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KOMMUNALVALGET 2017 // Skal velfærden og skolen opprioriteres via skatteopskriv-
ning eller via stramninger? Det er hovedspørgsmålet ved valget i Odense den 21. november. 
Odense hører trods det økonomiske vendepunkt til én af de kommuner, hvor vælgernes util-
fredshed med folkeskolen er størst.  Både den røde og den blå blok ønsker da også at tilføre 
flere midler.  Men der er forskel på, hvad de vil sætte pengene på, og hvordan de vil betale.  
Nedenfor er det Susanne Crawley (R) og lærer Henrik Have ved Det Fynske Folkemøde.  



151 NYE MEDLEMMER AF LL FYN
Lærerstuderendes Landkreds Klub FYN har i 
samarbejde med Odense Lærerforening ved 
dette års studiestart på læreruddannelsen 
rekrutteret 151 nye medlemmer. 

Udover oplæg og deltagelse fra LL og DLF 
centralt, deltog Anette Helmer fra styrelsen 
også. Der blev sat fokus på værdien 
af medlemskabet både her og 
nu, men også fremadrettet 
som medlem i DLF. 

OLF ønsker de ny med-
lemmer og kommende 
kolleger velkommen i Dan-
marks Lærerforening!

330.000 KR. TIL FYRET LÆRER
SOSU Fyn skulle i efteråret 2016 af-
skedige 15 lærere på grund af arbejds-
mangel. Det er i sig selv en kedelig sag, 
men det blev endnu mere uhyrligt af, 
at ledelsen varslede afskedigelse af en 
lærer på barselsorlov, fortæller Ida Holm 
Clemensen. 

– DLF indklagede sagen for Ligebe-
handlingsnævnet. Nævnets afgørelse 
blev, at skolens ledelse ikke har kunnet 
bevise, at orloven ikke lå til grund for af-
skedigelsen. SOSU Fyn har derfor måtte 
betale 330.000 kr. til den uretmæssigt 
fyrede lærer.

AKTUELT

INDHOLD

– Lokalaftalen for lærerne var mit bedste politiske 
håndværk, fordi der til at starte med ikke var nogen, 
der var tilhængere af sådan en aftale. Jeg skulle have 
mange partier til at mødes om en dagsorden, som de 
ikke så nogen grund til at være med på.  side 20-21

Bloggeren og freelancejournalisten 
Peter Kofod fra Odense er gået sammen 
med forfatteren til „Søren og Mette i 
benlås“ Anders-Peter Mathiasen for at 
få skovlen under løgne og fortielser om 
lærerlockouten.  side 6-8

Danmarks Lærerforening kræver frie 
forhandlinger og bliver bakket op af hele 
fagbevægelsen. – Det, der skete ved over-
enskomstsituationen i 2013 må aldrig ske 
igen, siger DLF’s Gordon Ørskov. side 4
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FIRE ÅR MED CRAWLEY // Det første halve år var  
Susanne Crawleys B&U-forvaltning reelt under administration.  
– Jeg skulle aflevere en månedlig økonomi-opfølgning til 
økonomiudvalget. side 20-21

 3 Det må ikke ske igen

 5 42,2 mio. til folkeskolerne

 6 Han har næse for sager der lugter

 9 Mylenberg tør hvor andre tier

 10 Vælgere utilfredse med skolen

 11 Bykongen der både var helt og skurk

 12 Partierne og folkeskolen – KV17

 15 Nu skal det være slut med røde tal

 16 OLF mener:  Et lille skridt den rigtige vej

 18 Fagfestival var en øjenåbner

 20 Sat under administration

23,4%
Så lille en del af vælgerne 
i Odense er tilfredse med 

folkeskolen.
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Kom så NyOdense!

ÅRENE FRA 2010 til 2015 // var folke-
skolens mest forfærdelige i mands minde. 
Ikke mindst i Odense. 

Der er heldigvis tegn på, at vinden er ved 
at vende, men der forestår et stort genop-
bygningsarbejde. 

Økonomisk er der ikke længere udsigt 
til besparelser, men vilje til investeringer i 
folkeskolen. Ikke blot i Peter Rahbæk Juels 
røde blok, men også i Jane Jeginds blå. Der 
er dog stadig langt op til de 400 mio., som 
B&U-området i Odense siden 2010 er ble-
vet lænset for. 

Det var S-R-SF-regeringen og et S-ledet 
KL, der gav rum for en funktionalistisk 
moderniseringsstorm i det administrative 
styringslag og for lynetablering af et pæ-
dagogisk herredømme med læring som det 
nye hellige nøgleord. En rask lille lærings-
revolution. 

Men også pædagogisk og styringsmæs-
sigt er der nu mildere vinde. Med Susanne 
Crawley Larsen (R) som politisk leder af 
B&U-afdelingen er der i Odense kommet 
kommunal opmærksomhed om dannelse 
i skolen, der er ikke absolut krav om at 
bruge læringsmålstyring eller at bruge 
læringsplatformen MinUddannelse fuldt 
ud; der er lavet lokalaftale med lærerfor-
eningen og trivselsrapporternes bundlinje 
er ikke længere højrød. 

Lærerne skal dog stadig foretage de ob-
ligatoriske nationale test, som er baseret 
på målstyring, og elevplanerne skal stadig 
relateres til de mere end 3.000 lærings-
mål, der figurerer på den digitale lærings-
platform.

De har for mange undervisningstimer 
og for lidt tid til alt det andet, der skaber 
basal ro og kreativ foretagsomhed. 

Det årlige undervisningstimetal er for 

en dansk lærer steget med i gennemsnit 
121 timer på årsbasis, og lærerne døjer 
med for lidt tid til forberedelse, diffuse 
opgaveoversigter, manglende kvalitet i 
undervisningstilbuddet for de inkluderede 
elever, for høje klassekvotienter, mang-
lende indflydelse på egen dagligdag og 
frygt for at ytre sig.

I den strukturelle dybde er der altså 
stadig ikke ændret meget siden de skelsæt-
tende begivenheder i 2013 og 14. 

Hos Kommunernes Landsforening 
blæser der nemlig stadig kold luft, mens 
de tempererede vinde blæser uden for 
glashuset på Islands Brygge. I KL og i 
Moderniseringsstyrelsen forstår man sig 
mest på økonomiske effektiviseringslogik-
ker, og her vil man gøre alt for at holde fast 
i det, man betragter som landvindinger fra 
overgrebet på lærerne i 2013. 

Derfor kan det, der ligner et vende-
punkt, overordnet set måske bare være en 
krusning på effektiviseringslogikken og 
læringsideologiens overflade.

Lærerne har ikke glemt de skamløse 
ikke-forhandlinger og den uretfærdige 
arbejdsgiverlockout fra 2013, som Odenses 
daværende borgmester Anker Boye havde 
et medansvar for, da han fra 2012 til 2014 
sad i KL’s formandsskab. 

Hvis der skal tales om et afgørende ven-
depunkt, skal KL være parat til at indgå 
i frie og fair forhandlinger om lærernes 
overenskomst i 2018. Odenses kommende 
repræsentanter i KL må derfor lægge mak-
simalt pres på KL’s forhandlingsudvalg.

