Lærere hiver kommunen i retten
Fyens Stiftstidende, d. 16. januar 2015, af Kenneth Klingenberg Jørgen Volmer og Camilla
Ahlmann-Jensen kek@fyens.dk, jvo@fyens.dk,caje@fyens.dk
Danmarks Lærerforening stævner Odense Kommune for knægtelse af ytringsfriheden, efter
lærerne forgæves har forsøgt at få kommunen til at indlede en tjenstlig undersøgelse
En strid mellem Danmarks Lærerforening og Odense Kommune om en advarsel til lærer Erik
Schmidt, Agedrup Skole, ender nu i en retssag.
Lærernes fagforening har stævnet Odense Kommune for knægtelse af ytringsfriheden, fordi
Erik Schmidt i juni 2014 fik en tjenstlig advarsel af kommunen. Årsag: Han udtalte sig kritisk.
Advarslen faldt kort tid efter, han i øvrigt havde sagt sin stilling op.
Danmarks Lærerforening har længe krævet advarslen trukket tilbage, og cirka 2000 lærere og
andre støtter har tidligere skrevet under på samme ønske. Underskrifterne blev afleveret til
børn-og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) forud for byrådsmødet den 29. oktober
sidste år, og sagen blev også fremlagt i byrådssalen af en borger, Erik Schmidts kollega, lærer
Helge Rasmussen, Agedrup Skole.
Men lige lidt hjalp det. Der var ingen hjælp at hente fra hverken borgmester Anker Boye (S)
eller rådmand Susanne Crawley Larsen (R).
Og nu ender sagen i retten.

Manglende ytringsfrihed
”Vi mener, at advarslen er et signal om manglende ytringsfrihed for offentligt ansatte.
Derfor skal den trækkes tilbage”, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks
Lærerforening, i en pressemeddelelse.
Ifølge lærerforeningen har Odense Kommune afvist en såkaldt tjenstlig undersøgelse, som Erik
Schmidt ellers her bedt om.
Og derfor er næste skridt en stævning.
”Den her sag er principiel og handler om alle læreres ytringsfrihed”, understreger Anders
Bondo Christensen. ”For medarbejdere skal selvfølgelig ikke straffes og trues med fyring, fordi
de stiller kritiske spørgsmål. Det er bekymrende, at Odense Kommune på den måde forsøger at

give ansatte mundkurv på. Og det siger jo alt, at kommunen efter gentagne henvendelser afviser
at lade en uvildig dommer indlede en tjenstlig undersøgelse”.
Heller ikke Erik Schmidt er tilfreds med Odense Kommunes ageren.
”Jeg er skuffet over, at de trækker tiden ud. Og det gør de. Vi begærede en tjenstlig
undersøgelse af sagen 6. oktober, men de lader bare være med at gøre noget. Nok for at undgå
en sag”, mener han. ”Men jeg har den modsatte interesse og vil gerne have en offentlig debat
om, at man forsøger at lukke munden på lærerne. Det er en generel tendens, men skolen mister
kvalitet, når praktikerne på gulvet ikke kan være med til at tilrette tingene og føle ejerskab”,
påpeger Erik Schmidt.
Odense Kommune ønsker ikke at kommentere sagen, der ventes afgjort i efteråret.

Advarslens ordlyd
I advarslen hed det blandt andet, at skolens ledelse oplevede Erik Schmidt som ”meget negativ
over for de forandringer, Agedrup Skole står i lige nu”.
Advarslen lød også på, at han havde ”negative holdninger og synspunkter” og var med til at
”piske en negativ stemning op i personalegruppen”.

