
internt i kommunen laves flere udlånsaftaler ved
interne jobskift i kommunen. Dette gælder eksempelvis, hvis medarbejdere i faste stillinger på skoler
tilbydes en løsere projektansættelse andetsteds i
kommunen. Foreningen forsøger i disse tilfælde at
lave en udlånsaftale, der sikrer medlemmets erfaringsoptjente rettigheder i forhold til fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel eller lignende.
Foreningen foretager også løbende rådgivning om

I 2019 var Århus
Lærerforening
med til få etableret
9 aftalebaserede job
på særlige vilkår, 3
førtidspensioner og 2
fleksjob.

• Generelle lønstigninger som følge af overenskomsten
• Gennemgang af lønsedler og opgaveoversigter
• Overenskomstdækning – hvilken faglig organisation hører man til
• Lønforhandlinger i forbindelse med nyansættelser på områder, hvor der ikke eksisterer en
forhåndsaftale
• Rådgivning i forhold til Aarhusaftalens bestemmelser

Når det kommer til medlemmer, som kæmper med
sygdom, så rådgiver foreningen dem og følger dem
igennem det sociale system, som for mange kan
være svært at agere og være i. Mange medlemmer
oplever det som en stor hjælp at have Århus Lærerforening med til samtaler med kommunen, hvor
det ofte kan være svært at gennemskue processerne og navigere i et system med egne regler og eget
sprog.
Barselssamtaler
Århus Lærerforening rådgiver og vejleder om alle
aspekter af barselsloven og barselsaftalen. I 2019
har der igen været mange medlemmer omkring
foreningen for at få hjælp til at planlægge en barselsorlov. Århus Lærerforening oplever en tendens
til, at flere og flere gemmer barsel, så de kan få et
skoleår på nedsat tid og gå på barselsdagpenge i
den resterende tid. Ligeledes oplever foreningen, at
flere medlemmer vender tilbage fra barselsorloven
til skolernes planlægningsdage inden slutning af
skoleåret.

• Senioraftaler
• Tjenestemandspensionsberegninger
• Barselssager
• Rådgivning i forhold til tjenestefrihed/orlov
• Aftalevilkår for pensionerede lærere, som
genansættes
• Frihedsrettigheder: Seniordage, omsorgsdage, 6. ferieuge, barns hospitalsindlæggelse,
plejeorlov mv.
• Rådgivning på individuelle kontrakter i forbindelse med ansættelse på ikke-overenskomstdækkede områder
• Fratrædelsesaftaler
• Og meget, meget mere …

Side 17

Foreningen i udvikling
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Lokal uddannelse af
tillidsrepræsentanter og -suppleanter

blev udtrykt stor tilfredshed med, at foreningen initierede kurset og afgivet ønske om, at der afholdes
et kursus fast hvert år.

De tillidsvalgte er foreningens vigtigste formidlingsled på skolerne og arbejdspladserne, og derfor
er det vigtigt, at de er klædt på til opgaven. Derfor
er det en løbende opgave for Århus Lærerforening
at bistå med at uddanne vores tillidsvalgte i samarbejde med Danmarks Lærerforening.
Igen i år var en af de tre kursusdage for tillidsrepræsentanter og –suppleanter på Skarrildhus planlagt sammen med Aarhus Skolelederforening. De
tillidsvalgte var på kursets andendag sammen med
deres skoleledere, hvor det pædagogiske tema ’Inklusion’ og skolernes arbejde med ’mellemformer’
var omdrejningspunktet. Med mellemformer menes
former for specialundervisning, der er en mellemting mellem en specialinstitution og integration af
enkelte børn ved hjælp af individuelle støttetimer.
Målet er, at børn og unge med særlige behov for
støtteforanstaltninger skal inkluderes til normalområdet. En indsats der også til årets budgetforhandling blev afsat midler til.
Til at belyse området deltog forsker og centerchef ved Nationalt Videncenter, Janne Hedegaard,
formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal,
og formand for Skole og Forældre i Aarhus, Cecillie Harrits. Skoleledere og tillidsvalgte fik gennem
oplæggene fælles viden på området, samt input til,
hvordan de omsætter og arbejder med mellemformer i en lokal kontekst. Inklusion er stadig et stort
og vigtigt tema, som fylder hos alle interessenter
både i og uden for folkeskolen. Temaet var derfor
højaktuelt på årets kursus, ligesom det er vigtigt i
forhold til skoleårets planlægning og afvikling, at
de tillidsvalgte og lederne har øje for håndteringen
af inklusion.
Årets kursus indeholdt også et førstehjælpskursus i håndtering af vold og trusler mod kolleger.
Derudover blev der også gået i dybden med opgaveoversigten og koblingen til arbejdstid og løn. For
De Mindre Med-lemsgrupper gav Jon Kjær Nielsen
et oplæg om, hvordan kontrollen over din egen
hverdag kan tages tilbage ved brug af enkle og
effektive redskaber. Sidst men ikke mindst gav arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Center for
Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet et
oplæg om de tillidsvalgtes rolle i den faglige organisering, og hvilken rolle de faglige organisationer
skal spille i fremtidens arbejdsmarked.
Kursus for suppleanter

