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Vi vandt 
fællesskabet!

April 2013 blev på mange måder en skelsættende måned fyldt med kon-
traster. I det ene ringhjørne stod den alvorlige politiske situation, som var 
årsag til lockouten, med regeringen og KL i spidsen. I det andet ringhjørne 
stod et stærkt lærerfællesskab både lokalt og nationalt.
Scenen var sat til en kamp, hvor alle gældende regler var sat ud af spil, og 
hvor modstanderen havde bestukket dommeren. Udfaldet af kampen var 
måske aftalt på forhånd, men det var langt fra en entydig sejr til KL og 
regeringen. Det var lærerne i Aarhus med til at sørge for. Forsvaret var i 
den grad proaktivt og bestod af stort engagement, lokalt initiativ, opfind-
somhed, satire og godt humør. Lærerne formåede at få den gode historie 
kommunikeret ud til hele Danmark. ’Vi er tusindvis af dygtige og yderst 
kompetente lærere i den danske folkeskole’.
Lærernes kamp gjorde stort indtryk på flere faglige organisationer. Her i 
bladet kan du læse om, hvordan Dennis Kristensen fra FOA og Finn An-
dersen fra Dansk Metal Århus, der leverede nogle af lockoutens helt store 
brandtaler, oplevede lockouten. Set fra et brandingperspektiv kom lærerne 
slet ikke så dårligt ud af konflikten, som frustrationen og modløsheden over 
udfaldet kunne indikere. Den blev vundet af lærerne, vurderer branding-
ekspert og lektor i strategisk kommunikation Kresten Schultz Jørgensen, 
når han konkluderer på lockouten sidst i bladet.
Dette særnummer af SKOLEN indeholder de bedste elementer fra lockout-
en. Det er portrættet af et stærkt fællesskab, en hulens masse initiativ og en-
gagement, krydret med et stænk satire. På vegne af ÅLF vil jeg gerne takke 
alle medlemmer, arrangører, hitte-på-magere og hjælpere for en utrættelig 
indsats under lockouten. 

Der er god grund til at være stolt over at være lærer i Aarhus. Dette blad er 
til dig med tak for kampen! 

Jesper Weber Skorstengaard

Find ÅLF på Facebook
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20. marts – Optakten
Et imponerende syn

20. marts
Optakten

2. april
Lockout

23. marts
Forligskvinden 
bekræfter 

sammenbrud i 
forhandlingerne.

Med slagordene ’Lærerne er de første. 
Hvem bliver de næste?’ arrangerede lærer-
organisationerne og store dele af den øvrige 
fagbevægelse demonstrationer i landets fire 
største byer København, Aarhus, Odense, 
Aalborg samt Rønne.

Ønsket var at sende et stærkt signal til rege-
ringen om at respektere den danske model 
og stoppe den utidige indblanding i over-
enskomstforhandlingerne.

I Aarhus var Store Torv ramme om demon-
strationen, der talte godt 4000 fremmødte 
østjyder. Sne og kulde til trods var stemnin-
gen på kogepunktet. Søren Dahl var konfe-
rencier og Kris Herman, Mads Langer og 
Peter Sommer leverede musikken. Talere 
var blandt andet ÅLFs daværende formand 
Søren Aakjær og FOAs formand Dennis 
Kristensen. 

FOA-formand Dennis Kristensen sikrer sig et 
billede af den store folkemængde.

Det var et imponerende syn, da jeg 
den 20. marts 2013 gik de få skridt fra 
et bestyrelsesmøde i Kvindemuseet i 
Århus gennem det begyndende snevejr 
hen til Store Torv, der var proppet med 
deltagere i demonstrationen ’Lærerne 
er de første – hvem bliver de næste?’.

Så imponerende, at jeg lige måtte  
have et foto ud gennem scenen over 
pladsen.

