
Arbejdsmiljøberetning – på repeat 

v. Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig, HLF 

Så sidder jeg her igen – et år er gået, og jeg skal skrive en beretning om lærernes arbejdsmiljø i 

året, der gik.  

Det kan næsten forekomme omsonst og som en nedslående gentagelse at skulle skrive denne 

arbejdsmiljøberetning. 

For når jeg kigger tilbage på de seneste års beretninger, kan jeg se, at der ikke har været nogen 

sønderlig positiv udvikling på lærernes arbejdsmiljøforhold her i kommunen. Det er de samme 

faktorer, der presser lærerne, som det har været de seneste år efter reformen og lov 409 

Der er fx stadig ubalance mellem arbejdsmængden og den arbejdstid, læreren har til at løse sine 

opgaver.   

Mange lærere oplever, at de ikke kan forberede deres undervisning til det bedste professionelle 

niveau, men må levere en undervisning, som bærer præg af den korte tid, der har været til at 

kvalificere den. Det presser og påvirker den professionelle selvopfattelse i negativ retning. 

De mange opgaver, der er med målstyring og digital dokumentation, stjæler megen god tid, som 

kunne være brugt på forberedelse. 

Der er et konstant tidspres på alt, hvad en lærer foretager sig, og det presser og stresser. 

Af samme grund oplever vi flere og flere lærere, som ikke længere magter at have fuld arbejdstid. 

Det er simpelthen for hårdt, og ønsket om at komme på deltid er stigende blandt lærerne. Et 

symptom på, at der er noget helt sygt ved de forhold, man sætter læreren til at arbejde under.  

Skal man nu ikke kunne forvente at kunne varetage en fuldtidsstilling længere? 

Inklusionsopgaven er stadigvæk en faktor, som mange steder sætter læreren i en tilstand af 

magtesløshed. Der fulgte aldrig de midler med, der skulle støtte opgaven, så den kunne lykkes. 

I stedet står vi nu med adskillige lærere, som oplever at være afmægtige og uden reel mulighed for 

at få deres undervisning til at lykkes. 

Vi mødes ofte med, at det er vores mind-set, det er galt med, når vi ikke kan få det til at lykkes. En 

uforskammethed over for dybt engagerede og professionelle medarbejdere, som hver dag 

kæmper for at levere et godt stykke arbejde. 

Ulykkeligvis har denne afmagtsfølelse nogle katastrofale følger: Folk bliver stressede og brænder 

sammen – med langt sygefravær til følge. 

HLF modtager desværre løbende arbejdsskadesager, som handler om lærere, der er brændt 

sammen af stress over arbejdet. Nogle forlader lærerarbejdet helt, fordi det er for hårdt. Atter 

andre søger til stillinger i andre kommuner, hvor der er bedre vilkår at arbejde under. 



-Og endnu en skole har fået et påbud fra Arbejdstilsynet pga. høje følelsesmæssige krav i 

arbejdet… 

Hvor længe skal dette blive ved??? 

Midt i en OK-tid står mange spørgsmål om vores arbejdsforhold skræmmende åbne… 

Kan vi forvente noget bedre, eller er dette de vilkår, man skal tåle at arbejde under som lærer i 

den danske folkeskole?  

Vi afventer svaret med den største bekymring. 

 

  

 

 