Odenses ry som progressiv skoleby fik 
et hak i tuden fra 2010 til 15. Det må der 
rettes op på! Nu skal der trædes igennem. 
Kom så, NyOdense!

LØNTILLÆG FOR UV-TIMER OVER 780
Efter mere end et års forhandlinger er det endelig 
lykkes at indgå en aftale om lokalløn til lærerne. 
Aftalen betyder, at lærere, der underviser mere 
end 780 timer om året, får et tillæg svarende til 
ca. 121,- kr. ekstra pr. time i nutidskroner. 

– Det er meget positivt, at Odense Kommune 
har underskrevet aftalen, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen. 

– Der er nu et betydeligt økonomisk incitament 
for skolelederne til ikke at pålægge lærere et me-
get højt undervisningstimetal, og dermed er det 
et klart signal om at være opmærksom på balan-
cen i arbejdsopgaverne.

DOBBELT OP TIL SKOLERNE 
Det er lykkedes Odense Lærerforening, at vinde lyd-
hørhed i forhold til fordelingen af „velfærdsprocen-
ten“ i budgettet for det kommende år. I Budget 2017 
fik skoleområdet kun 25% af det øgede skattepro-
venu, selvom det udgør over 40% af den samlede 
Børn- og Ungeforvaltning. 

Odense Lærerforening har påpeget, at når skole-
området tager sin forholdsmæssige del, når der er 
tale om besparelser, så må det tilsvarende gælde, 
når der bliver fordelt midler ud. Det er nu sket med 
Budget 2018, hvor skoleområdet får to gange 25% 
af skatteprovenuet svarende til 42 mio. kr.

Frie mennesker 
vil ikke kontrolle-
res hele tiden.
Journalist og forfatter Anders-
Peter Mathiasen i „Søren og Mette 
i benlås“, Politikens Forlag, 2017.

Erik Schmidt
LærerBladets 

redaktør

Lærerne har  
for mange  
undervisnings-
timer og for 
lidt tid til alt 
det andet, der 
skaber basal 
ro og kreativ 
foretagsomhed. 
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– Når vi så sidder derinde, så har vi forskellige 
krav. 

Hvilke krav, der er tale om, vil Gordon Ørskov 
ikke afsløre på nuværende tidspunkt. 

Forinden havde Gordon Ørskov varmet op 
med fortællinger om demokratiets tilstand, 
som han er alvorligt bekymret for. 

LÆRERNE FÅR OPBAKNING
Siden de kuldsejlede overenskomstforhand-
linger i 2013 har folkeskolen befundet sig i 
en uholdbar situation, fordi Kommunernes 
Landsforening med støtte fra Moderniserings-
styrelsen ikke har villet indgå i frie og fair for-
handlinger.

– Det må ikke ske igen, formanede Gordon 
Ørskov.

Lærerforeningen har slået sig i tøjret, men 
det skete heller ikke ved forhandlingerne i 2015. 
Derfor reguleres arbejdstiden for lærere fortsat 
ved lov nr. 409, hvis der ikke kommunalt er la-
vet lokalaftaler. 

Ved forhandlingerne i 2015 blev det såkaldte 
Bilag 4 med 15 punkter udarbejdet. Det skulle 
sikre, at skolerne og lærerne kunne løse deres 
opgave. Gennem en sag i Arbejdsretten viste 
det sig dog, at papiret ikke havde retsgyldig 
virkning.

For nylig fik lærerne så offentlig opbakning 
fra de øvrige fagforeninger på det offentlige 

FORBEREDEL-
SERNE TIL OVER-

ENSKOMSTFOR-
HANDLINGERNE i 2018 

er i gang.
På et møde for tillidsre-

præsentanter og arbejdsmil-
jørepræsentanter fra Odense  

folkeskoler gjorde lærerforenin-
gens formand for overenskomstud-

valget Gordon Ørskov for nylig rede for lærer-
foreningens overvejelser og planer.

– Vi lægger os ikke fast på ét forhandlings-
spor, og allerførst skal vi sørge for, at vi kommer 
til forhandlingsbordet.

– Det er nemlig ikke givet, for hvis KL over-
hovedet vil, kan foreningen ikke få lov til at 
indgå aftaler for Moderniseringsstyrelsen, 
sagde Gordon Ørskov.

Det er her innovationsminister Sophie Løhde 
er politisk chef, og hun har udtalt, at der ikke 
skal rokkes ved loven, der regulerer lærernes 
arbejdstid.

DEMOKRATIETS TILSTAND
Lærerforeningen vil kræve, at den værdi, 
lærernes arbejdstidsregler har, skal skal mod-
svare det, de andre organisationer har. Det krav 
vil nemlig også blive støttet af andre fagorgani-
sationer.

tekst: ERIK SCHMIDT

• 6. november: Organisationerne afle-
verer deres forslag til generelle krav til 
Forhandlingsfællesskabet (tidl. KTO). 

• 11. december: Forhandlingsfællesska-
bet udtager endeligt de generelle krav. 
De enkelte organisationer klargør 
deres specielle krav.

• 12. december: Parterne udveksler 
både generelle krav og specielle krav. 

• Overenskomstforhandlingerne varer 
herefter ca. 2½ måned, dvs. fra ca. 
medio december 2017 til senest 28. 
februar 2018.

• Hvis parterne bliver enige om nye 
overenskomster og aftaler, bringes 
resultaterne til urafstemning i de en-
kelte organisationer. De afholdes som 
regel indenfor en måned, dvs. inden 1. 
april. 

• Hvis parterne ikke bliver enige, over-
tager forligsinstitutionen, og det kan 
her ende med et resultat, der sendes 
til afstemning. Hvis der heller ikke her 
opnås et resultat, vil der typisk opstå 
en konflikt med strejke/lockout.

Kilde: FTF

OK18-FORHANDLINGS- 
FORLØBET

Med baggrund i bogen „Søren og Mette i benlås“ af journalisten Anders-Peter Mathiasen betegnede Gordon Ørskov 
på et møde med tillidsfolket fra Odenses skoler Moderniseringsstyrelsen som „en stat i staten“. 

BERETNING

M E D L E M S B L A D  F R A  O D E N S E  L Æ R E R F O R E N I N G   //  ODENSELAERERFORENING.DK

OK18
DET MÅ IKKE SKE IGEN!
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE // Lærer-
foreningen kræver frie forhandlinger og bliver bakket op 
af hele fagbevægelsen. – Odenses politikere kan gøre en 
forskel, siger OLF’s Anne-Mette Kæseler Jensen.

område. Hvis ikke der i 2018 sker ‘reelle, frie og 
fair forhandlinger’ om lærernes omstridte ar-
bejdstidsregler, bliver samtlige berørte faglige 
organisationer væk fra forhandlingsbordet. 

Det gjorde indtryk på Michael Ziegler, der 
på lærernes kongres i oktober erklærede, at 
han var parat til at forhandle om lærernes ar-
bejdstid. Også Sophie Løhde har blødt tidligere 
udtalelser op.

Situationen blev skærpet nogle uger forinden 
med udgivelsen af bogen „Søren og Mette i ben-
lås“ af Anders-Peter Mathiasen, der beskriver, 
hvordan den danske model i 2013 blev sat ud af 
kraft.

