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Ny lokalaftale
Torsdag d.  29/3 på kommunens
økonomiudvalgsmøde blev  afta-
len så endelig godkendt. 

En ny lokalaftale som fastlægger
rammerne for  lærernes  arbejde
her i Lyngby-Taarbæk kommune.

Aftalen er forhandlet sideløben-
de  med  en  møderække   på
kommunens skoler, hvor center-
chef  Kirsten  Balle  og  fælles-
tillidsrepræsentant  Ole  Pors-
gaard,  har  investeret  den  nød-
vendige tid,  for  også at  lytte  til
undervisningspersonalets ønsker
og visioner. 

Aftalen bygger videre, på den af-
tale  vi  i  forvejen  har,  men  er
mere  detaljeret  indenfor  flere
områder.  F.eks.  er  der nu afsnit
og aftaler om: 

Som der står i sagsfremstillingen
til  økonomiudvalget,  så  er  afta-
len forhandlet ud fra ønsket om
en  "Ny  start"  på  samarbejdet
mellem de kommunale arbejds-

givere  og  Danmarks  lærerfore-
ning - en proces, der blev aftalt
ved  overenskomstforhandlinger-
ne i  2018. Derudover er aftalen
blevet til ud fra kommunens øn-
ske  om  at  den  skulle  være
udgiftsneutral i denne omgang. 

På længere sigt kunne vi stadig-
væk  ønske  os,  at  kommunen
igen ville prioritere skolerne øko-
nomisk  og  at  man  ikke  kun

tænkte på besparelser, effektivi-
seringer  og  igen  en  dag  faktisk
kunne forhandle en aftale, hvor
der blev investeret i skolerne. 

Vi  er  dog  glade  for  resultatet  i
denne omgang og vi har faktisk
fået en ny start på samarbejdet
og med det -  en ny god aftale.
Det har været en fælles interesse
fra  begge  parters  side  og  det
kommer  forhåbentlig  kommu-
nens skoler til gode i fremtiden. 

Send flere penge
Selvom skolerne i LTK har et flot
ry og resultaterne er flotte, så er
det på tide at overveje, at tilføre
ressourcer til skolevæsenet igen.

I  den  skriftlige  beretning,  som
udgives op til den årlige general-
forsamling,  skrev vi  igen om, at
skolerne  i  Lyngby-Taarbæk  des-
værre ikke prioriteres ligeså højt,
som vi kunne ønske os. 

Hvis man sammenligner landets
kommuners udgifter pr. elev lig-
ger  vi  stadigvæk  i  den  virkelig
tunge ende. Nr. 93 ud af 98. Tal-
lene  er  kommunernes  egne  og

kommer fra Økonomi- og Inden-
rigsministeriets hjemmeside. 

Når  man læser  KL´s  nøgletal  så
ligger  vi  helt  i  top!  Men det er
der  en  god  forklaring  på.  KL´s
rangliste  går  nemlig  den  om-
vendte vej. Dem der ligger nr. 1
bruger  færrest  penge.  Det  er
selvfølgelig ikke et mål i selv, at
bruge mange penge på sine sko-
ler,  men  omvendt  hænger
tingene jo altså sammen. 

Der er ingen tvivl om at den lo-
kalaftale,  vi  siden  2014  har
været ”Danmarkskendt” for, har
haft  en gunstig effekt  i  bestræ-
belserne  på  at  fastholde  og
måske endda tiltrække kvalifice-
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• Opgaveoversigterne,
med  mulighed  for  tid
som rammesætning

• Efteruddannelsesvilkår 

• Vilkår  for  afholdelse  af
afgangsprøver 

• Vilkår  for  nyuddannede
lærere
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rede lærere.

Måske har  vi  vænnet  os  til  at
der  altid  er  gode skoler  i  LTK.
Men  det  er  jo  ikke  mejslet  i
sten. Det er ikke sikkert ud i al
fremtid. Det er også en langsig-
tet  affære  at  afholde  skole,
hvilket  betyder  at  resultaterne
af  de  prioriteringer  man  gør,
først kan aflæses mange år se-
nere.  Måske  netop  derfor  er
der grund til bekymring nu. 

Hukommelsen  skal  nemlig  vir-
kelig  på  arbejde,  for  at  finde
nogle  år,  langt  tilbage  i  tiden,
hvor effektiviseringer, besparel-
ser  og  de  evindelige  spare-
kataloger ikke var på spil. 

Lyngby-Taarbæk  har  ikke  altid
ligget  så  skidt,  hvis  man sam-
menligner  udgifter  pr.  elev.
Men  vi  skal  mange  år  tilbage
for  at  finde  kommunen  i  den
bedste halvdel. 

De gode argumenter
På skolerne i  dag er der ingen
luft  mere.  Alt  er  strammet til.
Delehold  og  tolærertimer.  Un-
dervisningsmidler og rengøring.

Vi  skal  mere ud i  lokalsamfun-

det,  men vi  har  ikke penge til
ture  eller  arrangementer  som
koster penge. 

Der  er  sat  skarpt  ind  over  for
sygefravær  og  som  det  sidste
nye må ingen ansatte låne loka-
ler eller faciliteter mere. 

På tolv år er klassekvotienten i
Lyngby-Taarbæk kommune ste-
get  fra  20,8  til  23,1.  Samtidig
med at flere ressourcekræven-
de  børn  skal  inkluderes  i
normalklasser, uden at der føl-
ger  nogle  former  for  støtte
med. Der er 100 færre special-
pladser,  uden  at  skelne  til
behovet  og  uden  at  de  ca  10
millioner kroner fulgte med til
normalskolerne. 

Det giver selvsagt et ”usynligt”
pres  på  alt  fra  undervisningen
til læringsmiljø og samarbejde. 

Der er også et massivt pres på
psykologerne og dermed tit for
lang  ventetid  for  både  elever,
lærere og forældre, som gerne
vil  videre  med  vejledning,  ob-
servation eller udredning. 

De sidste par uger er det virke-
lig lykkedes pædagogerne, at få
sat en dagsorden ifht. debatten
om  minimumsnormeringer.  Et
ønske  de har  haft  i  mange år.
Lige  pludselig  virker  det  som
om, at der er slået hold i  lyd-
muren  og  nu  er  der  måske
nogen der lytter. En af grunde-
ne  er  nok  at  tiden er  moden.
Mange forældre har i hvert fået
nok af at aflevere et barn i en
vuggestue eller  en børnehave,
hvor  der  ikke  er  det  fornødne
overskud til basal omsorg. 

På samme måde ville det være
fantastisk,  hvis  man  kunne
overbevise og forklare, dem der
ikke ser skolerne indefra, at der
virkelig  er  brug  for  en  økono-
misk indsprøjtning og en ægte
opprioritering af skolevæsenet i
LTK. 
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