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Og hvad så nu? 

Åbent brev til de socialdemokratiske grupper på Christiansborg og i Slagelse Kommune 

Af Jacob Seersholm 

Bygaden 4, Høve 

4261 Dalmose 

Lærer og tillidsmand, Flakkebjerg Skole 

Det er mig komplet uforståeligt, at der i dag kan sidde lærere i folketinget og kommunalbestyrelserne, som 

samtidig er medlem af Socialdemokratiet (og andre i regeringspartierne). Vi er i den grad blevet trynet, 

trådt under fode, nedgjort, ydmyget og grimmere ting, som man ikke må skrive offentligt. Hvordan kan I 

have tillid til jeres gruppe og jeres parti?  

Før 

Danmarks Lærerforening har kæmpet en fredelig kamp i 4 uger, hvor vi fra modsat side er blevet talt ned til 

og ydmyget gennem skattefinancierede helsidesannoncer og en skarp retorik fra de mennesker, der 

egentlig burde være de første til at forsvare en fagforenings rolle og status.  Allerede længe før selve 

lockouten var vores egen arbejdsgiver i form af KL – med borgmester Lis Tribler ved bordet – godt i gang 

med at nedgøre lærernes arbejdsindsats. 

Under  

Under den nu afsluttede lockout har KL kørt en direkte hetz mod Danmarks Lærere alene for at kunne 

vende folkestemningen mod os. Der er blevet fiflet med statistik, man har kun villet bruge den forskning 

der var til fordel for egen sag, man er gået målrettet efter vores formand (der i øvrigt har været særdeles 

forhandlingsvillig) og man har bragt direkte usandheder på banen for at vende folket mod lærerne. Der har 

ikke været vilje til forhandling fra KL’s side. Erfaringen viser, at Den Danske Model nu betyder, at så snart 

lønmodtagerne stiller et spørgsmål til arbejdsgiveren, så lockouter man sine medarbejdere uden mindste 

hensyntagen til, at man smadrer deres privatøkonomi. 

Efter 

Selv når man i regeringen vælger at gribe ind i konflikten, så ydmyger man lærerne fra allerhøjeste plan. I 

kalder indgrebet for afbalanceret, hvor man tilgodeser begge parter. Hvad i alverden regner I os for? Jeres 

borgerlige indgreb ligger 100 % op ad KL’s udspil til ”forhandling”. Når I så siger, at lærerne får en 

lønstigning på sammenlagt 300 millioner kr. så er det jo et flot tal, der dækker over ca. 300 kr. om måneden 

pr. lærer. Det er ikke meget efter skat. Dette ekstremt lille plaster på en pulsåreblødning skaber ikke en 

bedre Folkeskole. Det finansieres oven i købet af lærerne selv i form af udfasningen af 60-års reglen, som 

lærerne selv har betalt for, siden den blev indført. Så man kan godt sige at vi bliver fodret med en selvbetalt 

tude kiks – det er ekstremt nedværdigende at få det fremlagt som en fordel til lærernes side. 

Samtidig snakker Statsministeren på landsdækkende TV om de såkaldte værns regler. ” Nåååårrhhh – 

lærerne piver, så vi må hellere passe på dem” er det der stråler ud af det. Men det er faktisk sådan at værns 



 

regler ikke er noget særligt, lærerne nu får indført. De har været der i forvejen og det er ikke noget særligt 

for lærere. Det er regler som handler om at arbejdet ”tilstræbes” at ligge mandag til fredag, eller at man ”så 

vidt muligt” undgår delt tjeneste. Altså løse formuleringer om hvordan hverdagen fungerer. Det er som sagt 

ikke noget nyt og ikke noget særligt kun for lærere. 

Fremover 

Hvis I selv mener, at der nu er lagt op til et fantastisk samarbejde om Folkeskolen, hvor lærerne bakker op 

om alle regeringens ny tiltag til en reform, så prøv lige at lytte til det her for en gang skyld: Samarbejde 

opstår når parterne deltager ligeværdigt. Den ene part kan sagtens have beslutningsret, men hvis man igen 

og igen banker sin samarbejdspartner tilbage til stenalderen, så er der ikke tale om samarbejde længere. Så 

ender det med, at man siger fra. Det er mig helt ufatteligt, at Anders Bondo har kunnet holde til presset. 

Hvis vi skal til at samarbejde om jeres reform af Folkeskolen, så tag dog og lyt til de mennesker, der rent 

faktisk har forstand på det, de taler om, for det har I tilsyneladende ikke. Det handler ikke om hvad man 

synes, men hvad der er belæg for. Og så skal vi altså ikke til at gamble om ungernes uddannelse for at få et 

politisk fingeraftryk i historien. Så skal vi bruge alle rapporter, og ikke kun dem, der er til egen fordel. Er det 

trods alt ikke bedre for en undervisningsminister at man rent faktisk lavede den reform der viste sig at 

hæve uddannelsesniveauet i stedet for den mest kontroversielle. For det forslag der ligger på bordet nu, 

virker ikke. 

Er lærerne vrede? 

En journalist spurgte en lærer om lærerne er vrede. Ja, gu’ er de vrede og skuffede og chokerede over, at 

man kan blive behandlet på den måde af sin arbejdsgiver, som oven i købet regner med at man bare møder 

på arbejde mandag morgen som om intet var hændt – og regner med fuld opbakning til en reform, vi ved 

ikke vil virke. Og som regner med at samarbejdet er intakt.  

Hvad kunne man have gjort i stedet? Jo, man kunne som det første have lavet et velafbalanceret indgreb. 

KL har lige fra starten villet have det hele, og de har nu fået det hele (de har vundet 22-0). KL har kunnet stå 

så stejlt på deres, fordi de hele tiden har haft opbakning fra regeringen. Når man har en hel regering i 

ryggen, så tror jeg såmænd man har en vis form for selvtillid. Det havde klædt statsministeren at anerkende 

lærernes forhandlingsvilje i stedet for at foregive at der er store gaver til lærerne, hvor man i virkeligheden 

fodrer hunden med sin egen hale. 

Kære politikere det er altså ikke nok at sige, at lærerne er hjertet i folkeskolen, og de er dygtige. Det er plat 

retorik, som ikke fører nogen steder hen. Det kaldes ros og er rart at høre, men det hjælper ikke noget.  Det 

der hjælper, er anerkendelse, og det består blandt andet i, at man lytter, giver medbestemmelse og 

inddrager sin samarbejdspartner i forhandlinger og beslutninger. På den måde opnår man ejerskab hos 

interessenterne. Kan vi i det mindste blive enige om, at det absolut ikke har været tilfældet i vores 

samarbejde omkring folkeskolen indtil nu? Det er kun jer der kan rette op på det forhold – bolden er hos 

jer! 

 



 

 

Samling inden byrådsmødet  

 

Så blev bannerne luftet igen igen 



 

 

Pænt fremmøde af lærere ved byrådsmødet 

 

 1. maj i Slagelse Anlægget 

 

Bannerne blev atter luftet  



 

 

 

 

Sundhedsminister Astrid Krag fik lærerryggene at se 

 

 



 

 

da hun holdt sin tale 

 

 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kom også 

 



 

 

og lærere vendte ryggen til hende 

 

 

 sammen med bl.a. underviserne fra Uddannelsesforbundet 

 



 

 

og FOA 

 

 

Ja, hvem bliver mon de næste? 

 


