
Kære alle, 

Jeg hedder Jonas Noack, og jeg stiller op til valget som kredsstyrelses medlem. Jeg er 31 år gammel, 

er gift, og har to dejlige piger. Jeg bor i Tarp og er ansat på Duborg-Skolen.  

Især i de sidste par år er lærerstanden og lærerforeningen kommet under et voldsomt pres, både 

internt og eksternt. Dette er blandt andet pga. en ret ensidig beretning om lærernes arbejdstid, samt 

en noget underlig konsulentundersøgelse, hvilket ikke ligefrem har styrket vores forhandlingsposition 

i de situationer hvor vi gerne vi have noget igennem. Det viser sig også her i Corona tiden hvor det 

ikke har været muligt at blive enige om et forståelsespapir på hvordan Corona krisen kan/skal 

håndteres, for at skabe trygge rammer for alle. Og det kommer heller ikke til at gøre de næste 

overenskomstforhandlinger lettere.  

Hvis i stemmer på mig, så vil jeg kæmpe for at styrke lærerforeningens indflydelse sådan at man kan 

blive bedre til at agere i stedet for at reagere, herunder følgende ting: 

1. Arbejde hen imod en ny overenskomst som giver mere tryghed og nogle mere klare rammer 

vi skal arbejde under. 

2. Fjerne den store pulje ”andre opgaver”, for at synliggøre arbejdet, og så at kunne træffe en 

mere kvalificeret prioriteringen af arbejdstidsressourcen, og samtidig effektivisere 

arbejdstiden for lærerne. 

3. At få forhold der beskytter den gode skole, og giver mulighed for god undervisning og 

udvikling af skolen, også i sparetider. 

4. Styrke lærerforeningen ved blandt andet at der indføres reduktion til tillidsrepræsentanterne 

rundt omkring på skolerne. 

5. Større kommunikation, også udadtil, om hvad lærerforeningen laver, og hvorfor (sikre den 

gode skole, og ikke bare beskytte lærernes forhold). 

Kort tilbageblik: 

Hvis jeg skal sige noget til den næste overenskomstforhandling, så vil jeg gerne starte med følgende 

citat fra Udo Jessen fra det ekstraordinære fællesrådsmøde d. 18.02. ”Udgifterne vil altid stige 

hurtigere end indtægterne.” 

Det bliver hævdet at det er vores lønstigninger der sprænger budgettet, men hvis det virkelig er 

rigtigt så viser citatet at der er et generelt strukturelt problem hos skoleforeningen. For hvis vi går 

med at undervise mere, og derved at arbejde mere for at dække underskuddet denne gang, hvad 

sker der så næste gang der er underskud? 

Og hvem ved hvor lang tid det tager. Så sent som 07.12.2018 var der en artikel i Flensborg Avis hvor 

Lars Kofoed udtaler, at skoleforeningen kommer til at skrive røde tal i 2019, men fordi 

sydslesvigudvalget har bevilliget 1,3 millioner Euro mere til skoleforeningen, altså en stigning på 3%, 

så Citat:” er det realistisk at forvente sorte tal fra 2020”. Og bare 1 år og 3 måneder senere snakker 

skoleforeningen om et kæmpe underskud. Hvad er der mon gået galt i den korte tid? 

Lønstigningen som DLF har forhandlet til lærerne i Danmark, og som vi derfor automatisk også får i 

Sydslesvig, er på 8,1% over 3 år. Dvs. i gennemsnit er det 2,7% per år. Skoleforeningen melder selv ud 

at omkring 40% af budgettet er udgifter til lærere og gymnasielærere, så selv hvis vi regner med at 

gymnasielærerne har fået samme lønstigning som vi har fået, så stiger udgiften til lærerne med 

1,08% per år af det samlede budget. Hvad er der sket med resten af de 3% som skoleforeningen fik i 

2018, og de 1,2% i 2019 til halvdelen af budgettet, og 2% stigning fra tysk side til ca. den anden 

halvdel? Selv sydslesvigudvalget har i oktober 2018 udtalt til Flensborg Avis, at de ikke mener at 

dette kan være begrundelsen for lukninger af skoler, det ville være ulogisk.  



Fremadrettet: 

Så nej, jeg mener ikke at vi skal forhandle en ny overenskomst igennem hvor vi skal arbejde mere!  

Jeg mener derimod, at vi med udgangspunkt i vores nuværende tjenestetidsaftale skal starte 

nærmest forfra, idet vi skal over på en årsnorm eller halvårsnorm og begynde at inkludere det 

udvidede undervisningsbegreb ligesom i Danmark, for netop at blive sammenlignelig med Danmark, 

og for at sørge for at det der skete denne gang ikke kommer til at ske igen. 

Derudover skal den nye overenskomst tage højde for Lærerkommissionens anbefalinger, og også 

nogle af de mål som DLF oprindeligt tog med ind til den sidste forhandling. Blandt andet at der skal 

være sammenhæng mellem tid og opgaver. Med andre ord, der skal fastsættes en vis mængde 

forberedelsestid og efterbehandlingstid per undervisningstime. Derudover skal vi væk fra de store 

puljer, såsom ”andre opgaver” som man ikke kan kontrollere. Der skal være timer afsat til opgaven, 

og hvis det ikke er nok tid, så skal der mere til. Det vil også forhindre et misbrug af overenskomsten 

som finder sted nogle steder lige for tiden. 

Alt det jeg har sagt indtil videre skal ikke ses som et forsøg på kun at sikre lærerne ”gode” forhold 

som der er blevet berettet om, men skal ses som vigtig del i, selv i sparetider at sikre den gode skole 

som vi har nu. Det er enormt vigtigt, at vi i disse tider ikke f.eks. giver afkald på forberedelsestiden, 

for så kan vi jo bare se til Danmark for at se at dette ikke er en god løsning. Lærerne skal have 

mulighed for at gennemføre undervisning af høj kvalitet, og skal have nok tid til at udfører opgaverne 

der ellers kommer på skolen. Det må og kan aldrig være en god ide at spare på kvaliteten af 

undervisningen, men jeg mener at der skal en kursændring til, for at skoleforeningen også indser det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


