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Som nr. 6 i rækken af kredsformænd i Ishøj Lærerkreds, vil jeg gerne byde 
velkommen til vores 40 års jubilæum. 
 
Indtil 1977 var vi en del af Vallensbæk – Ishøj Lærerkreds - kreds 18b. 
I foråret 1977 besluttede Fælleslærerrådet i Ishøj, at man ønskede at være 
en selvstændig kreds i for Ishøj Kommune. 
Begrundelsen er: 
”At de to kommuner har udviklet sig i forskellige retninger skolemæssigt set, 
og at dette har medført et modsætningsforhold de to lærerkorps mellem”. 
 
Pr. 1.januar 1978 var Ishøj Lærerkreds – kreds 18c - en realitet, og den første 
generalforsamling blev afholdt i november 1978. 
 
I sin beretning nævnte formanden at: ”lærernes arbejdsopgaver er forøget 
uden tilsvarende kompensation”  
 
Han nævner også opstilling af overenskomstkrav til overenskomsten i 1979, 
hvor  
Ishøj Lærerkreds foreslår at pensionsalderen nedsættes til 62 år og 
muligheden for førtidspensionering fra 55 år – og at man får aldersreduktion 
fra 55 år! 
 
Det lyder jo bekendt – og så kan man spørge om der slet ikke er sket noget i 
40 år? 
 
Men det er der! 
 
Pensionsalderen er hævet til 67 – 68 – 69 år – og aldersreduktionen har 
været der – og er blevet fjernet igen! 
 
Vores arbejdsopgaver er væsentligt forøget siden da – men til gengæld skal 
vi arbejde færre timer, da man har sænket den ugentlige arbejdstid fra 40 til 
37 timer og vi har fået en 6. ferieuge! 
 
Og så hedder vi ikke længere kreds 18c – men kun 18.  
Til gengæld er de 2 andre bogstavkredse Glostrup 18a og Vallensbæk 18 b, 
nu blevet til henholdsvis kreds 9 og 10. 
 
Heldigvis fik vi i Ishøj lov til at beholde tallet 18 – og det ville også have været 
rigtigt svært at ændre det på fanen! 
 
Fanen blev anskaffet i 1983 og den kostede den nette sum af 14.000 kr. – det 
vil i dagens penge svare til knap 30.000 kr. 
 
De første mange år i kredsens historie var præget af mega dårlige 
samarbejdsrelationer med Ishøj Kommune. 
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Fra de skriftlige beretninger i 79 og 80 skriver kredsformanden: 
”jeg har ved adskillige lejligheder talt TIL skoledirektøren” 
”spørgsmålet er om Ishøj Kommune er vor ansættelse værdig med den 
personalepolitik der hetzes frem for tiden” 
”kredsstyrelsen har set det mest hensigtsmæssigt at vente med forhandlinger 
til der er faldet lidt mere ro over borgmesteren” 
” ”Lærerne er et tålmodigt, diplomatisk folkefærd, men bliver vi provokeret 
groft nok – og guderne skal vide at der skal uendeligt meget til – griber vi til 
pennen og forsvarer os. Det er ikke småting lærerne i Ishøj bliver udsat for fra 
de kommunale myndigheders og borgmesterens side….. kedeligt for ham at 
vi tager til genmæle og i offentlighedens øjne latterliggør ham…” 
 
Vi var vist ikke for gode selv! 
 
I årene 80 – 83 afsatte Danmarks Lærerforenings sekretariat ekstra bistand til 
at hjælpe Ishøj Lærerkreds med en stor sagsmængde om:  

 rod i lønninger 

 krav til lærerne om lægeerklæring fra 1. sygedag 

 tjenestelig undersøgelse af lærerrådsformanden på Strandgårdskolen 
Det hele kulminerede med at Danmarks Lærerforening iværksatte en 
stillingsblokade mod Ishøj Kommune. 
Den blev ophævet efter 4 mdr. og i forhandlingsrapporten blev det aftalt at 
kreds og Kommune skulle holde månedlige konsultative møder – og så blev 
fanen købt! 
Blokaden blev i øvrigt senere kendt ulovlig og DLF fik en bod på 40.000 kr. 
 
