
Skolelederforeningens beretning 2021 

Kære alle, 

Når der skal afholdes beretning, plejer vi at drøfte beretningens indhold i foreningens bestyrelse. I år var 

der især en ting, der gik igen i samtalen – nemlig covid-19. Vi var kort omkring, om jeg ikke skulle lade være 

med at nævne det, for det ved at være et emne, som man snart ikke orker tale mere om. På den anden side 

vil der nok være en og anden, der vil sidde lidt paf tilbage, hvis det ikke bliver nævnt. Så nu er I advaret…… 

Tænker man et år tilbage, så gennemførte vi generalforsamlingen på næsten almindelig vis. Det var en uges 

tid inden nedlunkningen, og der var vist sat lidt sprit frem, og samtalen gik på, om vi kunne hilse og knuse. 

Det var en god og hyggelig aften – som sædvanligt – men hvis vi havde vist, hvad der ville ske i det næste 

år, ville vi nok have sat endnu mere pris på samværet.  

Resten af året har stået på aflysninger og udsættelser og teamsmøder i alle de situationer, hvor vi ellers 

plejer at være sammen som medlemmer af skolelederforeningen. Det har været nødvendigt - men et stort 

savn. Det betyder samtidig, at vi ikke rigtig har haft mulighed for at bruge penge, og da vi ikke har mulighed 

for at købe sommerhuse, både og kæledyr ligesom alle i den private husholdning, så sparer vi kraftigt op. Vi 

har ingen intention om, at pengene på bogen skal stå der, og derfor vil vi gøre, hvad vi kan, for at skrue op 

for fællesskabsskabende arrangementer, når vi kan det igen. 

Apropos økonomi, så har vi fået ny kasserer, Jes. Det er på en rigtig trist baggrund, da Torben Rathe faldt 

bort i sommers. Vi savner Torbens energi og livsglæde rigtig meget. Han var en person, som altid spredte 

fest og farver. Jeg vil takke for den massive opbakning der var til begravelsen, selvom det var i 

sommerferien. Det var familien også rigtig glade for. 

Begravelsen forgik med Covid-19 restriktioner – ligesom hele vores private og arbejdsliv er styret af 

restriktioner. Jeg ved ikke hvor mange gange forskellige personer har udtalt ”vi opfylder naturligvis alle 

restriktioner” for at godtgøre, at man har en eller anden form for aktivitet kørende. Jeg har også selv 

benyttet mig af den afvæbnende sætning. Og det vel vidende, at der er kommet så mange forskellige 

restriktioner gennem det seneste år, at man skal bruge mere end en normal arbejdsdag bare for at være 

med på nogle fronter. Det man dog kan se er, at der ikke har været ret mange tilfælde på Herning 

Kommunes skoler, og der har ikke været smittespredning inde på skolerne. Det betyder, at I/vi har gjort 

vores arbejde rigtig. 

Arbejdslivet har været udfordret af, at der har været perioder, hvor vi har skullet omorganisere med meget 

korte deadlines, vi har skullet opfinde en helt ny didaktisk og pædagogisk vej, vi har tænkt i telefonlister og 

smitteopsporing og alt sammen har været der 24/7. I ferier og weekender har det ikke været muligt at 

slappe helt af. Det har været en belastning, som har været vanskelig at håndtere. Det har flere gange været 

oppe at vende, om det ikke skulle udmønte sig i kroner og øre, da det kunne være helt relevant. 

Skolelederforeningen har dog valgt at sige, at på trods af den store opgave, der har ligget på vores bord, så 

vil vores modpart sige, at det er vi ikke ene om. Det vil komme til at give bagslag at forfølge den linje. Det er 

vores opgave at arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår, men det bliver ikke med Corona som løftestang.  

I forhold til lønforhandlinger, så er de centrale organisationer i fuld gang på den front. Pt. ser det ud til at 

lande på omkring 5% i løbet af de kommende 3 år. Det er opfattelsen, at det er nok til at opretholde 

reallønnen – men heller ikke så meget mere. Vi kommer nok ikke længere, når vi står i den krise, vi står i. 

2020 blev året, hvor lærerne fik en arbejdstidsaftale – faktisk to. Lige op til sommerferien landende HLF og 

Herning Kommune en lokal aftale. I mange andre kommuner har skolelederforeningen været med i 



udarbejdelsen af en lokal aftale, men det blev vi ikke her. Det synes vi er ærgerligt, og det skrev jeg også ud 

til jer i den forbindelse. Her redegjorde jeg for, hvordan den lokale aftale blev udarbejdet. 

Kort efter fik vi en national aftale, A20, som vi er i fuld gang med at implementere sammen med den lokale 

aftale. I arbejdet med A20 har vi været med hele vejen igennem, og vi har sammen med forvaltningen og 

HLF samarbejdet om at få aftalerne til at leve. Det er også i vores interesse at få A20 til at få fodfæste, og 

den ånd af tillid, dialog og samarbejde er kun noget, vi kan bakke op om. Der er helt naturlig noget, vi 

kunne have tænkt os anderledes, men sådan er det med alle aftaler. 

Ved det seneste budgetforlig, blev der afsat ekstra midler til skolerne. I 2020 fik vi også penge fra puljen til 

et generelt løft i folkeskolen. Begge dele er vi meget glade for, og det betyder, at vores budget for 2021 

indeholder flere midler. Det er der også behov for. Det har været meget stramt, når vi har skullet håndtere 

årlige salamibesparelser af større eller mindre grad og samtidig opretholde og videreudvikle skolen. Vi 

håber, det er starten på bedre tider. 

Sluttelig vil jeg takke for endnu et år med godt samarbejde i vores kreds. Meget af vores arbejde og 

mødevirksomhed er foregået bag skærmen. Det kan noget - men bestemt ikke alt. Jeg er glad for, at 

pandemien ikke kom for 10 år siden, for så havde vi ikke haft nogen mulighed for at mødes. Når vi er i post-

coronatiden skal vi finde ud af, hvad vi kan bruge af det vi lærte – og hvad vi absolut ikke skal have med. 

Tak til jer i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer – både når det har været sjovt, 

og når det har været alvorligt.  

Fortsat godt møde. 

  