Lærernes formand Anders Bondo Christen-
sen har karakteriseret indgrebet i 2013 som en 
demokratisk skandale.

ODENSE MÅ IKKE SLÅS TILBAGE
Odenselærernes formand, Anne-Mette Kæse-
ler Jensen mener, at politikerne i Odense kan 
påvirke situationen.

– Landets lokalpolitikere er KL, og det er KL, 
vi forhandler med. 

– I Odense er vi kommet et vigtigt skridt vi-
dere efter lockouten. Vi har indgået en, i stedet 
for; der er investeret i folkeskolen, og den sidste 
trivselsundersøgelse for lærerne viser et klart 
vendepunkt, selvom der er lang vej endnu. 

– Det ville være en katastrofe for folkeskolen, 
hvis OK18 slår os tilbage til ingenting igen. Jeg 
håber, at politikerne i Odense vil tage den posi-
tive politiske udvikling og vigtigheden af vores 
fælles folkeskole med ind i KL-rummet. 

– Odense er en storby, så vores politikeres 
stemme må kunne gøre en forskel. 
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42,2 mio. kr. 
til folkeskolerne
BUDGET 18 // Skolerne får takket være skatteopskrivningen alligevel tilført midler til 
Budget 18. De 42,2 mio kr. er halv delen af den skattegevinst, der tilfalder B&U-området

Der blev allige-
vel tilført midler 

til folkeskolen på 
Budget 2018 efter 

Indenrigsministeriets 
godkendelse af skatteop-

skrivningen, der blev på 0,3 
procentpoint.
Kommuneskatten blev i 2017 

opskrevet med 0,5 procentpoint, og 
det er planen at søge om de sidste 0,2 procent-
point i 2019.

Skolerne i Odense får i 2018 halvdelen af de 
forøgede skattemidler, som tilfalder Børn og 
Unge-området.

Sidste år var det kun en fjerdedel, og det er 
ikke proportionalt med skolernes øvrige udgifts-
tryk på hele B&U-budgettet.

Det bliver i alt en forøgelse på 42,2 mio. kr. af 
skolernes samlede budget.

Der skal dog tages hensyn til tidligere besluttede 
besparelsesområder. Det kan komme til at betyde, 
at budgetforøgelsen minimeres med 19 mio. kr, så 
der reelt er tale om forøgelse på 23 mio kr.

Anne-Mette Kæseler Jensen, der er formand 
for Odense Lærerforening, glæder sig over 
forøgelsen og ser frem til, at der kan investeres 
mere langsigtet i Odenses folkeskoler efter 
mange års nedtur.

– Vi finder det dog bekymrende, at budgetfor-
slaget for 2018 viser, at skoleområdet begynder 
året med et minus på 19 mio. kr. som følge af tid-
ligere besluttede besparelser. 

VALGET KAN ÆNDRE BUDGETTET
Det var det røde flertal med Socialdemokratiets 
Peter Rahbæk Juel i spidsen, der den 21. septem-
ber indgik aftale om Budget 2018.

Med et måske nyt borgerligt flertal efter by-
rådsvalget den 21. november, kan denne situa-
tion dog ændre sig.

Venstre har nemlig annonceret, at den røde 
bloks skatteopskrivning vil blive tilbagerullet 
med 0,1 procent om året, hvis partiet kommer til 
magten. 

Jane Jeginds og Bo Libergrens liberale parti 
har andre besparelsesforslag, der vil frigive 
midler til investering i folkeskolen. Nogle tid-
ligere besluttede investeringer skal omstødes, 
og på skoleområdet vil partiet afskaffe heldags-
skolen i Vollsmose samt fastfryse fællesudgifter 
i Børn- og Ungeforvaltningen.

Det vil ifølge partiet frigøre ca. 23 mio. kr. til 
flere fagtimer og flere undervisningsmidler i 
folkeskolen. 

VENDEPUNKTET
I 2017 blev der på grund af skatteopskrivningen 
på 0,5 procent også tilført skolerne midler. Det 
beløb sig til 31,869 mio. kr., der på grund af om-
prioriteringer blev reduceret til 23,7 mio. kr.

Der var enighed om, at midlerne skulle gå til 
flere ansatte i skolen, men Odense Lærerfor-
ening har ikke kunnet konstatere ansættelse af 
flere lærere. 

– Vi har indtil nu ikke kunnet få øje på flere 
lærere på skolerne. Det skyldes formodentlig, at 
man har været nødt til først at fylde dybe hul-
ler, som er opstået på grund af gammel gæld og 
besparelser. 

Chefen for Økonomi og Styring i B&U-
forvaltningen Jesper Juel var dog af den forme-
ning, at der i 2017 blev oprettet 30 nye pæda-
gogstillinger og 15 lærerstillinger. 

FLERE LÆRERE
– Skatteopskrivningens „år 1“ blev et vigtigt 
vendepunkt efter mange år med massive bespa-
relser på folkeskolen her i byen og en uheldig 
bundplacering på sammenlignende lister over 
6-byernes skolebudgetter, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen. 

– I „år 2“ skal intentionen om flere lærere 

blive til virkelighed. Hvis folkeskolen reelt skal 
styrkes, skal der flere lærere til for at sikre kva-
litet i undervisningen og inklusionsopgaven.

– Det skal kunne mærkes helt ude i klassevæ-
relserne, og vi vil naturligvis selv følge med i, 
hvad pengene bruges til i næste skoleår. 

En god nyhed fra byrådet kommunikeres videre til baglandet af formand og næstformand (arkivfoto).

BERETNING

tekst: ERIK SCHMIDT

INVESTERINGENS  
FOKUSOMRÅDER

• Gode sproglige færdigheder og 
dygtige læsere. De yngste. 

• Flere medarbejdere til børn i udsatte 
positioner.  Indskoling. 

• Øget ”special-fleks”- indsats.
• Rådgivningsordning for børn og unge 

med særlige behov.
• 7 mio. kr. til socialpædagogiske 

indsatser 
• Forsøg med undervisning i kodning og 

robotteknologi.
• Styrkelse af de teknologiske 

kompetencer for de ældste elever.
• Styrkelse af den digitale faglighed 

med 10,7 mio. kr.
• 10,9 mio. kr. til computere til alle 

elever på mellemtrinnet.
• Ekstra midler til forbedring af de 

fysiske rammer.



6  LÆRERBLADET / NOVEMBER 2017

M E D L E M S B L A D  F R A  O D E N S E  L Æ R E R F O R E N I N G   //  ODENSELAERERFORENING.DK

LÆRERLOCKOUTEN // Bloggeren Peter Kofod fra Odense stikker gerne sin næse i 
sager, der undergraver demokrati og retsstat. Nu er han gået sammen med forfatteren til 
"Søren og Mette i benlås“ Anders-Peter Mathiasen for at få skovlen under løgne og forti-
elser om lærerlockouten. Med nye oplysninger, der er kommet frem, er grundlaget for at 
afvise aktindsigt i Moderniseringsstyrelsens hemmelige mødepapirer væk, mener han. 

