
 

 

 
 
Åbent brev til lærerne på folkeskolerne i Haderslev Kommune vedr. lærernes 
gennemsnitlige undervisningstimetal: 
 
 
 
 
Den 15. november 2016 udsendte Haderslev Kommune en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, 
at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er faldet til 747 timer årligt og dermed kommet 
under den politiske målsætning på 765 timer. Som det fremgår af pressemeddelelsen, har lærerne 
dermed fået mere tid til forberedelse og samarbejde.  
Samtidig med at pressemeddelelsen blev udsendt, gjorde Haderslev Lærerkreds kommunen 
opmærksom på, at der var fejl i udregningen. 
 
Jeg har flere gange skrevet til borgmester H.P. Geil og bedt ham forholde sig til kritikken fra 
Lærerkredsen, men på trods af, at forvaltningen har erkendt, at der er fejl i beregningen, og at 
undervisningstimetallet er højere, end det fremgår af pressemeddelelsen, har borgmesteren endnu 
ikke reageret. 
 
Jeg ser med stor alvor på, at borgmesteren ikke straks, da han blev opmærksom på, at der var fejl 
i udregningerne, bad forvaltningen udsende en ny pressemeddelelse, og jeg beklager, at der 
stadig ikke er udsendt et dementi. 
 
Det er menneskeligt at fejle, men det er ikke i orden, når man ikke vil indrømme fejlen. 
  
Jeg finder det urimeligt, at borgerne i Haderslev Kommune skal gå i den tro, at lærerne har fået 
ekstra megen tid til forberedelse, når dette ikke er tilfældet. 
 
Jeg finder det kritisabelt, at de kommunalt ansatte lærere skal kunne læse i avisen, at 
borgmesteren sammen med udvalgsformand Signe Knappe og jeg, som repræsentanter for 
Økonomiudvalget, er glade for udviklingen, når den virkelighed lærerne arbejder i, er et godt stykke 
fra den positive udvikling, som beskrives i pressemeddelelse af 15. november. 
  
Som jeg skriver i min seneste mail til borgmesteren, så er det min klare opfattelse, at vi som 
byrådsmedlemmer har en særlig forpligtelse overfor de kommunalt ansatte medarbejdere. I dette 
tilfælde skylder vi dem først og fremmest at fortælle sandheden. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Henrik Rønnow 
Byrådsmedlem for Socialdemokratiet - Haderslev Kommune 
Tlf.: 20 22 05 77 
  