Jeg var stolt over at være blevet bedt 
om at tale om den konflikt, som ven-
tede jer forude, og jeg sluttede min 
tale med ordene: ”Konflikter på det 
offentlige område handler ikke om 
at ramme de ansatte på pengepungen 
og virksomheden på bundlinjen. Det 
handler i stedet om kampen om den 
offentlige mening. Den kamp havde 
vi gode erfaringer med i FOA i 2008. 
Det lykkedes at skabe en konflikt med 
meget stort engagement, voldsom ak-
tivitet, masser af godt humør og over-
vældende synlighed.”
Lockouten i de følgende uger beviste i 
praksis, at I opnåede det samme: Enga-
gement, aktivitet og synlighed.

Og ikke mindst – måske allervigtigst – 
holdt I hele vejen, på trods af sammen-
rotningen mellem arbejdsgiveren og 
statsmagten, fast i kravet om ret til at 
levere en arbejdsindsats af høj kvalitet 
baseret på jeres faglighed. Det blev et 
eksempel til efterfølgelse for os andre 
på, at det ikke alene handler om den 
pris, vi sælger vores arbejdskraft for, 
men også om at kunne levere den gode 
indsats.
Det sammenhold og den målbevidst-
hed, som jeg både kunne se, mærke, 
sanse og høre dér på Store Torv, er jeres 
vigtigste kapital til at tilbageerobre det 
rum, der skal skabe plads til indsigt og 
faglighed i undervisningssektoren.

Dennis Kristensen

3. april
 Manifestation
foran Rådhuset

5. april
Sosu-Skolen i     
flash mob

6. april
Åben Skole
i midtbyen

5. april
Medlemsskovtur 
i Botanisk Have

”En eftermiddag med sne, blæst og 
kulde, men med en fantastisk varm 
stemning. Det var en enestående 
fornemmelse at stå der i kulden sam-
men med kolleger og sympatisører. 
Det var dejligt at mærke sammen-
holdet og solidariteten.”

Inger Hansen, 
lærer på Kaløvigskolen
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3. april - Manifestation 
foran Rådhuset

Hvor er du nu, hr. Borgmester?

Det var et massivt fremmøde af lærere, 
der mødte op til lockoutens første de-
monstration foran Rådhuset. Da der 
denne onsdag blev afholdt byrådsmøde, 
var målet at lægge pres på politikerne 
før mødet. Borgmester Jacob blev sun-
get frem fra sit skjul for at se lærerne i 
øjnene.
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8. april
Løb ved 

Tangkrogen

10. april
Lærerne sætter 

spor

11. april
Demonstration 

foran
Christiansborg

12. april
Stormøde i

Vejlby-Risskov 
Hallen

15. april
På gaden

25. april
Lockoutmarked, 

regeringsindgreb, 
og demonstration 
Aarhus Rådhus

1. maj
Majmøde ved 
Tangkrogen
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5. april - Sosu i flash mob
Mobning i Bruuns Galleri og kaffe på kantstenen

Idéen opstod på et fællesmøde ugen før 
mobben, og det varede ikke længe, før 
vi havde effektueret den. Vi besluttede 
os for at lave mobben i Bruuns Galleri. 
Herudover var vi nogle som gennem-
trumfede, at den skulle gentages gen-
nem hele gågaden i Aarhus. Det viste 
sig at være en rigtig god idé. Sagen var 
nemlig den, at vi havde valgt et forkert 
tidspunkt at gennemføre mobben på. 
Klokken 10 i et indkøbscenter, hvor 
alle butikker knapt er åbne, er ikke op-
timale vilkår for en flash mob. Der var 
ganske enkelt ikke ret mange menne-
sker, og de, der var til stede, var knapt 
nok vågne. Vi lavede vores mob, og 

dem, der så den, reagerede både over-
raskede og positivt på vores handling.
Den store gevinst ved arrangementet 
var det sammenhold og den kampgejst, 
det gav os imellem. Beslutningen om 
at inddrage gågaden gav os mange flere 
tilskuere, og vi fik en rigtig god for-
nemmelse af at være nået ud til mange 
mennesker. Medierne interesserede sig 
også for arrangementet. 
Det gav en vældig kampånd mellem 
kollegerne bagefter. Der snakkes stadig 
om mobben.