Borgfreden varede godt 1 år og så var den gal igen. 
 
Et medlem af kredsstyrelsen havde i en artikel i et fagblad kritiseret 
kommunens politik på indvandrerområdet og især nedskæringerne på 
undervisningen til de 2-sprogede børn. 
Kommunen indstillede alle møder og forlangte at styrelsen skulle tage afstand 
fra artiklen. 
 
Kredsen meddelte at artiklen stod for medlemmes egen holdning, og at man 
ikke ville begrænse medlemmernes ytringsfrihed. 
 
 
Så fulgte nogle år hvor vi mest var uenige internt! 
Vi diskuterende: 

 indførelse af faget informatik  

 ligestilling, hvem talte mest – og om hvad på generalforsamlingerne. 

 Skulle fanen være repræsenteret ved en protest-demonstration mod 
sovjets invasion i Afghanistan – det blev stemt ned hvert år! 

 
Der blev afholdt flere ekstraordinære generalforsamlinger – og i 90 valgte 
styrelsen at gå af. 
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I det år var der 2 formænd – 4 næstformænd – 2 kasserer og 4 valgte 
sekretærer.  
 
Samarbejdet med Ishøj Kommune foregår stadig i et forhandlingsudvalg der 
består af: 

 Kommunaldirektør 

 Skoledirektør 

 Personalechef 

 En fuldmægtig. 
Vi blev skam taget alvorligt. 
 
Op til overenskomstforhandlingerne i 1999 stod det klart at det ville blive 
meget svært, for budskabet var klart: 
 
Lærerne skulle undervise mere! 
 
Lærerne stemte i første omgang nej til resultatet, men efter en ny forhandling 
blev der stemt ja – måske under truslen om at en konflikt ville ligge i 
sommerferien. 
 
Lærerne fik en rigtig dårlig arbejdstidsaftale – og DLF besluttede at opsige 
vores arbejdstidsaftale til næste overenskomst 
 
I Ishøj Kommune besluttede man hurtigt at lærerne skulle undervise 3 
lektioner mere om ugen! 
- Har vi oplevet det senere! 

 
Der holdes faglige møder og en ekstraordinær generalforsamling. 
Men lærerne på Gildbroskolen havde fået nok! De nedlagde arbejdet.  
Og da skoleudvalgsformanden dagen efter den indkaldte generalforsamling 
udtalte i radioen: ”der kan da ikke være noget galt i at lærerne skal undervise 
et par timer mere, de har ikke ret mange timer i forhold til det, vi kalder en 
normal arbejdsdag!” ja, så fulgte resten af lærerne trop. 
 
Endnu en gang blev det lærere fra Ishøj, der satte store protester i gang over 
hele landet! 
I 2002 meddelte dan daværende formand for Danmarks Lærerforening Annie 
Herfort at hun ville trække sig på grund af stor kritik af hendes håndtering af 
overenskomstforhandlingerne og Anders Bondo blev valgt – og for 1. gang i 
mange år var der ikke en modkandidat til formandsvalget. 
 
 Ved overenskomstforhandlinger i 2003 kunne Danmarks Lærerforening 
heller ikke opnå enighed med KL om en arbejdstidsaftale og så kom der 
endnu en ny folkeskolelov. 
 
2005 var det meste af året præget af en stor personalejuridisk undersøgelse 
af samarbejdet mellem ledelsen og personalet på Strandgårdskolen. 
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Undersøgelsen blev foretaget af KL. 
 
Samtlige lærere blev interviewet om samarbejdet på skolen. 
Da man så også spurgte ind til hvad der var foregået på kredsens 
generalforsamlinger, måtte vi endnu en gang have møde med ”de store” 
chefer i Danmarks Lærerforening. De konstantere4de hurtigt, at KL overskred 
grænserne for hvad DLF fandt acceptabelt! 
 
2006 - endnu en ny folkeskolelov, nu med elevplaner og obligatoriske test. 
 
Ved kommunalreformen i 2007 fik vi overdraget Kirkebækskolen fra 
Vallensbæk Lærerkreds og Strandgårdskolen blev Helhedsskole. 
 