Han har næse for 
sager der lugter

Peter Kofod lever af crowdfunding-midler og indtægter fra sine foredrag. Han har undervist på journalisthøjskolen 
om blandt andet krypterings- og anonymiseringsteknikker på internettet, og i et par år spillede han som 
fuldtidsmusiker kontrabas i et band. Mediespillet om Danmarks deltagelse i Irak-krigen gjorde ham nysgerrig.

„Den sag stinker! Det lyder for mig som en historie om magt-
misbrug, lokumsaftaler, massive politiske svigt, udemokratisk 
og måske ulovlig hemmeligholdelse af dokumentation og 
overtrædelse af internationale konventioner."
Peter Kofod, blogger og freelance-journalist
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det hele var aftalt mellem KL og regeringen. I 
et lækket dokument fra Finansministeriet fra 
oktober 2012 – altså et halvt år før lovindgrebet 
– stod der blandt andet: „Reformen gennemfø-
res ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge 
af dels normalisering af lærernes arbejdstid...“. 
Og: „Forudsætningen for at timetallet i fol-
keskolen kan øges som forudsat, er en ændret 
anvendelse af lærernes arbejdstid.“

Der var Helle Thornings fortalelse i Politi-
ken: „Da vi planlagde lockouten...“ FN’s interna-
tionale arbejderorganisation, ILO, har fundet 
det konventionsstridigt, og KL’s rolle giver kun 
mening, hvis de vidste, at de ville blive bakket 
op af regeringen.

moderne it-teknologi støder sammen med fore-
stillingerne om demokrati og retsstat.

Men der var noget ved lærerkonflikten og den 
fornyede debat om den, der ramte hans journa-
listiske næse. 

Peter Kofod var én af de første, der i 2013 
kunne bringe et interview med den verdens-
berømte amerikanske whistleblower, Edward 
Snowden, fra hans russiske eksil. Snowden 
havde arbejdet som systemadministrator og 
efterretningsagent under den amerikanske 
efterretningstjeneste, NSA, men fik etiske 
skrupler over den hemmelige, verdensomspæn-
dende masseovervågning af borgere og lækkede 
oplysninger og filer til blandt andre den britiske 
avis The Guardian. Hans dramatiske flugt er 
velbeskrevet.

Når Peter Kofod kom i kontakt med Snowden 
og fik lov til at interviewe ham, skyldtes det, at 
han var fortrolig med de krypteringsteknikker, 
som Snowden krævede som forudsætning for et 
interview.

MIT GROUND ZERO
Peter havde tidligere læst både statskundskab 
og medievidenskab, men begivenhederne og 
mediedækningen i optakten til Danmarks 
involvering i Irak–krigen fik ham i 2002 til at 
melde sig som „human shield“.

– Det var mit „Ground zero“. Mit turning 
point. Indtil da havde jeg primært brugt fritid 
på at spille musik og score damer, men da jeg 
fulgte den absurde mediedækning op til Irak-
krigen blev jeg så træt i nakken af at ryste på 
hovedet, at jeg måtte gøre noget. Det var sådan 
noget naivt noget med, at jeg troede, jeg levede i 
en demokratisk retsstat.

– Men der blev løjet om Saddam Husseins 
masseødelæggelsesvåben for at få Danmark 
med i Irak-krigen. 

Fra da af blev Peter stærkt kritisk over for 
medierne. Ikke de enkelte journalister, men 
systemet.

– Det gik op for mig, at medierne ikke er  i 
stand til at udfordre de store partier som  
Socialdemokratiet og Venstre, når der er store, 
vigtige, politiske sager på spil.

ET BJERG AF DOKUMENTATION
Det var denne kritiske refleks, der ramte Peter 
Kofod, da han for en måneds tid siden hørte læ-
rernes formand, Anders Bondo og chefredaktør 
for Politiken Kristian Jensen blive interviewet 
af Kurt Strand i Mennesker og Medier på P1.

– Der er ikke en rygende pistol eller en un-
derskrevet tilståelse fra Thorning-Schmidt 
eller Bjarne Corydon, men der er et bjerg af 
dokumentation og indicier, der alt sammen pe-
ger på, at regeringen, Moderniseringsstyrelsen 
og KL et helt år i forvejen planlagde, hvordan 
Danmarks Lærerforening kunne komme ned 
med nakken.

– Den sag stinker! Det lyder for mig som en 
historie om magtmisbrug, lokumsaftaler, mas-
sive politiske svigt, udemokratisk og måske 
ulovlig hemmeligholdelse af dokumentation og 
overtrædelse af internationale konventioner.

– Tre centrale og navngivne politikere og 10 
centrale kilder i embedsværket bekræfter, at 

HVOR KOM 
PETER Kofod 

fra, da debatten 
om lærer-lockouten 

fra 2013 mellem Kom-
munernes Landsforening 

og Lærernes Centralorgani-
sation igen blussede op for en 

måned siden? 
Han har aldrig tidligere deltaget 

i debatten om lærernes overenskomst-
forhandlinger og lockouten i 2013, men duk-
kede pludselig op i Presselogen på TV2 News 
og udfordrede tre chefredaktører på grund af 
deres mangelfulde, ukritiske og umodige artik-
ler om sagen.

Det gjorde han kort tid efter udgivelsen af 
bogen „Søren og Mette i benlås“, der er skre-
vet af den Cavling-prisbelønnede journalist 
og forfatter Anders-Peter Mathiasen. Bogen 
indeholdt ny dokumentation for, at den social-
demokratisk ledede Thorning-Schmidt-rege-
ring (2011-2014) med finansminister Bjarne 
Corydon spillede en særdeles aktiv og ledende 
rolle ved forhandlingerne dengang. Ifølge den 
danske model skulle de ellers være overladt til 
arbejdsmarkedets parter. 

Men i bogen afslører daværende SF-leder 
Anette Vilhelmsen, at lockouten af lærerne var 
regeringens beslutning, og DF-leder Kristian 
Thulesen Dahl, at han også vidste besked. 

De nye afsløringer fik bloggeren Peter Kofod 
til at spænde bæltet.

Men hvorfor blandede denne relativt unge 
odenseaner med forbindelser til musik, politisk 
aktivisme og internationale hackermiljøer sig 
pludselig og kompetent i en debat, som for det 
første umiddelbart lå fjernt fra ham, og for det 
andet var tre-fire år gammel?

KONTAKT MED EDWARD SNOWDEN
Peter Kofod er blogger og freelance-journalist, 
og han lever også af crowdfunding-midler og 
indtægter fra sine foredrag. Han har undervist 
på journalisthøjskolen om blandt andet kryp-
terings- og anonymiseringsteknikker på inter-
nettet, og i et par år spillede han som fuldtids-
musiker kontrabas i først et hard-rock-band 
– senere i noget blødere Leonard Cohen-agtigt. 

Den 38-årige blogger skriver sædvanligvis 
på onlinemedier om sager, hvor udviklingen af 

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING

ANDERS BONDO OM  
PETER KOFOD

"Den anerkendte blogger, Peter Kofod, har 
lavet en grundig analyse af mediernes rolle 
i den her sag. Ikke for at pege fingre, men 
for at påpege betydningen af en fri, uaf-
hængig, kritisk og dybdeborende prsse i en 
sag som denne. Jeg kan varmt anbefale at 
læse Peter Kofods grundige og tankevæk-
kende analyser.“
Lærerforeningens formand, Anders Bondo 
Christensen fra talerstolen på foreningens 
kongres 10.-12. oktober.

