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     Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 25. marts 2021 
 
Kære medlemmer – velkommen! Og særligt velkommen til de nye medlemmer, der er 
kommet i foreningen siden vi mødtes sidst. 
 
Vores seneste generalforsamling blev afholdt i skyggen af corona. At det skulle blive 
tilfældet endnu engang, tror jeg ikke, der var mange, der havde set komme. Men sådan 
blev det og så må vi bare krydse fingre for, at i dag bliver første, sidste og eneste gang 
vi holder virtuel generalforsamling. Virtuelle møder er bestemt gode til nogle ting, men 
de kommer aldrig til at erstatte glæden ved at være til stede i det samme rum. 
 
I beretningen vil jeg vanen tro komme ind på stort og småt, der har fyldt både lokalt og 
nationalt og lige som sidste år vil jeg lægge for med det emne, der alt andet lige har 
fyldt mest i vores arbejde det seneste års tid.  
 
Coronavirus: 
Her til aften er det et år og to uger siden, at statsministeren proklamerede den første 
nedlukning af landet og mit allerbedste gæt vil være, at det seneste arbejdsår for os alle 
– uanset erfaring og anciennitet – har været det mest specielle, vi har oplevet i vores 
arbejdsliv. Arbejdsopgaverne og udfordringer har været mange, arbejdspresset stort - 
nogle gange urimeligt - og mulighederne for at restituere små. Vilkårene for udførelsen 
af vores arbejdsopgaver har i perioder været stærkt kritisable, særligt når vi har skullet 
håndtere nedlukning og genåbning af skolerne. Her er vi fra nationalt hold blevet mødt 
af korte tidsfrister – ofte hen over weekender og ferier - og uden det nødvendige 
beslutningsgrundlag i form af mangelfulde eller endnu ikke udarbejdede retningslinjer.   
Efter en forholdsvis rolig start på dette skoleår blev sensommeren og efteråret hurtigt 
præget af sporadiske smitteudbrud rundt omkring på skolerne med efterfølgende 
hjemsendelse af elever og personale og en forholdsvis stor kommunikationsopgave i 
forlængelse heraf. Det var en arbejdsmæssig tung tid, hvor følelsen af altid at være på 
arbejde og stå til rådighed blev den dominerende. Generelt har vi som forening mødt 
stor lydhørhed, når vi har henvendt os til afdelingsledelsen med nogle af de 
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udfordringer den igangværende coronakrise har afstedkommet, men det er også vores 
oplevelse, at det i efteråret tog for lang tid at komme frem til erkendelsen af, at det var 
nødvendigt at skrue ned for ambitionsniveauet i projekt ”Alle skal med”. Det skete dog 
heldigvis til sidst og det gør forhåbentligt, at vi senere kan give projektet den 
opmærksomhed det fortjener.  
 
På trods af de vanskelige vilkår er det dog også mit indtryk, at håndteringen af 
situationen med corona har været god både på den enkelte skole, i skoleafdelingen og 
på kommunalt plan. Vi har ude på skolerne haft god støtte i forvaltningen, fra 
områdelederne og fra den gode samarbejdsånd, der er den fremherskende her i 
kommunen. Man vil selvfølgelig altid kunne diskutere balancen mellem hvor meget, der 
skal besluttes centralt, kontra den enkelte skoles mulighed for selv at træffe 
beslutninger. Overordnet set er det dog min opfattelse at det er lykkedes nogenlunde 
her i kommunen. 
 
Afrundingsvist vil det – alle genvordigheder til trods – være på sin plads at fremhæve 
noget af det positive vi kan tage med os videre. Først og fremmest det store 
sammenhold og det fælles ønske om at komme bedst muligt igennem krisen, som har 
været oplevelsen både på den enkelte skole, men også i det store fællesskab. 
Derudover har vi også erfaret, at de virtuelle muligheder vi er blevet godt og grundigt 
trænet i det sidste års tid, absolut kan være brugbare og nogle gange bedre alternativer 
til den måde vi hidtil har gjort tingene på.  
 