Arne Tannebek, 
underviser på Social- og Sundhedsskolen

Undervisere på Århus Social- og Sund-
hedsskole var også ramt af lockouten. De 
arrangerede en flash mob i Bruuns Gal-
leri for at italesætte deres frustrationer 
over at være lockoutet. 

20. marts
Optakten
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foran Rådhuset
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6. april
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i midtbyen

5. april
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i Botanisk Have

2. april
Lockout

23. marts
Forligskvinden 
bekræfter 

sammenbrud i 
forhandlingerne

En flash mob udføres af en men-
neskemængde, der laver en uven-
tet handling et offentligt sted, for 
derefter at spredes lige så hurtigt, 
som den dukkede op.
Kilde: denstoredanske.dk

6 SKOLEN marts · 2014 · særnummer



8. april
Løb ved 

Tangkrogen

10. april
Lærerne sætter 

spor

11. april
Demonstration 

foran
Christiansborg

12. april
Stormøde i

Vejlby-Risskov 
Hallen

15. april
På gaden

25. april
Lockoutmarked, 

regeringsindgreb, 
og demonstration 
Aarhus Rådhus

1. maj
Majmøde ved 
Tangkrogen

Senere på måneden, den 15. april, fik 
Århus Social- og Sundhedsskole ny di-
rektør. Niels Brun Madsen tiltrådte stil-
lingen, mens en stor del af skolens under-
visere var ramt af lockout. Derfor måtte 
hans velkomst deles i to. Først blev Niels 
budt velkommen fra kantstenen ved sko-
lens matrikel, hvor skolens lockoutede 
undervisere havde taget opstilling med 
velkomstbanner og morgenbrød. Senere 
samme dag stod den på morgenmad med 
de resterende medarbejdere.
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5. april - Medlemsskovtur 
i Botanisk Have

Picnic, pølser og pragtfuldt vejr
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Skovturen i Botanisk Have var et initiativ, der skulle styrke sammenholdet i for-
eningen. Der var arrangeret picnic og underholdning, og lærere stod i kø for at 
komme på scenen.

Det var en helt fantastisk oplevelse, da 
vi samlede alle lærerne til fælles lock-
out-picnic i Botanisk Have. Vejret var 
med os. Temperaturen var lav, men so-
len stod højt på himlen. 
Det gav en smuk visuel stemning med 
de udleverede rødternede duge, blan-
det med de mange bannere og lockout 
T-shirts.   
Ved scenen stod skoler og enkelte lære-
re i kø for at optræde med sange skrevet 
til lejligheden. Første mand på scenen 
var Gudmund Auring, der tilbage i 
1984 skrev foreningssangen. Det vir-
kede stærkt at synge den smukke sang i 

en så særlig kulisse.
De fleste havde medbragt mad til en 
fælles skolebuffet. Enkelte havde sågar 
taget en grill med. De forbipasserende 
fik sig en på opleveren, og helt særligt 
var det, da en lokal beboer kom forbi 
med gæsteparkeringskort, så vi fra sce-
nen kunne annoncere mulig fri parke-
ring. Det var opbakning.
Efter et par timer var det hele slut, 
pladsen blev ryddet, skrald kørt væk og 
bannere rullet sammen. Klar til endnu 
en aktion.

Dorthe Ryom Fisker, næstformand ÅLF
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6. april - Åben skole i midtbyen
Kvantitet hævder sig af sig selv. 

Kvalitet skal der forståelse til at værdsætte
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og demonstration 
Aarhus Rådhus

1. maj
Majmøde ved 
Tangkrogen

Flere lærere havde sat deres lørdag af til at undervise børn i midtbyen i Åben skole. 
Arrangementet foregik på Skt. Knuds Torv, hvor børn og forældre på strøgtur kunne 
deltage i undervisning, der bød på alt lige fra sammenspil, strikning og idræt til sløjd-
aktiviteter med træpaller.