Det var mit ’Ground zero’. Mit 
turning point. Indtil da havde 
jeg primært brugt fritid på at 
spille musik og score damer, 
men da jeg fulgte den absurde 
mediedækning op til Irak-
krigen blev jeg så træt i nakken 
af at ryste på hovedet, at jeg 
måtte gøre noget.
Peter Kofod, freelance-journalist og blogger

VIRKELIG UNDERLIGT
– Jeg har fulgt hackere, der er smidt i spjældet 
på tynde indicier, men her er der et bjerg af do-
kumentation. Jeg har set det, for lærerforenin-
gen har åbnet arkiverne. Jeg kan se, at lærerfor-
eningen gjorde alt for at komme i forhandling, 
men blev afvist. Der blev holdt ét møde mellem 
parterne, og det tog højst en time.

– Der blev reelt ikke forhandlet om en over-
enskomst, for KL vidste, at den var beskyttet af 
regeringen. I tilfælde af en konflikt ville rege-
ringen gå ind på arbejdsgiverens side, og det var, 
hvad der skete. Der blev aldrig forhandlet.

Peter Kofods kone, Lykke, var én af de lock-
outede lærere, og hun er netop blevet færdig 
med at tilbagebetale det lån, hun måtte tage for 
at stå lockouten igennem.

– Det var træls. Men for mig er løgnen om de 
frie forhandlinger med lærerne først og frem-
mest helt uacceptabelt for mig som borger!

OMBUDSMANDEN SNYDT
–Arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen 
kaldte det en voldtægt, og FN’s International 
Labour Organization (ILO) fordømte forhand-
lingsforløbet.

Lærerforeningen klagede til ombudsmanden, 
Jørgen Steen Sørensen, der efter et år skrev en 
rapport på 40 sider, hvor han talte om det hem-
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melige udvalg under moderniseringsstyrelsens 
„krumspring“ og „uhensigtsmæssig arbejds-
gang“. Det blev nedsat allerede 8. december 
2011 og bestod af ikke mindre end 40 personer 
fra Finansministeriet, Undervisningsmini-
steriet og KL. Hans rapport blev blandt andet 
skrevet på baggrund af et udkast til en rapport 
fra udvalget. 

Men ombudsmanden måtte opgive at komme 
videre, da rapporten meget belejligt for rege-
ringen, Finansministeriet og Moderniserings-
styrelsen ikke blev færdiggjort. Dermed var der 
nemlig ikke hjemmel i offentlighedsloven til at 
skaffe aktindsigt i udvalgets dokumenter.

– 40 personer arbejdede altså i et års tid uden 
at have noget som helst at vise frem. Det lyder 
virkelig underligt! Det er naturligvis løgn.

I TV2 NEWS’ PRESSELOGEN
Men pludselig var Peter Kofod altså i Pres-
selogen på TV2 News, hvor han afkrævede tre 
chefredaktører for landsdækkende aviser svar 
på kritikken af deres manglende afdækning af 
Thorning-Schmidt-regeringen og Kommuner-
nes Landsforenings ageren i overenskomst-

forhandlingerne med lærerne og indførelse af 
skolereformen.

Nyhedsværten Jens Gaardbo havde ringet til 
ham.

– Det begyndte med mine to indlæg om sa-
gen, som i den grad har fået opmærksomhed: 
Folkeskolen i Benlås, som handler om selve for-
løbet omkring konflikten og Folkeskolen i Me-
dielås, som handler om mediernes svigt i sagen.

– Medierne præsenterer det som om, at vi 
ikke har den rygende pistol, sagde Peter Kofod 
i Presselogen. Vi har masser af dokumentation, 
og man kan godt placere et politisk ansvar med 
det, vi har i dag

Men det mente redaktørerne fra Politiken, 
Berlingske og Jyllands-Posten ikke. 

Troels Mylenberg fra Jysk Fynske Medier, 
hvis kommentar blev indhentet, var dog tilbøje-
lig til at give Peter Kofod ret.

– Vi skriver jo masser af artikler på bestyrket 
mistanke om det ene og det andet, sagde han.

FORNYET ANSØGNING OM AKTINDSIGT
Peter Kofod har nu sammen med journalist 
Anders-Peter Mathiasen forsøgt at gøre op, 
hvordan de kommer videre med deres undersø-
gelser.

– Efter programmet mødtes jeg med min 
partner-in-crime, Anders-Peter Mathiasen, 
som skrev den her glimrende bog, der fik hele 
debatten til at blusse op igen. 

– Første skridt af denne "kommen-videre" 
blev vores første fælles artikel: „Hvor meget røg 
kan der være i én pistol.“ 

Artiklen blev hurtigt fulgt op af „Den korte 
radioavis“ på Radio 24syv med den populære 
satiriske nyhedsvært Kirsten Birgit Schiøtz 
Kretz Hørsholm, og budskabet blev dermed 
godt udbredt.

– Hvis altså bare oplysningerne har „været 

Peters Kofods kone Lykke har arbejdet på Søndersøskolen siden 2010, men er skiftet til 
Provstegårdskolen pr. 1. november. Hun er lige blevet færdig med at betale af på lånet, der skulle 
dække løntabet under lockouten. Men det er demokratitingen, der interesserer Peter mest. 

PETER KOFODS 
CROWDFUND-NYT

„I skrivende stund er der 128 menne-
sker der tilsammen giver mig over 1200 
USD om måneden... helt frivilligt, vel 
at mærke. De gør det, fordi de gerne vil 
betale for, at der bliver produceret ’ind-
hold’... ikke fordi de skal, for at kunne få 
adgang til det.“
Facebookopdatering 18. 19. 2017

drøftet med en minister eller en anden uden-
forstående“, så er dokumenterne ikke længere 
interne, og så bortfalder undskyldningen for 
at nægte aktindsigt i dem. Så det eneste vi skal 
påvise, for at det hele smuldrer, er, at gruppens 
oplysninger er blevet delt med „en minister el-
ler en anden udenforstående“.

Gruppen fremlagde sit arbejde på et møde i 
Finansministeriet med regeringens topmini-
stre den 13. november 2012. Så adskillige mi-
nistre og KL’s topfolk har haft kendskab til den 
hemmelige arbejdsgruppes konklusioner og 
planer, selv om der ikke foreligger en rapport. 

Det er så her Anette Vilhelmsens og Kristian 
Thulesen Dahls vidnesbyrd kommer ind i bil-
ledet.

En anonym mødedeltager fortæller til 
Anders-Peter Mathiasen, at der blev givet hånd-
slag på „at gå hele vejen“.

Grundlaget for at nægte aktindsigt er ifølge 
Peter Kofod nu væk. 

– Pist væk. Gruppen har delt oplysninger med 
udenforstående. Det er utænkeligt, at statussen 
som „interne dokumenter“ kan opretholdes.

