Odense Kommune afviser igen sag om omstridt lærer
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Odense Kommune er blevet stævnet for knægtelse af ytringsfriheden, efter lærer Erik
Schmidt har fået advarsel for at være for negativ. Men kommunen afviser, at sagen hører
til i retten

Først afviste kommunen at lave en såkaldt tjenstlig undersøgelse. Og nu vil Odense
Kommune også have retten til at afvise sagen.

Det fortæller Erik Schmidt, tidligere lærer på Agedrup Skole og hovedperson i opgøret med
kommunen.

Danmarks Lærerforening har stævnet Odense Kommune for knægtelse af ytringsfriheden,
fordi Erik Schmidt i juni 2014 fik en tjenstlig advarsel. I advarslen hed det blandt andet, at
han havde " negative holdninger og synspunkter" og var med til at " piske en negativ
stemning op i personalegruppen".

-Vi mener, at advarslen er et signal om manglende ytringsfrihed for offentligt ansatte.
Derfor skal den trækkes tilbage, har Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks
Lærerforening, tidligere forklaret.

Erik Schmidt havde selv sagt sit lærerjob op kort tid før, han fik advarslen i hænderne.
Og fordi han ikke længere er ansat i Odense Kommune, mener kommunen ikke, at der er
grundlag for hverken en tjenstlig undersøgelse eller en retssag.

-En hjertesag for mig
-Jeg tror, Odense Kommune godt ved, at de har en dårlig sag. Derfor vil de gerne uden om
den, mener Erik Schmidt.

-Advarslen spreder frygt blandt lærerne. Det gør den. Det er uomtvisteligt, for den har
kæmpe stor betydning ude på lærerværelserne, tilføjer han.

Om sagen - trods kommunens protest - ender i en retssal er endnu uvist.

-Jeg aner ikke, hvor sagen ender. Det er der noget jura, der skal afgøre. Men der er i hvert
fald en debat om ytringsfrihed, jeg håber bliver mere offentlig, understreger Erik Schmidt.

-Det er en hjertesag for mig, at medarbejderne ude på skolerne bliver hørt. For man kan
ikke forbedre kvaliteten af undervisningen uden at lytte til dem, der har føling med tingene.

Odense Kommune har ikke ønsket at kommentere sagen, der egentlig ventedes afgjort til
efteråret.

-Men jeg ved ikke, om det holder efter det her, siger Erik Schmidt.