Fun Fact:

Kaptajn Jespersen var dansk officer  
og gymnastikinstruktør. Fra 1927  
og 25 år frem optrådte han på  
Statsradiofonien med programmet  
Morgengymnastikken.Vi meldte os til at varetage idrætsun-

dervisningen, fordi det var passende i 
forhold til, at vi var en idrætsskole. Jeg 
er ikke selv idrætslærer, men deltog for-
di jeg som TR synes, det var vigtigt at 
deltage. Vi forsøgte at vise, at idrætsun-
dervisningen i dag er meget andet end 
kaptajn Jespersen øvelser. Vi startede 
med at lave kaptajn Jespersen øvelser, 
for blot at afbryde ’kaptajnen’ efter et 

par minutter, for så at lave diverse bold-
spilslege. 
Det var da meget sjovt at spille bold-
spil, hvor både børn og voksne kunne 
være med, men jeg havde hellere und-
været, fordi det skete på baggrund af 
lockouten.

Pernille Røm, TR på Vejlby Skole  
(nu TRS ved Ellevangskolen) 
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8. april - Løb ved Tangkrogen
Vi holder formen
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Omkring 2000 lærere var hoppet i lø-
betøjet denne kolde, men smukke sol-
skinsformiddag. Under overskriften ’Vi 
holder formen ved lige, til vi skal møde 
på arbejde igen’, var der arrangeret mo-
tionsløb ved Tangkrogen. Her var både 
en løbe- og en gårute samt arrangeret 
kampagne T-shirts. Efter løbet blev der 
serveret vand og frugt. 
Selvom lærerne løb sig ind i deres an-
den lockoutuge, var hverken sammen-
holdet eller energien svækket.

Solen skinnede, og det var et flot syn 
med alle de T-shirts i mange farver. 
På gåturen var der mulighed for at få 
en god snak med kollegerne. Vi snak-
kede både om det derhjemme og om 
lockouten. Om, at det var svært at 
forestille sig, hvor længe vi skulle være 
lockoutet. Det var en hyggelig måde 
at mødes på og mærke fælleskabet.

Nina Raaschou Hald, 
TRS og lærer, Malling Skole
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10. april – Lærerne sætter spor
Hvis du går gennem helvede,  

så bliv ved med at gå
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1. maj
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En lærer sætter spor i sine elever og på 
sin arbejdsplads hver dag. Halvvejs inde 
i lockouten satte godt 1500 lærere spor 
gennem indre by. Det over hundrede me-
ter lange optog var snakkende, syngende 
og kampråbende fulgt på vej af adskillige 
bannere, balloner og kors for den danske 
model.
Kreativiteten var, som under hele lock-
outen, i højsædet og et sted i læreroptoget 
kunne man høre denne slagsang akkom-
pagneret af trommen på en frugtkasse.

Normalisering
Effektuering
Lærernes tid er
Rigid og helt urimelig
Moderniseringsstyrelsen har talt
Danskermodellen skal vi snart få kvalt
Ziegler smiler
Antorini gnækker
Corydon tror du, at lærerne knækker?
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11. april - Demonstration 
foran Christiansborg

En klagesang er til for at høres, ikke en stil,  
der skal rettes
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Danmarks Lærerforening havde inviteret 
til stor demonstration i København. ÅLF 
havde koordineret transporten for med-
lemmerne i Aarhus og sendte godt 1500 
aarhusianske lærere på bustur til konflik-
tens højborg.
Mere end 40.000 lærere fra hele landet 
var samlet på Christiansborg Slotsplads 
og gjorde dermed demonstrationen til 
den største af sin slags under lockouten. 
Aktionen fik stor mediebevågenhed og 
var et stærkt billede på sammenholdet 
mellem lærerne på tværs af Danmark.
Sebastian Dorset var konferencier og 
musikken blev, blandt andre, leveret af 
Tim Christensen og Rasmus Nøhr.

Jeg er utrolig stolt over den 
kæmpe opbakning, som lærerne 
har vist ÅLF og de forskellige ar-
rangementer, vi har stået for. Når 
jeg så også tænker på de utallige 
initiativer, der med stor energi er 
blevet sat i søen rundt om i hele 
Aarhus, så må jeg knibe mig selv 
i armen. Jeg kan næsten ikke tro, 
at det er sandt.

