Lærer siger op fordi han ikke må sige sin mening
Ritzaus Bureau, d. 22. juni 2014
En lærer, der har været ansat 34 år på Agedrup Skole i det nordøstlige Odense, har sagt sin stilling
op, fordi han mener, at han ikke må sige, hvad han vil. Det fortæller lærer Erik Schmidt til P4 Fyn /
DR Fyn.
Erik Schmidt sagde op, efter at han blev indkaldt til en tjenstlig samtale med skolens nye leder, hvor
dagsordenen - i følge fagbladet Folkeskolen - var "din negative adfærd og attitude, der særligt kom
til udtryk på personalemødet d. 7. maj".
”På det møde var vi flere, der undrede os over, at vores nye leder ikke ville fortælle os, efter hvilke
kriterier, han havde givet os hver især en individuel forberedelsestid, og jeg reagerede temmelig
følelsesladet”, fortæller Erik Schmidt til P4 Fyn.
Lærerens tillidsmand, Juliane Ludvigsen, siger til P4 Fyn, at det bekymrer hende, at Odense
Kommune på den baggrund har givet en advarsel. ”Det har jeg ikke oplevet før i mine mange som
tillidsmand”, fortæller Juliane Ludvigsen. ”Men det bekymrer mig også, at en kollega siger op, fordi
han ikke mener, at han kan sige, hvad han vil. Og jeg har siden oplevet flere kollegaer fortælle, at
de nu er nervøse for at sige deres mening. Og det er helt uacceptabelt”, mener tillidsrepræsentanten
på Agedrup Skole. ”Det er en betingelse for at kunne passe sit job som lærer, at man må debattere,
diskutere og kritisere”, siger Juliane Ludvigsen.
Børne- og ungechef i Odense, Region Nord, som Agedrup Skole ligger i, Ina Ahrensberg , siger til
P4 Fyn, at skolens nye leder har indbudt til dialog og samarbejde. ”Ligesom lederen også har nedsat
månedlige møder med samarbejdsudvalget, hvilket ligger langt ud over det lovpligtige”, siger Ina
Ahrensberg, som i øvrigt ikke vil kommentere den konkrete personalesag.
Det ønsker rådmanden for skoleområdet i Odense, Susanne Crawley, heller ikke. Men hun siger til
P4 Fyn, at der er ytringsfrihed for alle lærere i Odense.
På oplysningen om, at flere andre lærere nu er nervøse for at sige deres mening, siger rådmand
Susanne Crawley Larsen: ”Selvfølgelig må man have sine holdninger, og ytringsfriheden gælder
også lærere i Odense Kommune, og det er jeg sikker på, at de også ved, siger rådmanden til P4
Fyn”.
Lærer Erik Schmidt er kendt af mange i den fynske offentlighed, da han ofte har haft læserindlæg i
de lokale medier, hvor han har skrevet kritisk om den nye folkeskolereform.
På spørgsmålet om, hvorvidt kommunens advarsel har noget med det faktum at gøre, siger rådmand
Susanne Crawley Larsen til P4 Fyn: ”Det kan jeg ikke forestille mig”.
Lærer Erik Schmidt holdt afskedsreception på sin skole i fredags.
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