– Desuden er der blevet løjet for ombudsman-
den. Gruppens arbejde blev brugt. Hvem tror 
på, at man vil præsentere en ikke færdig rap-
port på et stort anlagt møde med regeringstop-
pen? Det er en alvorlig sag at forsøge at sabotere 
ombudsmandens arbejde. 

Spørgsmålet er, hvor mange afsløringer der 
skal til, før medierne tør sige fra, og det bliver 
uholdbart for det politiske system forsat at for-
søge at holde sandheden skjult.

Danmarks Lærerforening indhenter nu eks-
tern juridisk hjælp til at forfølge muligheden for 
en retssag for brud på ILO-konventionen. 

Desuden er der igen søgt aktindsigt ud fra de 
nye oplysninger, der er kommet frem i bogen. 

Hvis altså bare oplysnin-
gerne har været drøftet 
med en minister eller 
en anden udenforstå-

ende, så er dokumenterne 
ikke længere interne, og så 
bortfalder undskyldningen for 
at nægte aktindsigt i dem. Så 
det eneste vi skal påvise, for at 
det hele smuldrer, er, at grup-
pens oplysninger er blevet delt 
med en minister eller en anden 
udenforstående.
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Mylenberg tør 
hvor andre tier

DE DANSKE ME-
DIER har forsømt 

at gå Thorning-
regeringens , Finans-

ministeriets og KL’s 
rolle i lærerkonflikten 

efter i sømmene. I stedet er 
de gået efter at finde huller i læ-

rerforeningens dokumentation. 
De er ikke gået efter at kontrollere 

magten, men efter den svage part i sagen. 
Omtrent sådan kan chefredaktør på Jysk 

Fynske Medier Troels Mylenbergs indstilling 
til pressens rolle i behandlingen af statens og 
kommunernes konflikt med lærerne sammen-
fattes.

I Presselogen på TV2 News den 8. oktober 
blev Mylenberg af studieværten, Jens Gaardbo, 
stillet spørgsmålet om at skrive på baggrund af 
bestyrket mistanke.

– Vi lever i et land, hvor domstolene kan va-
retægtsfængsle på bestyrket mistanke, men vi 
lever åbenbart ikke i et land, hvor medierne kan 
skrive artikler på bestyrket mistanke?

Hertil svarede Troels Mylenberg:
– Jo, det gør vi jo. Vi skriver jo masser af ar-

tikler på bestyrket mistanke om det ene og det 
andet i forhold til alt mulig andet. Det er også 
derfor, jeg synes, den her sag er så interessant. 
Og det, synes jeg, er en selvransagelse, vi skal 
have i medierne. Vi sidder og forsvarer, at vi 
ikke har dokumentationen. Alligevel betvivler 
vi den lille part i den her sag, selvom der er et 
hav af indicier. Det er magten, vi skal gå efter, 

og magten er altså ikke lærerne, det er arbejdsgi-
verne og regeringen.

VIL NU FORSØGE AT AFDÆKKE SAGEN
Hos Jysk Fynske Medier vil man nu forsøge at 

afdække forløbet.
– Samtaler med visse kilder de seneste par uger 

har givet blod på tanden, siger Troels Mylenberg 
til LærerBladet.

– Når kommunalvalget er overstået, vil vi på Jysk 
Fynske Medier lave en større satsning på folkesko-
len og skrive om, hvor vores folkeskole nu står.

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING

LÆRERKONFLIKTEN // Chefredaktør Troels Mylenberg kritiserer pressen for 
ikke at have gået efter at tjekke magtens metoder i lærerkonflikten. Nu vil han have 
lærerkonflikten afdækket. Jysk Fynske Medier vil grave videre i sagen.

Hvis der politisk er grebet ind 
på et falskt grundlag, så er der 
tale om et kæmpebrud på må-
den, man forhandler på. Det har 
vidtrækkende konsekvenser for 
vores aftalesystem.
TROELS MYLENBERG, 
chefredaktør Jysk Fynske Medier

– Samtaler med visse 
kilder de seneste par uger 
har givet blod på tanden, 
siger Troels Mylenberg.

– Hvis overenskomstsituationen for lærerne 
var så planlagt, som jeg hører folk fortælle mig, 
så er denne sag mere fordækt, end godt er.

– Der er et stort politisk potentiale i den, 
for hvis der politisk er grebet ind på et falskt 
grundlag, så er der tale om et kæmpebrud på 
måden, man forhandler på. Det har vidtræk-
kende konsekvenser for vores aftalesystem.

– Aftalesystemet bygger på tillid. Men efter 
dette gråmelerede forløb vil også andre fag-
grupper have et dårligt udgangspunkt for for-
handling, fordi det har skabt mistillid. 
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tekst: ERIK SCHMIDT

FOLKESKOLEN ER ÉT af de 
emner, der betyder allermest, 

når danskerne skal sætte kryd-
set ved kommunalvalget den 21. 

november.
Det viser en ny undersøgelse, som 

analyseinstituttet Voxmeter har foreta-
get for Danmarks Lærerforening. 
90,7 procent af alle vælgere på landsplan 

mener, at folkeskolen er et vigtigt emne i den 
kommende valgkamp. Dermed er folkeskolen blandt 

de allervigtigste på vælgernes liste.
Odense hører ifølge undersøgelsen til én af de kommuner, 

hvor utilfredsheden med folkeskolen er størst. Kun 23,4 pro-
cent af vælgerne er tilfredse.

Både den røde og den blå fløj i Odense Byråd ønsker da 
også at tilføre folkeskolen flere midler. 

Fløjene er til valget organiseret i to store valgforbund, 
som kun de partier, der på papiret er mindst, ikke er med i.

Det er værd at hæfte sig ved, at to af „de nye“ partier, der 
har størst mulighed for at blive valgt ind i Odense Byråd, 
begge er „skolevenlige“ partier. Både Alternativet og Liberal 
Alliance, der tilhører hver sin fløj, ønsker flere midler til sko-
len og mere tillid og professionel frihed til lærerne. 

SKATTEN SKILLER DE TO BLOKKE
Det, der deler de to politiske blokke, er det røde flertals skat-
teopskrivning, som hen over tre år udgør ét procentpoint 
og skal give en øget indtægt på ca. 300 mio. kr. om året. 0,5 
procentpoint blev indløst i 2017, og i 2018 er der udsigt til 
yderligere 0,3 point. 

De øgede midler skal bruges til skolen og øget velfærd for 
børn, unge og gamle. 

Hvis den blå blok får flertal, vil skatteopskrivningen for-
mentlig blive rullet tilbage. I hvert fald vil det største parti, 
Venstre, allerede fra 2018 påbegynde en skattenedskrivning 
på 0,1 procentpoint. 

Partiet har dog også selv skole og velfærd på programmet. 
Spørgsmålet er, om Venstres politikere kan skaffe et budget 
til den fremgang, de ønsker.

Kan Venstre skaffe midler fra effektivisering af admi-
nistrationen, en mere effektiv opfølgning på 225-timers-
reglen, fra reduktion i undervisningen af tosprogede elever 
og nedlæggelse af heldagsskolen i Vollsmose? Kan det lade 
sig gøre? 

