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I juni fik lærer Erik Schmidt en advarsel for at være for negativ. Nu skal sagen også vendes ved
byrådsmøde

Muligheden bruges sjældent, men når byrådsmødet onsdag indledes i Odense, vil det være med
et spørgsmål fra en borger. Borgeren er lærer Helge Rasmussen fra Agedrup Skole, og på vegne
af en lærerflok trækker han den omdiskuterede advarsel til lærer Erik Schmidt ind i
byrådssalen.

Før sommerferien fik Erik Schmidt en advarsel i hænderne for at være for kritisk og for negativ
i sit virke som lærer på Agedrup Skole. Helt urimeligt, mener mange lærere, der ser advarslen
som et klart eksempel på, at ytringsfriheden blandt lærere - og andre kommunalt ansatte – lider
i Odense. Som den øverst ansvarlige for de kommunalt ansatte vil borgmester Anker Boye (S)
derfor blive spurgt, hvad han vil gøre for at styrke ytringsfriheden - og om han vil trække
advarslen tilbage. Anker Boye kan enten levere et mundtligt svar med det samme eller senere
vende tilbage med ord på skrift.

Underskrifter afleveres
Også forud for byrådsmødet vil lærerne vise deres modstand mod Erik Schmidts advarsel. Med
musik, med skilte og taler vil en mindre flok samles på Flakhaven.

- Vi forsvarer bedst ytringsfriheden ved at bruge den, mener lærer Lene Junker, der er en af
arrangørerne.

- Det skorter ikke på alle de rigtige ord om, at vi må være kritiske og sige vores mening. Det er
bare slet ikke sådan, det er lige nu. Mange tør ikke - og slet ikke i det offentlige rum. Derfor
ønsker vi tydelige tegn på, at Anker Boye tager det alvorligt og viser konkret, at nu skal der ske
noget, forklarer Lene Junker, der selv ikke er i tvivl om den ønskede politiske reaktion: - Det
bedste, billigste og hurtigste vil være at trække advarslen tilbage. At sige, at det måske var en
overreaktion i en hektisk tid.

Samme opfordring ligger i de flere end 2000 underskrifter, der er samlet siden september, og
som onsdag vil blive afleveret til børn-og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).
Protestunderskrifterne leveres sammen med chokolade og blomster.

- Vi vil gerne vise, at vi ikke kun er sure, siger Lene Junker.
- Vi vil gerne noget med vores job og med folkeskolen.

Brug for fokus
En undersøgelse lavet af Odense Lærerforening i efteråret 2013 viste, at 53 procent af lærerne
oplevede, at Odense Kommune forsøgte at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer.

Formand Anne-Mette Kæseler Jensen vil derfor også være blandt talerne på Flakhaven onsdag.
- Selv om det er mere end 150 år siden, vi har fået vores grundlovssikrede ret til at ytre os, så er
der bestemt behov for at have fokus på det, mener hun.
- Politikerne skal træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag, og derfor er det afgørende, at
de fagprofessionelle tør sige, hvad de mener.

I advarslen til Erik Schmidt lød det blandt andet: - Ledelsen oplever, at du er meget negativ
over for de forandringer, Agedrup Skole er i lige nu du har negative holdninger og synspunkter.
Det opleves også, at du er med til at piske en negativ stemning op i personalegruppen.