I 2008 lykkedes det endeligt at blive enige med KL om en ny arbejdstidsaftale 
– en professionsaftale. 
Alle var glade og senere evalueringer viste at der var udbredt tilfredshed med 
aftalen – både fra leder og lærere. 
I Ishøj beholdt vi dog den gamle aftale, da der ikke kunne opnås enighed med 
Ishøj kommune. 
Lederne bliver nu definitivt en selvstændig afdeling i Danmarks 
Lærerforening. 
 
2010 – endnu en ændring af Folkeskoleloven. 
 
I 2011 begynder KL at ”varme op til OK-13. 
”lærerne arbejder ikke lige så meget som andre – de skal ikke bruge så 
meget tid til forberedelse – de skal ikke holde så mange møder”! 
 
Undervisningsminister Christine Antorini besøger for 1. gang 
Strandgårdskolen og bliver meget inspireret til heldagskoles tankegangen. 
 
Kl fortsætter deres ”opvarmning” gennem hele 2012 og Strandgårdskolen 
fremhæves ofte som eksempel på den type skole, som den 
socialdemokratiske regering ønsker. 
Blot glemmer de at ressourcer og rammer også har en betydning! 
 
Og i december vedtages folkeskoleloven med lange skoledage og meget 
mere undervisning til eleverne. 
Det eneste der ”hindrer” Helle Thorning’s lov i at blive gennemført, er 
lærernes arbejdstid! 
 
Vinteren og foråret i 2013 med forhandlinger på skrømt fra KL´s side - 
kulminerede med at de lockoutede os i en måned.  
Dette år vil for altid være en del af lærernes historie – Det bliver en del af den 
fælles fortælling for både lærere og fagbevægelsen. 
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Det blev året hvor en socialdemokratisk regering brød med det 
grundlæggende princip i fagbevægelsens historie – parternes ret til frie og fair 
forhandlinger. 
 
Jeg vil ikke sige meget mere om det – og hele forløbet er grundigt beskrevet i 
flere bøger - blot konstatere at der altid vil være et før og et efter 2013 for 
rigtigt mange lærere. 
  
Skoleåret 2014/15 startede med stort kaos. 
 
Skolernes planlægning var meget mangelfuld – arbejdspladserne til alle 
lærerne der nu skulle tilbringe al deres arbejdstid på skolen var ikke etableret 
– alle lønaftaler var opsagt – og i den forbindelse fandt vi rigtigt – som i rigtigt 
mange fejl i lærernes lønsedler. 
 
Overenskomstforhandlingerne i 2015 gav heller ikke en bedring af forholdet til 
KL eller en arbejdstidsaftale. 
Vi fik et bilag 4 med 15 indsatsområder, som KL løb fra inden blækket var tørt 
– og med det samme fyrede deres chefforhandler! 
Kommunerne i hele landet begyndte nu at søge dispensation for de lange 
skoledage!  
 
Der var flere møder mellem Lærerkreds og Kommune, men vi måtte 
konstatere at det ikke var muligt at opnå enighed med om noget som helst! 
 
Dog resulterede 2 møder mellem mig og borgmesteren i foråret 2016 i et 
”administrationsgrundlag” som vi kunne nikke til. 
 
Hele foråret 2018 tilbragte Anders Bondo dels i forhandlingslokalet – og dels i 
forligsinstitutionen - med at forsøge at frohandel en arbejdstidsaftale hjem til 
lærerne. Denne gang med maget stor opbakning fra alle de andre faglige 
organisationer. 
Det lykkedes heller ikke denne gang – men der er nedsat en kommission, der 
skal komme med forslag op til næste overenskomstforhandling i 2021. 
 
7 års skyttegravskrig mellem KL og DLF skal nu forsøges at forliges af én 
person – det siges at han henter råd og vejledning hos store internationalt 
kendte konfliktmæglere! 
 
Selvsagt kender vi ikke resultatet – men 40 års historie viser at en faglig 
organisation aldrig bliver overflødig og at der også fremover vil være brug for 
en stærk - lokal fagforening. 
 
Ishøj Lærerkreds længe leve – og gid at det må blive i mange år. 
 
 

 