Samtaler med tillidsrepræsentanterne
Århus Lærerforenings styrelse har i efteråret afholdt tillidsrepræsentantsamtaler. Evalueringen
af samtalerne har vist, at de tillidsvalgte finder
samtalerne meget givende for deres arbejde som
tillidsvalgte. Samtalerne blev gennemført ud fra et
dialogværktøj, men fokus i samtalerne var det, der
fyldte for den enkelte tillidsrepræsentant. De fleste
tillidsrepræsentanter har tilkendegivet ønske om,
at samtalerne fortsætter til næste år.

CSR
Hjertestarter
Århus Læreforening har sammen med organisationer og virksomheder i bygningen Grønnegade 80
taget initiativ til, at der i et hus med mange ansatte
og besøgende er en hjertestarter. Dette udmøntede
sig ligeledes i et hjertestarterkursus, så de ansatte
og personer med daglig gang i huset har kendskab
til anvendelsen af hjertestarteren.
Fald i papirforbrug
Århus Lærerforening arbejder løbende med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i foreningen.
Det har ført til, at foreningen i 2019 har haft fokus
på at minimere brugen af papir og intensiveret sorteringen af papir. Det har blandt andet ført til, at
foreningen sendte årets julekort elektronisk.

Aktivitetspulje for medlemsaktiviteter
Som involverende fagforening har Århus Lærerforening igen i år givet plads til at udfolde og understøtte medlemmernes interesser og idéer som
et særligt indsatsområde med en aktivitetspulje.
Foreningen har modtaget en række ansøgninger til
puljen, som alle blev tilgodeset, men hele puljen
blev dog ikke bragt i spil. I årets ansøgninger var
der en større diversitet i emner og arrangementer
end ved sidste års søgning. Dog igen oftest med
fokus på det sociale aspekt og samling af medlemmerne i foreningen. Det var primært enkelte
skoler, men også De Mindre Medlemsgrupper som
i år søgte med henblik på at styrke sammenholdet
lokalt.

Århus Lærerforening lavede efter anmodning en
kursuseftermiddag for tillidsrepræsentantsuppleanterne. Her blev emner som ’Den svære samtale’,
’TRS-rollen – hvad er min opgave’ og ’Hvad skal jeg
som tillidsvalgt være opmærksom på’ diskuteret.
Suppleanterne fik mulighed for at stille spørgsmål
til både konsulenter og formandskabet vedrørende
afklaring og indsigt i deres specifikke rolle. Der
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Aktivitetspuljen
På generalforsamlingen 2018 blev det enstemmigt vedtaget at etablere en pulje på 35.000 kr.
Medlemmerne har kunnet søge finansiering på
op til 7.000 kr. til en aktivitet.

Medlemsarrangementer
2019 bød igen på en række velbesøgte medlemsarrangementer arrangeret af Århus Lærerforening.
Arrangementerne understøtter foreningens fællesskab og taler med relevans ind i medlemmernes
hverdag.
Medlemsarrangementer i 2019
17. januar
Rundvisning og politisk debat på Aarhus Rådhus med rådmand Thomas Medom
22. marts
GF 2019

været dialog om de administrative fællesskaber
med fokus på, hvordan vi løser problematikken og
gør opgaveoversigten mere gennemskuelig.
Det lokale samarbejde mellem Århus Lærerforening og Aarhus Skolelederforening er også et
led i Ny Start, som var en del af overenskomstforliget i 2018. Her vil der løbende blive diskuteret
og delt viden om god ledelsespraksis i forhold til
tilrettelæggelse af lærernes arbejde, fx skemalægning, opgaveoversigter, årsplanlægning samt
organiseringen af individuel og fælles forberedelse.
Ligeledes vil samarbejdet om og udmøntningen af
lokalaftalen, nye udviklingstiltag på skoleområdet,
videndeling mellem skoler samt aktuelle udfordringer på skoleområdet blive diskuteret.