Daværende næstformand for ÅLF,  
Jesper Weber Skorstengaard

på www.aalf.dk
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12. april - Stormøde i 
Vejlby-Risskov Hallen

KL og regeringen havde forregnet sig
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Alle lockoutede medlemmer var invite-
ret til stormøde i Vejlby-Risskov Hallen 
den 12. april. På programmet var under-
holdning, god lockout-hygge og taler. 
I dagene op til stormødet havde en 
gruppe forældre samlet penge ind for at 
kunne give lærerne blomster. Det resul-
terede i et imponerende tulipanhav, der 
vakte stor glæde.
Uagtet den dagslange busrejse til demon-
stration i Købehavn dagen før, var lærerne 
atter mødt talstærkt op.
Formand for FOA Århus, Kirsten Nor-
mann Andersen og formand for Dansk Me-
tal Århus, Finn Andersen høstede stående 
klapsalver for deres taler, hvori de gav ud-
tryk for, at lærerne ikke stod alene i kampen 
for kvalitet og ordentlige arbejdsforhold.

Finn Andersen på talerstolen i Vejlby-
Risskov Hallen

I Dansk Metal Århus var vi ikke et se-
kund i tvivl, da lærerne blev lockoutet. 
De skulle have vores opbakning. Man 
skal ikke have gået lang tid i skole for at  
gennemskue det teater, der blev stillet 
op i forbindelse med lærernes over-
enskomstforhandlinger. Regeringen 
og KL havde efter min overbevisning 
et klart mål. Lærerne skulle knækkes, 
og forberedelsestiden skulle være nøg-
len.
Et vanvittigt skuespil fandt sted, og 
KL fandt lockout-våbnet frem. Vel-
vidende, at regeringen var medspiller.
Jeg har i mit faglige liv oplevet mange 
konflikter af forskellig art. Lige fra 
havnearbejderne til Ribus-chauffø-
rerne, overenskomstkonflikt på det 
private arbejdsmarked i 1985 for kor-
tere arbejdstid og i 1998 for den 6. 
ferieuge.
Ingen konflikter er ens, men fælles for 
dem er at skabe folkelig opbakning, 
sympati og solidaritet fra andre fag-
grupper. Derfor var LO Århus, Metal 
Århus og andre fagforeninger aldrig i 
tvivl. Vi støttede jeres kamp fra dag 1.
Jeg var dybt imponeret af den glæde, 
optimisme og opfindsomhed I hver 
eneste dag gik på gaden med og fyldte 
pressen med. KL og regeringen havde 
forregnet sig.
I vendte folkestemningen på kort tid. 
Derfor var jeg specielt glad for at få 
lov til at tale sammen med Kirsten 

Normann fra FOA på jeres stormøde 
i Vejlby-Risskov Hallen den 12. april, 
hvor så mange lærere var mødt frem 
på trods af, at man dagen før havde 
været i København.
Sikke en gejst og sikke en stemning. 
Ja, jeg fik for første gang lidt gåsehud 
og blev lidt bevæget af, at en solidari-
tetshilsen fra Metal blev så godt mod-
taget blandt offentligt ansatte lærere. 
Men det viser bare, at hvis lønmod-
tagerne står sammen, kan vi flytte 
meget.
Jeg blev også rigtig glad, da jeg fik 
invitationen til at tale på Rådhus-
pladsen, da regeringsindgrebet var en 
realitet. Ikke fordi regeringen, som 
forventet, havde valgt side, men fordi 
vi kunne være sammen med jer den 
dag, der var så træls.
Tro mig. Vores kollegaer har prøvet 
konflikterne tit på det private arbejds-
marked, og man lærer noget hver 
gang. Husk på, at man nogle gange 
kan tabe både 1. - og 2. halvleg, men 
det er før sket, at det rigtige hold har 
vundet i overtiden.
I tog kampen op, og I var prøveklu-
den i de angreb, som den offentlige 
sektor kan komme ud for i nærmeste 
fremtid. Men den styrke og det sam-
menhold, I fik bygget op under kon-
flikten, kan ingen tage fra jer.”