Samarbejde med skoleafdelingens ledelse og andre: 
Foreningens samarbejde med skoleafdelingens ledelse har i sagens natur det seneste år 
været præget af corona, men der har heldigvis også været tid til andre drøftelser. Vi har 
et godt og åbent samarbejde præget af gensidig respekt og vilje til at møde hinandens 
synspunkter. Dette er ikke nyt, men vi oplever alligevel i endnu højere grad end 
tidligere, at vi - både som forening, men også skoleledelserne generelt - bliver 
involveret i arbejdet bag de beslutninger der træffes. Senest eksemplificeret ved at vi 
var inviteret med til forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Det vil jeg 
gerne benytte denne lejlighed til at kvittere for og samtidig tilkendegive et stort ønske 
om fortsat at blive inviteret med - særligt i de tilfælde, hvor det omhandler emner, der 
har direkte indflydelse på skolernes drift.  
Udover samarbejdet om skoleledelsernes vilkår oplever vi også, at vi som forening 
bliver inviteret med i diverse fora omkring udviklingsprojekter og andre centrale tiltag. 
Det er en god tradition i Silkeborg Kommune, at de faglige organisationer inviteres med 
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ombord og samtidig har det også den positive sideeffekt, at vi som forening kommer 
tættere på de andre faglige organisationer på vores område FOA, BUPL og DLF. Det gør 
at vi som faglige organisationer bedre kan bruge hinanden og stå sammen, når det 
gælder. Eksempelvis hvis der skal skrives læserbreve eller andre aktiviteter, hvor vi står 
stærkere sammen end hver for sig.  
 
Arbejdsvilkår: 
 
Som fagforening er vores vigtigste formål at varetage medlemmernes interesser, så det 
er også en væsentlig del af samarbejdet med afdelingsledelsen.  
 
Overordnet set er Silkeborg Kommune fortsat et godt sted at være ansat og jeg kan 
igen i år finde de roser frem, som også var en del af sidste års beretning: 
Samarbejdsklimaet er godt. Der er let og enkel adgang til sparring og support - både 
med nærmeste leder, med hinanden gennem veletablerede netværk og med en 
velfungerende forvaltning. Der skal herfra også lyde ros for det fine tiltag som 
skolechefens månedlige møde for alle ledere er. Det virtuelle set-up er en god måde at 
få formidlet tingene ud til alle på og samtidig understøtter det sammenhængskraften i 
vores fælles skolevæsen.  
 
Men selv om vi på det overordnede plan har det godt, så er der selvfølgelig også 
områder, der kunne trænge til en forbedring og endnu engang kan jeg bare kigge 
tilbage i de seneste års beretninger for at finde frem til, hvad det blandt andet kunne 
være. Det forholder sig fortsat sådan, corona eller ej, at det er svært for mange af vores 
medlemmer at få enderne til at nå sammen arbejdstidsmæssigt, særligt hvis der også 
skal findes tid til at videreuddanne sig. Det er stadig vores oplevelse, at ledelsernes 
arbejdsportefølje gradvist udvides uden at andre opgaver fjernes eller 
ledelsestildelingen til skolerne øges. Det bliver derfor op til den enkelte leder eller det 
enkelte ledelsesteam at prioritere i opgaverne og det er ofte en ikke-lade-sig-gørlig 
opgave, da mange af de opgaver slet ikke kan bortprioriteres.  
En anden gammel kending er lønvilkårene, særligt dem for mellemlederne. Her synes 
det stadig som om, at muligheden for at blive hævet i løn er låst uløseligt fast i en 
sammenligning med lederlønningerne på andre områder i kommunen. Det er 
bestyrelsens vurdering, at den tid der bruges på individuelle lønforhandlinger for 
mellemledere hele vejen op gennem det kommunale system i meget lille grad, står mål 
med de lønaftaler, vi får igennem. Vi har derfor besluttet at afsøge muligheden for at 
lave en forhåndsaftale for mellemledere, der kan træde i stedet for de individuelle 
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forhandlinger. Dette vil vi i den kommende periode få kigget på sammen med 
forvaltningsledelsen, der ser positivt på vores ønske om en forhandling.  
 