Modsat rejser Venstre og DF tvivl ved, at skatteopskrivningen 

KV17 // Kun 23,4 procent af Odenses vælgere er tilfredse med folkeskolen. Valget  
drejer sig om i hvor høj grad velfærden og skolen skal opprioriteres, og ikke mindst  
hvordan regningen skal betales. Skal den finansieres via skatten eller via stramninger?

Vælgere utilfredse med skolen

BERETNING & 
KOMMENTAR

Per Berga (Ø), 
Susanne Crawley 
(R) og daværende 
borgmester 
Anker Boye (S) i 
januar 2016 ved 
demonstrationen 
på Flakhaven. Det 
var kort tid efter 
at Anker Boye 
havde annonceret 
flere midler til 
børn og unge via 
skatteopskrivingen.
Der investeres nu 
i folkeskolen, men 
åbenbart ikke nok, 
for vælgerne er 
stadig ikke tilfredse.

UTILFREDSHED 
I ODENSE

Kommuner, hvor 
færrest vælgere 
er tilfredse med 

folkeskolen: 

Glostrup 

22,2%
Halsnæs

22,6 % 
Odense

23,4%
Randers

25,2%
Næstved

26,8%
Kilde: Voxmeter  

for Danmarks  
Lærerforening

på senest 0,5 procentpoint reelt har skaffet flere lærerstillinger. 
De beskylder Peter Rahbæk Juel (S) og Susanne Crawley (R) for 
at have begået løftebrud, hvilket dog afvises af dem. 

VENSTRE VIL STYRKE FAGTIMERNE
Den politiske skillelinje i byrådet går ved det kommende valg 
på, hvilken skole og hvilken velfærd, partierne vil have, men 
ikke mindst om, hvordan den skal betales.

Socialdemokratiet, Radikale og venstrefløjen vil bruge 
42,2 mio. kr. af merprovenuet fra skatteopskrivningen til 
mere pædagogisk personale i indskolingen, styrkelse af ele-
vernes læsning, sprog, digitale færdigheder og arbejdet med 
udsatte børn og inklusion. Desuden skal de fysiske rammer 
også forbedres. 

Venstres ønsker for folkeskolen drejer sig først og frem-
mest om at styrke normalundervisningen eller fagtimerne, 
som partiet betragter som skolens centrale opgave. Partiet 
vil skaffe og bruge i størrelsesordenen 23 mio. kr. på folke-
skolen. 

Jane Jeginds parti er ikke tilfreds med, at Vollsmosesko-
lerne får betydeligt flere midler end mange andre skoler og 
vil have en mere „solidarisk fordeling af skolebudgetterne“ 
via reduktion i undervisningen af tosprogede elever.

Der skal afsættes et par millioner til digital læring, og  
Musikskolen og Den åbne skole tilføres hver en ekstra mil-
lion om året. Desuden vil Venstre afsætte 50 mio. kr. til reno-
vering og modernisering af skolens bygninger. 

16 PARTIER STILLER OP I ODENSE

Der er 16 partier opstillet med i alt 145 kandidater at vælge mellem. 
Partier: Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative 
Folkeparti (C), Nye Borgerlige (D), Nyt Odense (E), SF – Socialistisk Fol-
keparti (F), Den Frie Liste (G), Liberal Alliance (I), Frit Danmark – Folke-

bevægelsen Mod Indvandringen (J), Kristendemokraterne (K), Et Bedre 
Odense (L), Dansk Folkeparti (O), Befri Fyn (P), Venstre, Danmarks 
Liberale Parti (V), Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø), Alternativet (Å).
Kilde: Odense Kommune
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BYKONGEN DER BÅDE  
VAR HELT OG SKURK
ANKER BOYE OG LÆRERNE // Boyes vækststrategi gik ud over skoler 
og velfærd, og den tidligere borgmester havde også en mindre heldig rolle i 
lærerkonflikten. I 2016 fik han pyntet på sit ry blandt lærere.

Daværende borgmester Anker 
Boye slog ud med armene, da 
LærerBladet i 2015 interviewede 
ham om skolernes situation. 
„Vi har ikke pengene,“ sagde 
han blandt andet, og „Jeg vil 
fandenstjertme’ ha’ vækst!“ 
2012-14 sad Anker Boye i 
KL’s formandsskab og var 
således medansvarlig for 
hele det ufine forløb ved 
overenskomstforhandlingerne med 
lærerne i 2013.
I januar 2016 annoncerede 
han, at besparelserne på B&U-
området ville blive fjernet, og 
at et byrådsflertal ville hæve 
skatten og investere i børne- og 
ældreområdet.
Skattestigningen skulle give en 
ekstraindtægt på 300 millioner.

NÅR DET NYE 
byråd træder 

sammen i begyn-
delsen af 2018 bliver 

det uden den 67-årige 
Anker Boye, der har siddet 

i byrådet i 24 år og har stået 
i spidsen for Danmarks tredje-

største by i sammenlagt 20 år.
Anker Boye stopper på et tids-

punkt, hvor byudviklingen, som han sammen 
med tidligere borgmester Jan Boye (K) har væ-
ret hoveddrivkraften bag, er godt i gang og me-
get synlig. Hans vækstplan har givet resultater. 
Den har tiltrukket store investorer, men den 
har ikke endnu skaffet væsentlig flere odensea-
nere i arbejde, og den har kostet på skole- og 
velfærdsområdet.

I maj 2012 overtog Anker Boye den ledige 
plads i KL’s formandskab, efter KL-formand Jan 
Trøjborgs pludselige død, og Rødovres borgme-
ster, Erik Nielsen, blev valgt til formand.

Odenses daværende borgmester og tidligere 
LO-formand var derfor medvidende om KL’s 
planer om at „gå hele vejen“ under overens-
komstforhandlingerne med lærerne i 2013 og 
således også medansvarlig.

LærerBladet har skrevet til Anker Boye for at 
få en kommentar til hans rolle i lærerkonflik-
ten, men han har ikke svaret.

Der blev aldrig tale om reelle forhandlinger, 

og KL besluttede med opbakning fra den davæ-
rende Thorning-regering at lockoute lærerne, 
der først nu – fire år senere – er blevet færdige 
med at betale af på det lån, der skulle finansiere 
deres løntab. Efter konflikten greb regeringen 
ind og efterkom arbejdsgivernes ønsker.

ANKER BOYES TAKTISKE TRÆK
I januar 2016 skete der dog noget helt andet. 
Den 12. januar annoncerede Anker Boye, at et 
byrådsflertal ville sætte skatten op og bruge 
pengene på de unge og de ældre i kommunen.

Den 18. januar 2016 kl. 17.00 var Flakhaven i 
Odense fyldt med forældre, børn, lærere, pæda-
goger, socialrådgivere og andre faggrupper, der 
havde planlagt demonstration mod besparel-
serne på børneområdet.

Ved den lejlighed fortalte Anker Boye, fra la-
det af en lastbil, at en varslet besparelse på 28,2 
millioner kroner på børn og unge ville blive 
fjernet.

Den 21. januar kom så meddelelsen om, at 
Anker Boye ikke ville genopstille til valget i 
november 2017, og allerede i december 2016 
overlod han borgmesterkæderne til Peter Rah-
bæk Juel.