Finn Andersen
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15. april – På gaden

Lærere i Aarhus Å og 
morgenbolledamer på Oddervej

Det var ikke kun de foreningsar-
rangerede aktiviteter, der prægede 
gadebilledet i Aarhus. Ude omkring 
på skolerne blev der lagt stor op-
findsomhed og energi i også at ar-
rangere mere lokale aktiviteter. 
Blandt andet havde Kragelundsko-
len arrangeret uddeling af morgen-
boller og skåret frugt til bilisterne 
på Oddervej. Skæring Skole var 
stået tidligt op for at vinke god-
morgen til de fortravlede bilister 
på Grenåvej, og Viby Skole havde 
fundet kanoen frem og gjort klar til 
at sejle op ad åen.

20. marts
Optakten

3. april
 Manifestation
foran Rådhuset

5. april
Sosu-Skolen i     
flash mob

6. april
Åben Skole
i midtbyen

5. april
Medlemsskovtur 
i Botanisk Have

2. april
Lockout

23. marts
Forligskvinden 
bekræfter 

sammenbrud i 
forhandlingerne

Planen var at lave en happening som var lidt 
anderledes og som havde et moment af over-
raskelse. Samtidig ville vi holde en venlig og 
humoristisk linje, og for alt i verden ikke stø-
de nogen. Det sidste lykkedes måske kun del-
vist. Vi fik et par tilråb hvor det var tydeligt, 
at der var nogle, der ikke helt havde forstået 
sammenhængen. ’Hold op med det pjat og 
gå dog på arbejde’ – tilråbet, siger vel med al 
tydelighed, at begrebet lockout ikke helt var 
afkodet hos alle i det danske land.
Selve gennemførelsen var hyggelig, men til 
den kolde side. Uheldigvis havde vi valgt en 
dag, hvor det var pivende koldt. Det havde 
den sideeffekt, at der ikke var så mange men-
nesker på gågaden i midtbyen, som vi havde 
håbet på. 
Vi søsatte kanoerne (4 stk.) ved hovedbi-
blioteket ved Mølleparken, og sejlede ned ad 

Aarhus Å langs Åboulevarden og ind under 
broen som gågaden fører over, som det ses 
med behørige bannere og slogans.
Et stykke længere nede var åen spærret af 
byggeri, så derfor valgte vi at sejle 3-4 ture 
frem og tilbage for at fange så mange som 
muligt, og for at alle medvirkende fik en tur 
i kanoerne.
Rent PR-mæssigt var udbyttet lidt tyndere, 
end vi havde håbet på. Trods skrivelser til de 
lokale medier, inklusive TV2 og DR, kom 
der ikke presse på det. Til gengæld gav det 
en rigtig god fælles oplevelse, som virkelig 
tømrede os sammen i den svære tid, som 
lockouten var.
Som én sagde dagen efter ’Skidt pyt med, at 
der ikke var så mange, der så os – men hold 
kæft det var en fed tur, vi havde sammen!’

Jesper Jørgensen, TR, Viby Skole
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25. april – Lockoutmarked

Lad os i det mindste møde katastrofen 
med stramt knyttet slips

Vejret var endnu engang på lærernes side. 
Solen stod højt på himlen over boder, der 
falbød alt fra gamle sager, boller og kager 
til massage, musik og manicure.
Alle skoler havde mulighed for at lave en 
stand på det stort anlagte Lockoutmar-
ked på Tangkrogen. Der var blevet ryd-
det op og ud i kældre og på lofter for at 
samle ting til boderne. Indtægterne fra 
salget gik til en hjælpefond, ÅLF opret-
tede, hvis formål var at støtte medlem-
mer, der var særligt økonomisk pressede 
på grund af lockouten. 
Lærerne fik samlet 46.118 kroner ind 
til hjælpefonden. Det beløb blev sup-
pleret med en flot gavecheck fra FOA 
på 75.000 kroner, som FOAs formand 
i Aarhus, Kirsten Normann Andersen, 
kom forbi med.