I det forgangne år har flere skoler stået i den situation, at der af forskellige årsager har 
manglet en skoleleder. Det er selvfølgelig altid op til områdelederne og skolechefen, at 
vælge den løsning de finder bedst, når disse situationer opstår og jeg har ingen grund til 
at tvivle på, at de netop gør dette. Det har dog været tydeligt, nok også på grund af 
antallet af steder, hvor det har været aktuelt, at det i nogle af situationerne har været 
uklart for den eller de tilbageværende ledere på de berørte skoler, hvilke vilkår de har 
skullet håndtere situationen med en manglende skoleleder under. Det har givet 
anledning til usikkerhed og frustrationer hos den enkelte. Denne problemstilling er vi 
enige med forvaltningsledelsen om, at vi skal have adresseret og vi er derfor undervejs 
med at få udarbejdet en ”retningslinje” for, hvordan denne slags situationer tackles 
fremadrettet, så vilkårene er kendte, når situationerne opstår.  
 
Det sidste emne jeg vil berøre i dette afsnit, er den trivselsundersøgelse, der blev 
gennemført blandt alle kommunens medarbejdere i efteråret 2020. Det er godt at 
kommunen systematisk undersøger medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel med 
disse undersøgelser hvert andet år, men det er ikke, set fra vores synspunkt helt 
problemfrit, at trivselsundersøgelsen er anonym. Særligt i de tilfælde, hvor der angives 
alvorlige arbejdsmiljømæssige problemer som chikane, vold eller uønsket seksuel 
opmærksomhed, kan man som leder meget let komme til at føle sig hængt ud eller 
stemplet af en anonym tilkendegivelse. Især hvis det efterfølgende ikke er muligt, at 
finde frem til hvad der er foregået. Et retorisk spørgsmål kunne i den forbindelse være 
om ikke der er brug for et andet system end trivselsundersøgelsen til at håndtere den 
slags sager? 
  
A20 for lærere: 
Som tidligere nævnt blev foreningen inviteret med til forhandlingerne mellem Silkeborg 
Kommune (ved skolechefen) og Silkeborg Lærerforening om en ny arbejdstidsaftale for 
lærerne. Jeg vil hermed endnu engang gerne kvittere for at vi fik muligheden for at 
være med. Det er helt bestemt min oplevelse, at de input som foreningen bidrog med 
til forhandlingen, blev anerkendt og respekteret af både skolechef og lærerforening, 
selv om det selvfølgelig ikke var alle vores perspektiver, der nødvendigvis var 
meningsgivende for alle parter. Så alt i alt var det en god proces at være en del af, selv 
om den selvfølgelig også var påvirket af de vilkår, der kunne forhandles under på grund 
af corona. Virtuel deltagelse i forhandlingsmøder er absolut ikke anbefalelsesværdigt! 
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Overordnet set er vi som forening glade for, at der er blevet lavet en lokal aftale, der 
bygger ovenpå den centrale A20-aftale, fremfor at vi skulle have været i gang med at 
lave vores egne aftaler rundt på alle skolerne. Derudover tænker jeg også, at vi kan 
være fint tilfredse med den aftale, der blev indgået. Aftalen adresserer en del af de 
ting, vi som skoleledelser har været utilfredse med i den ”gamle” Silkeborg-aftale. Der 
er blevet reduceret i mængden af faste puljer af tid til den enkelte lærer og der er 
kommet mere råderum til at lave aftaler på den enkelte skole. Der er selvfølgelig også 
ting, man kunne have ønsket anderledes, men det er vist en del af en forhandlings 
natur, at man må give for at få. I takt med at aftalen bliver en del af dagligdagen vil der 
helt sikkert dukke nogle ting op, der ikke er forudset i forhandlingerne. Her vil jeg glæde 
mig over, at det er tanken at udmøntningen af aftalen ude på skolerne følges løbende 
med en gensidig forventning om at få eventuelle uhensigtsmæssigheder løst. Dette 
arbejde bidrager vi som forening selvfølgelig gerne til også selv om vi ikke er en af 
aftalepartnerne. 
 
