
Pressemeddelelse Generalforsamling i Lejre Lærerforening 2019 
 

Mandag d. 11. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i Lejre Lærerforening. 

Formandens mundtlige beretning vedtaget enstemmigt 

I indledningen problematiserede formanden at ikke alle elever får en kortere skoledag med 

justeringen af skolereformen, og at den understøttende undervisning ikke er løsningen på de 

problemer og udfordringer skolen står over for. 

Formanden bad kommunalbestyrelsen om at se positivt på at gøre brug af de nye regler, om 

afkortelse af skoledagen 

Formanden udtrykte skuffelse over, at kommunalbestyrelsen valgte at spare alle centrale 

kompetencemidler væk. Formanden opfordrede i sin beretning kommunalbestyrelsen til igen at 

afsætte penge til kompetenceudvikling for lærere/børnehaveklasseledere, hvis Lejre Kommune vil 

kunne fasthold og tiltrække lærere til skolerne, samt det vil kunne medføre et kvalitetstab i forhold 

til at kunne leve op til de ambitioner kommunalbestyrelsen og Folketing har for Folkeskolen. 

Et stigende antal lærere/børnehaveklasseledere oplever at blive udsat for ”overgreb” fra elever. Det 

være sig spark, slag, sprog mm. det påvirker lærere/børnehaveklasseledere følelsesmæssigt. Lejre 

Lærerforening lavede en undersøgelse i februar måned blandt lærere/børnehaveklasseledere om 

denne problemstilling. Undersøgelsen viser at 91 % af lærerne ofte eller sommetider kommer i 

følelsesmæssigt krævende situationer mod 83 % på landsplan, og 77 % svarer at de ofte eller 

sommetider har relationer som følelsesmæssigt er svære at håndtere, mod 65 % på landsplan. 

Et af de store politiske samtaleemner er tilbagetrækningsalder. Det handler ikke kun om 

tilbagetrækningsalder, men også om at kunne holde til et helt arbejdsliv, inden pensionen. Den 

ordning som bl.a. var med til at lærere/børnehaveklasseledere kunne holde til et arbejdsliv, og får en 

pensionstilværelse, aldersreduktionen, bliver udfaset med lovindgrebet i 2013. Genindførelse af 

aldersreduktionen, samt mulighed for seniorordning i Lejre Kommune, vil være medvirkende til at 

kunne holde til et helt arbejdsliv. 

Resultatet af OK-18, blev ikke det resultat som lærerne ønskede. Nedsættelsen af en 

lærerkommission, var en et sidste forsøg på at undgå en konflikt på skoleområdet. Kommissionen 

skal komme med anbefalinger inden udgangen af 2019, med henblik på, at der indgås en 

arbejdstidsaftale for lærere/børnehaveklasseledere. 

En ting er sikkert parterne kan ikke igen, komme ud med et ikke-resultat. 

Udtalelser og vedtagelsen kan findes på hjemmesiden www.kreds42.dk. 

For yderligere oplysning kan undertegnede kontaktes. 
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