20. marts
Optakten

3. april
 Manifestation
foran Rådhuset

5. april
Sosu-Skolen i     
flash mob

6. april
Åben Skole
i midtbyen

5. april
Medlemsskovtur 
i Botanisk Have

2. april
Lockout

23. marts
Forligskvinden 
bekræfter 

sammenbrud i 
forhandlingerne

Midt i en absurd og træls tid som lærer, fik jeg ideen at klæde mig 
ud som spåkone til Lockoutmarkedet. Jeg troede, der var mange, som 
havde interesse i at få en spådom omkring lockoutens varighed eller 
resultat. Men det var der ikke. I min müsli kunne jeg ellers spå om det 
meste, men det virkede som om, at folk allerede vidste, hvad udfaldet 
ville blive. I stedet var de utrolig optaget af emner som sommerens vejr, 
og om hvorvidt en dreng og hans ven kom med på årets fodboldskole. 
En pige ville gerne vide mere om hendes spirende svømmekarriere. En 
dejlig dag med masser af smil og spådom, hvor lockoutens grumme 
realitet blev sat på standby for en stund.

Bjørn Andreassen, lærer på Elsted Skole under lockouten
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Samme formiddag blev det ventede rege-
ringsindgreb annonceret. Med indgrebet 
blev markedet et punktum. Fire ugers 
lockout var slut. 
I sin tale til lærerne på Tangkrogen satte 
daværende formand for ÅLF, Søren Aakjær 
ord på det, alle følte.
- Dette er ikke et indgreb. Det er et  
overgreb!
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25. april – Demonstration 
foran Aarhus Rådhus

Ny virkelighed, sikke en redelighed
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For at vise den store utilfredshed med 
regeringsindgrebet var der arrangeret en 
sidste demonstration foran Rådhuset. 
Selvom der også var lettelse at spore 
over at skulle på arbejde igen og gense 
eleverne, var det med tunge skridt, at 
Rådhuspladsen blev indtaget af fru-
strerede og modløse lærere. En ny 

I sin tale til lærerne, denne tunge 
torsdag, var det netop sammenhol-
det og fællesskabet formanden for 
Overenskomstudvalget i DLF, Gordon 
Ørskov Madsen, slog på.

-Det kan godt være, at vi har tabt kam-
pen om arbejdstiden, men vi har vundet 
fællesskabet!

arbejdsvirkelighed var en realitet. En 
realitet, der nu skulle mødes med og 
bæres oppe af det stærke fællesskab, 
der opstod under konflikten. Et fælles-
skab, der rakte ud over bare Lærerfor-
eningen. En samlet fagbevægelse var 
også mødt op for at støtte lærerne i 
afslutningen på Lockouten.
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1. maj – Majmøde ved Tangkrogen

Slå en lille trille

20. marts
Optakten

3. april
 Manifestation
foran Rådhuset

5. april
Sosu-Skolen i     
flash mob

6. april
Åben Skole
i midtbyen

5. april
Medlemsskovtur 
i Botanisk Have

2. april
Lockout

23. marts
Forligskvinden 
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Statsminister Helle Thorning Schmidt var hovedtaler 1. maj ved 
Tangkrogen. Lærerne havde arrangeret en sur smiley-aktion. Ak-
tionen gik i sin enkelhed ud på at kopiere den sure smiley, kendt 
fra Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, og holde den op foran 
statsministeren, når hun gik på talerstolen. På den måde blev det 
demonstreret, hvad lærerne syntes om kvaliteten af regeringens 
planlagte folkeskolereform. 
Skønt aktionen var planlagt som en stiltiende protest, druknede 
Helle Thornings tale i højlydte protester og trillefløjter, da andre 
1. maj-deltagere følte trang til at vise deres utilfredshed med stats-
ministeren. En utilfredshed, der var svær at overhøre og til at tage 
og føle på. Larmen til trods var de mange sure smileyer et stærkt 
signal til politikerne.
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Pyrrhussejr er et udtryk for en 
meget dyrekøbt sejr. En sejr med 
egne tab, der er større end fjen-
dens. Udtrykket stammer fra 
kong Pyrrhus af Epirus. 
Kilde: Wikipedia
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Det vigtigste er sammenholdet