Folkeskolen lokalt: 
Folkeskolen lokalt er fortsat begunstiget af aftalen fra valgnatten tilbage i 2017 om at 
tilføre netop vores område flere penge. Den øgede bevilling giver os bedre muligheder 
for at skabe læring og trivsel rundt omkring på skolerne, men er også en absolut 
nødvendig forudsætning for, at vi på skolerne kommer til at lykkes med at udvikle 
mellemformer og fastholde flere elever på deres lokale folkeskole. Til trods for de 
sidste års tilførsler af midler ligger kommunens gennemsnitsudgift pr. elev fortsat 
under landsgennemsnittet og afhængig af de sammenligningstal der anvendes mangler 
der fortsat at blive tilført mellem 15 og 60 mio. for at vi kommer på omgangshøjde. Vi 
anerkender, at flere midler ikke nødvendigvis er den eneste vej til et endnu bedre 
skolevæsen, men det skal også slås fast, at vi på trods af de seneste års øgede 
budgetter fortsat er i en situation, hvor det på mange skoler er svært at få enderne til 
at mødes, når vi samtidig har et ønske om at lave den bedst mulige skole for ALLE børn. 
Dette vil vi som forening – gerne sammen med de øvrige faglige organisationer på 
vores område - selvfølgelig gøre opmærksom på i forbindelse med det kommende 
kommunalvalg. 
Vi kunne med budgetaftalen for 2021 konstatere et vedvarende politiske ønske om at 
sende flest mulige midler ud decentralt. Vi er ikke nødvendigvis uenige i den strategi, 
da vi som tidligere nævnt snildt kan finde anvendelse for hver eneste krone, men det 
kalder alligevel på, at vi endnu engang råber et stille ”Vagt i gevær” i forhold til at finde 
den rette balance mellem hvilke opgaver der løses bedst på den enkelte skole og hvilke 
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der løses bedst af en central enhed. Der er og vil fortsat være opgaver, hvor der et 
væsentligt større rationale i, at de løses centralt til gavn for alle skoler frem for, at 
skolerne hver især skal allokere ressourcer for selv løse opgaverne. Sagt med andre ord: 
hvis centrale besparelser ender som nye/ekstra opgaver ude på skolerne giver det ikke 
nødvendigvis flere varme hænder ude blandt eleverne. Jeg vil derfor tillade mig at 
gentage følgende fra sidste års beretning: Vi har i bestyrelsen ikke noget ønske om en 
decentraliseringsgrad af skolevæsnet i Silkeborg Kommune på samme måde som der er 
i Skanderborg. Det er i samarbejdet mellem skolerne og skoleafdelingen, at den gode 
skole vi har her i kommunen, er skabt og det er derfor vigtigt, at vi fortsat har en 
kompetent og stærk skoleafdeling.  
Udover rosen for de øgede tildelinger vil det også være på sin plads i denne beretning 
at rose vores lokale politikere for den afmålte tilbageholdenhed de har udvist i 
forbindelse med hele coronakrisen. De har vist os tillid og givet os ro til at håndtere 
både nedlukninger og genåbninger uden at presse på. I andre kommuner er krisen 
undertiden blevet brugt til politisk profilering, hvor der er gået sport i at vise, hvor 
dygtig og handlekraftig en kommune man har, og dermed presset embedsværket, 
heriblandt skolelederne, endnu mere end de i forvejen stramme tidsfrister har tilsagt. 
Sådan har det ikke været her i Silkeborg. Tak for det!  
 
