
 

 

”Leif Mikkelsen    

Jeg opstiller til en post som kredsstyrelsesmedlem.  

Jeg har nu været pensionist i et par år, hvilket ikke er det værste - det kan endog anbefales. Men 
pensionisttilværelsen har dog ikke betydet at jeg har mistet interessen for lærerfagligt arbejde.  

Som nogle måske har bemærket, har jeg igennem nogle år beskæftiget mig med lærernes arbejdstid. 
Herigennem har jeg oparbejdet en god portion viden om, ja jeg vil næsten sige ekspertise på, lærernes 
arbejdsforhold i Danmark og Sydslesvig. Og det er især det der bevæger mig til at stille op. 

For Skoleforeningen har det gennem lang tid været væsentligt at påpege, at sydslesvigske læreres 
arbejdsforhold skulle være sammenlignelige med danske læreres, og det kan ingen vel være uenige i. Det 
store problem i den sammenhæng har været, at Skoleforeningen har (haft?) et billede af 
arbejdstidsforholdene i den danske folkeskole, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Dette 
billede vil jeg gerne være med til at rette op på. 

I den kommende tid skal der indgås nye aftaler, bl.a. på arbejdstidsområdet, og jeg vil gerne give mine bud 
på, hvordan man kan overføre danske arbejdsforhold til Sydslesvig. Jeg vil gerne være med i forsøget på at 
overføre de ideer om et forpligtende samarbejde mellem lærerkreds og forvaltning, mellem skoleledelse og 
lærere, som er det væsentligste i den nye centrale arbejdstidsaftale i Danmark.  

Den centrale aftale udstikker rammerne for lærernes arbejde i Folkeskolen, de lokale aftaler udfylder 
rammerne med konkret indhold. De nyeste lokalaftaler rundt om i kommunerne viser at man er på vej i 
Danmark.  

Man kan ikke reducere forskellene mellem danske og sydslesvigske læreres arbejdsforhold til et spørgsmål 
om, hvorvidt der undervises et par timer mere eller mindre her eller der. En ny aftale om arbejdstiden her i 
Sydslesvig skal også, som i Danmark, være en aftale om en ny samarbejdskultur i det sydslesvigske 
skolevæsen.  

Det er tiltrængt - og det kan også lade sig gøre her.” 

 


