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Alle systemkoderne på skolen var skiftet
ud. Det opdagede Jan Bøgelund,da han en
kølig dag sidst i april skulle regulere
varmen i et klasselokale. Både varme -
systemet og skolens låsesystem havde
fået nye koder. 
Jan Bøgelund har været teknisk servi-

celeder på Byskolen i Svendborg i tolv år,
indtil han sidste sommer blev fyret og
genansat som teknisk servicemedarbej-
der. Det skete, da Byskolen blev lagt
sammen med Østre Skole, men kun
beholdt én serviceleder. Jan Bøgelund
måtte sætte den nye serviceleder ind
systemerne, og nu var koderne lavet om,
uden at han var blevet informeret.
“Jeg føler mig nedgjort,” siger Jan

Bøgelund, som selv stod bag indførelsen
af CTS-systemet og låsesystemet.

Må jeg købe en pakke skruer?
Jan Bøgelund kan ikke forstå, at skolen
ikke vil udnytte hans evner. Han er ud-
dannet tømrer og bygningssnedker. 

Jeg føler mig nedgjort
Efter en skolesammenlægningmistede Jan Bøgelund sine
opgaver som teknisk serviceleder og gik ned i løn. Men først
måtte han oplære sin efterfølger. 
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Jan Bøgelund er
uddannet tøm-
rer og bygnings-
snedker og har
lang tids ledel-
seserfaring. Nu
skal han bede
om tilladelse,
før han må købe
en pakke skruer.

“Tidligere lavede jeg alt muligt, så
skolen hele tiden var vedligeholdt,” siger
han. Nu må han ikke længere tage nogen
initiativer. 
“Hvis jeg mangler en pakke skruer, skal

jeg først have tilladelse, og jeg må ikke
ringe efter en elektriker,” fortæller han.

Den bedst mulige aftale
Jan Bøgelund synes, det udtryk for en
dårlig ledelsesstil. Sektorformand i FOA
Sydfyn Flemming Hansen kan godt forstår
frustrationen. “Men vi har lavet den bedst
mulige aftale. Det var politisk bestemt at
sammenlægge skoledistrikterne, og
skoleinspektøren har besluttet, hvem der
skulle fortsætte som teknisk serviceleder.
De nye tekniske serviceledere har fået et
større ansvar og er steget i løn. Så kunne
vi ikke fastholde lønnen for de gamle
serviceledere,” forklarer Flemming
Hansen. H
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Jeg var god nok
til at få det hele
op at stå, men
pludselig dur jeg
ikke. Det er
underligt. 

JANBØGELUND, TEKNISK SERVICE-
MEDARBEJDER

ud af 18 tekniske service-
ledere blev fyret, da en ny
skolestruktur i Svendborg
trådte i kraft 1. august
2011. 

Skoler lagt sammen
Byskolen i Svendborg er
blevet lagt sammen med
Østre Skole, og de hedder
nu henholdsvis Ørkildsko-
len afdeling Byen og Ør-
kildskolen afdeling Øst. 

Gik ned i løn
Da Jan Bøgelund blev gen -
ansat som teknisk servi-
cemedarbejder, mistede
han tre løntrin svarende
til ca. 1.700 kroner og sti-
ger ikke i løn, før han er
på niveau med de andre
servicemedarbejdere.