Folkeskolen nationalt/hovedforeningen: 
Udover håndtering af coronakrisen har der ikke været meget fokus på folkeskolen i et 
nationalt perspektiv. Hovedforeningen oplever fortsat at undervisningsministeren har 
et reelt ønske om at samarbejde med alle folkeskolens parter, herunder også 
Skolelederforeningen og presser i den forbindelse fortsat på for at ministeren sætter 
handling bag ordene om regelforenkling og afbureaukratisering af folkeskolen. Det er 
begrænset hvad der er sket på dette område det seneste år, men ministeren har nok 
haft travlt med krisehåndtering ligesom vi selv har haft det ude på skolerne. Det undrer 
mig dog såre, at der insisteres på at de nationale test, som vi ikke skulle gennemføre 
sidste år, fordi de var for dårlige, skal gennemføres igen i år, fordi man ikke har nået at 
få lavet en ny løsning. Her ville det have klædt Christiansborg at have trykket på 
pauseknappen endnu engang.  
Udover dette arbejde har hovedforeningen også kæmpet - og kæmper fortsat - en 
kamp for, at de arbejdsvilkår politikerne giver os i forbindelse med diverse 
nedlukninger og genåbninger bliver anstændige - dog uden at det til nu har haft den 
helt store effekt. Vi oplever fortsat alt for korte deadlines og retningslinjer der kommer 
i sidste øjeblik. Vi skal selvfølgelig have forståelse for at politikerne i en så svær tid som 
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denne har brug for at vise handlekraft, men det udelukker ikke nødvendigvis, at vi får 
rimelige betingelser for at udføre vores job. 
Hovedforeningen har selvfølgelig også været en del af de netop overståede 
overenskomstforhandlinger, der for første gang siden 2013 ikke blev præget af snak om 
en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingsforløbet blev afviklet stille og roligt og 
endte med et resultat som begge parter erklærede sig tilfredse med. Generelt for 
Forhandlingsfællesskabet blev der aftalt en forbedring af reallønnen med en procentvis 
lønstigning over de næste tre år på 5,29%. Derudover blev der afsat 0,5% som de 
enkelte organisationer selv skulle forhandle udmøntningen af. På vores område blev 
det valgt at skære kagen ud i lige store stykker til alle, hvilket giver en 
grundlønsforbedring på godt og vel 3000 kr. årligt. Denne del af overenskomsten 
udmøntes pr. 1 april 2022. Den procentvise lønstigning kommer drypvis af 5 omgange 
hen over aftaleperioden. OK-resultatet vil komme til afstemning i løbet af april måned, 
hvor både hovedforeningen og den lokale bestyrelse vil anbefale, at der stemmes ja. 
 
Medlemsaktiviteter: 
I det forgangne år har det været småt med medlemsaktiviteter i foreningen. Sidste års 
generalforsamling blev en decimeret udgave i forhold til det oprindeligt planlagte, men 
alligevel en velbesøgt én af slagsen. På generalforsamlingen lød der ønske om, at vi tog 
initiativ til et medlemsmøde i efteråret, der skulle handle om ledelsernes arbejdsvilkår. 
Det var vores plan at afvikle mødet fysisk, men her måtte vi igen skifte hest midt i 
vadestedet på grund af coronakrisen og afvikle mødet virtuelt i stedet for. Mødet blev - 
i bestyrelsens øjne og omstændighederne taget i betragtning – ganske godt, hvor vi fik 
nogle gode input til vores videre arbejde. Udover medlemsmødet havde vi også til 
hensigt, at der skulle have været et socialt arrangement i løbet af efteråret. Det blev 
heller ikke til noget og selv om det nok er en ringe trøst, blev de midler der var afsat til 
arrangementet i stedet brugt på en julegave til medlemmerne. Det er bestyrelsens håb, 
at vi i løbet af i år får mulighed for at stable et medlemsarrangement på benene, særligt 
set i lyset af, at Skoleledernes Årsmøde heller ikke gennemføres i år. 
 
Slutteligt vil jeg takke den resterende del af bestyrelsen for godt samarbejde i året der 
er gået og hermed overgive beretningen til generalforsamlingens videre behandling. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bo Buhl Andersen, formand 
 