9. maj
Samspil mellem skole og hjem (aflyst)
1. maj
Forår og fællesskab

Samarbejdet med Skole og Forældre i
Aarhus

21. juni
Café ÅLF’ert

Forældrenes opbakning til og interesse for deres
børns skolegang har stor betydning for elevernes
faglige udvikling. Derfor er det vigtigt for eleverne,
at lærerne har et godt samarbejde med forældrene
og støtter dem i at være engagerede og deltagende. Dette gælder ligeledes på organisationsniveau,
hvor Århus Lærerforening løbende afholder møder
med den lokale forening af Skole og Forældre. Ved
årets budgetforhandlinger førte samarbejdet blandt
andet til en fælles stemme for, at der skulle prioriteres penge til skoleområdet. I en fælles kronik
gjorde formand for Skole og Forældre i Aarhus
sammen med formand for Århus Lærerforening
opmærksom på, at antallet af børn i Aarhus Kommune stiger år efter år, men at pengene ikke følger
med. Det var blandt andet medvirkende til, at den
aarhusianske folkeskole blev tilgodeset med flere
penge end først forventet.

19. august
Biograftur - ’Ser du månen, Daniel’
25. september
Inklusion handler om alle - Rasmus Alenkær
(flyttet til foråret 2020)
4. oktober
Fredagsbar på Tir Na Nóg - fejring af Lærerens
Dag
5. december
Juletræsfest

Fagpolitisk pulje
Fagpolitisk pulje, som forvaltes af tillidsrepræsentanterne, overgik i 2019, til at blive 100 procent
elektronisk. Det betyder, at penge til skoler og
medlemmers fagpolitiske arrangementer nu indsættes på en konto, som Århus Lærerforening har
oprettet, og tillidsrepræsentanten har hævekort
til. Håbet er, at tillidsrepræsentanterne vil opleve
forvaltningen af fagpolitisk pulje som forbedret og
mindre omstændigt.

Samarbejdet med Aarhus
Skolelederforening
Samarbejdet mellem Århus Lærerforening og
Aarhus Skolelederforening har i 2019 igen været
optaget af emner, som presser medlemmerne.
Dette indebærer både pædagogiske problematikker
som inklusion og mellemformer, som skolelederne
og de tillidsvalgte arbejdede med på årets kursus
for tilllidsrepræsentanter og -suppleanter. Men
også arbejdet med tildelingsmodellen, og hvordan
der bliver skabt en retfærdig tildeling, som skolelederne har let ved at gennemskue og udmønte, har
været på tegnebrættet. Derudover har der løbende

HS-valg - høj stemmeprocent
I efterårets valg til Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse blev det afgjort, at Aarhus fremover
bliver repræsenteret med tre medlemmer i den 23
mand store hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening. Jørn Kokkendorff blev fredsvalgt som pensionisternes repræsentant, mens Gordon Ørskov
Madsen og Rikke Gierahn Andersen er genvalgt
som repræsentanter for de aktive medlemmer.
Til dette hovedstyrelsesvalg havde medlemmerne
rekordmange kandidater at vælge imellem. Over
halvdelen af lærerne stemte, og stemmeprocenten
på 58,2 procent har ikke været så høj siden 1975.
I Aarhus stemte 59 procent af medlemmerne, og
tillidsrepræsentanterne havde en stor rolle i forhold
til, at stemmetallet blev så højt. Århus Lærerforening udlovede en gavekurv til de arbejdspladser
med højeste stemmeprocenter. Vinderne der opnåede 100 procents valgdeltagelse, var Alléskolen,
Lyngåskolen, Viby Skole, Bavnehøj Skole, Elsted
Skole og Skovvangskolen.
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