Nok kom lockouten ind fra højre som 
den værste aprilsnar i lærers minde, og 
nok følte mangt en lærer sig tromlet, 
overhørt og overset. Men der var ingen, 
der lagde sig fladt ned. I stedet gjorde læ-
rerne i Aarhus sit til både at blive hørt og 
set. Og det virkede. 
Den gode historie om folkeskolen blev 
fortalt igen og igen. Læserbreve, happe-
nings, lockoutvideoer, ja selv elever og 
forældre var på gaden for at tale lærernes 
sag. 

Kresten Schultz Jørgensen er lektor i 
strategisk kommunikation og branding-
ekspert. Ifølge Kresten vendte konflikten 
til lærernes fordel halvvejs inde i lock-
outen. De mange aktiviteter og aktioner 
gjorde lærernes arbejde synligt. 

-Jeg er ikke i tvivl om, at konflikten fra 
et brandingperspektiv blev vundet af læ-
rersiden. Formelt ’tabte’ man jo substan-
sen og dét på en facon, hvor processen 
- med tvivlsomme mæglingsskitser og en 
diskuterbar forligsvilje i KL - sikkert har 
været frustrerende i sig selv.
Men fra et brandingperspektiv vandt læ-
rersiden en goodwill, der i årevis har væ-
ret tabt bid for bid. Både lærere og skole 
har i årevis været presset tilbage af det til-
tagende registrerings-,  dokumentations,  
planlægnings-, evaluerings-,  rapporte-
rings- og kontrolbureaukrati  som po-

Lærerne i Aarhus tog kampen op og satte 
tydelige spor med fællesskabet som det 
stærkeste kort.

Pia Bonnesen, 
redaktør af Vi vandt fællesskabet

Min veninde stod foran Banegården med sit eget barn i bar-
nevognen. Sammen med et par andre samlede hun penge 
ind, for at kunne give lærerne tulipaner ved mødet i Vejlby-
Risskov Hallen. 

Mette Engelbrecht Jensen, lærer, Tilst Skole

litikerne igennem flere tiår har iværk-
sat. De faglige fortællinger har blæst løst 
i vinden, og skolens og lærernes reelle 
interessenter (ikke mindst forældrene, 
aftageruddannelserne og erhvervslivet) 
har savnet en pædagogisk autoritet og 
retning på fagets vegne.
Her var konflikten - paradoksalt nok - 
en chance, der blev grebet med ryggen 
mod muren. Omsider taletid i forhold 
til historien om skolens og lærerens rolle 
i den. En omvendt Pyrrhussejr kan man 
sige, konkluderer Kresten.

Under lockouten udsendte ÅLF ugent-
ligt en infofolder om kommende uges 
planlagte aktiviteter. Samme sætning 
gik igen på alle fire foldere – men det 
vigtigste er sammenholdet. Fællesskabet 
var et kollegialt håndslag på, at ingen 
står alene. 
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Vi nærmer os årsdagen for Lockouten. Fire uger, der gav synlige ar på lærersjælen og efterlod 
mange lærere desillusioneret over for systemet. Den danske model blev offer for noget, der min-
dede om den spanske inkvisition. 

Men det var også fire uger, der bød på kampgejst, stærk vilje, initiativ, opfindsomhed, kreativitet, 
engagement og fællesskab. Det er netop det, vi med dette særnummer vil sætte fokus på.  Det er 
de kvaliteter, vi kan tage med os og bygge videre på.

Bladet er en kronologisk rejse i billeder, ledsaget af en håndfuld ord fra nogle af dem, der var med, 
og nogle af dem, som så det hele udefra.

Ingen forventer den spanske inkvisition

B