Anker Boyes planlagte tilbagetrækning, 
skatteopskrivningen og opprioriteringen af vel-
færds- og skoleområdet kan således ses som en 
veltimet, taktisk manøvre, der gav hans efter-
følger en ny og mere klassisk, socialdemokra-

tisk platform at stå på, men den har også skabt 
to blokke, der står stejlt over for hinanden.

SKOVLEDE STEMMER IND 
Inden Anker Boye blev borgmester, var han 
bygningsmaler og portør på Odense Sygehus. 
Her var han tillidsmand, og blev siden formand 
for LO i Odense. Ved valget i 1993 kunne Anker 
Boye overtage borgmesterposten fra partifæl-
len Verner Dalskov.

Ved flere af de efterfølgende kommunalvalg 
skovlede Anker Boye stemmer ind, og efter 
valget i 2001 kunne han næsten gå på vandet, da 
han fik 35.000 stemmer – det højeste stemme-
tal ved et kommunalvalg nogensinde.

2006 var et katastrofeår for Anker. Hans 
stemmetal blev næsten halveret, og Socialde-
mokratiet mistede fire mandater. Det skyldtes 
blandt andet den mislykkede H.C. Andersen 
Festival, som han selv stod i spidsen for.

Den konservative Jan Boye, der blandt andet 
var læge og populær elitehåndbolddommer, 
bragede ind med 33.000 personlige stemmer. 
Det efterlod byrådets to fløje lige store, og den 
radikale anlægsgartner Erik Simonsen stod 
pludselig med magten i sine hænder. For snur-
rende kameraer tilbød Anker Boye Simonsen 
borgmesterposten, men han takkede nej.

I stedet fik Jan Boye fire år i borgmestersto-
len, og Anker Boye blev rådmand. I 2010 gjorde 
Anker Boye comeback som byens førstemand. 

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING & 
KOMMENTAR
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PARTIERNE OG FOLKESKOLEN

BRIAN DYBRO (F)

Flere resurser til folkeskolen
Hvis der er noget vi næsten alle har til fælles på trods af sociale og økonomiske forskelle, så 
er det vores tid i folkeskolen. Folkeskolen skal udfordre alle elever igennem hele deres skole-
tid. Skolen skal ikke kun uddanne, den skal også danne og ruste alle elever til at kunne begå 
sig i livet. 

Hver dag ydes en stor indsats af lærerne i folkeskolen, som med stort engagement og fag-
lighed løfter en kæmpeopgave. Det har SF stor respekt for. 

Folkeskolen i Odense er presset. Det handler om at kunne stille med en lærer i hver under-
visningstime og om at kunne have kvalificeret vikardækning, når den faste lærer er syg eller 
på uddannelse. Det handler om, at kunne lave spændende og differentieret undervisning, så 
alle elever bliver udfordret. Det handler om at skulle lykkedes med inklusionen, for inklusi-
onsopgaven kan kun løses, hvis de rette ressourcer og kompetencer er tilstede i skolen. 

Folkeskolen mangler resurser, og det skal ændres. Velfærdsprocenten giver 
flere penge. Det er en god og nødvendig start. SF vil fortsætte vores arbejde 
med at skaffe resurser til folkeskolen. Det vil vi gøre i form af velfærdsprocenten 
og ved hver evig eneste budgetforhandling i næste byrådsperiode. 

JANE JEGIND (V)

Brug for ekstra fokus og flere penge
Odense skal have Danmarks dygtigste og gladeste børn og unge.

Alle børn skal udfordres for at blive den bedste udgave af sig selv. Både de, der har behov 
for hjælp og de, der har behov for ekstra udfordringer.

Det forudsætter, at vi politisk sikrer nogle gode rammer – både i undervisningen og i for-
hold til de fysiske rammer. Folkeskolen har brug for ekstra fokus og flere penge. 

IT- og robotteknologi skal tydeligere på skoleskemaet. IT- og robotteknologi er en del af 
vores hverdagsliv på linje med engelsk. Vi skal videreudvikle Den åbne skole, så lærerne let 
kan finde relevante tilbud fra frivillige foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder.

Vi skal være tydelige på, hvad der er folkeskolens opgave – og hvad der ikke er. Vi skal 
stille krav til forældre og sikre, de nødvendige sociale indsatser, så bekymringer kan vide-
regives med vished for, at andre følger op. Lærerne skal kunne koncentrere sig om at levere 
den bedste undervisning til vores børn. 

PERNILLE BENDIXEN (O)

Flere midler og gerne tolærer-ordninger
Først og fremmest ønsker vi ro på området, der både har kæmpet med besparelser og en  
meget omfattende reform.

Der hvor det giver mening, tænker vi, at lokale arbejdstidsaftaler er en god ide, og vi 
opfordrer også til, at man omlægger understøttende undervisningstimer til to-lærer-timer.   
Det giver en kortere skoledag og to-lærer-ordninger er at fortrække.

Alle timer skal være lærerstyrede og helst med linjefagslærere.
Den åbne skole skal åbne sig endnu mere og gøre brug af lokalsamfundet, hvad enten det er 

i form af bedsteforældreordninger eller besøg på den lokale rideskole eller kulturelle tilbud.
Vi ønsker mere bevægelse tænkt ind i undervisningen.
Vi ser meget gerne, at der prioriteres flere midler til folkeskolen, og at det må være  

den enkelte skole, der bedst beslutter, hvad midlerne skal gå til.
Vi ønsker at bevare de små, lokale folkeskoler, da de holder liv i lokalområdet  

og kan noget andet end de store skoler.

KV17



LÆRERBLADET / NOVEMBER 2017  13

BRIAN DYBRO (F)

Flere resurser til folkeskolen
Hvis der er noget vi næsten alle har til fælles på trods af sociale og økonomiske forskelle, så er det vores tid i folkeskolen. Fol-
keskolen skal udfordre alle elever igennem hele deres skoletid. Skolen skal ikke kun uddanne, den skal også danne og ruste alle 
elever til at kunne begå sig i livet. 

Hver dag ydes en stor indsats af lærerne i folkeskolen, som med stort engagement og faglighed løfter en kæmpeopgave. Det 
har SF stor respekt for. 

Folkeskolen i Odense er presset. Det handler om at kunne stille med en lærer i hver undervisningstime og om at kunne have 
kvalificeret vikardækning, når den faste lærer er syg eller på uddannelse. Det handler om, at kunne lave spændende og diffe-
rentieret undervisning, så alle elever bliver udfordret. Det handler om at skulle lykkedes med inklusionen, for inklusionsopgaven 
kan kun løses, hvis de rette ressourcer og kompetencer er tilstede i skolen. 

Folkeskolen mangler resurser, og det skal ændres. Velfærdsprocenten giver flere penge. Det er en god og nødvendig start. 
SF vil fortsætte vores arbejde med at skaffe resurser til folkeskolen. Det vil vi gøre i form af velfærdsprocenten og ved hver evig 
eneste budgetforhandling i næste byrådsperiode. 

PARTIERNE OG FOLKESKOLEN

SUSANNE BÆKHOLM (Å)

Folkeskolen skal sættes fri 
Den enkelte skole skal i samarbejde med lærere og bestyrelse selv beslutte, hvordan den ønsker at være skole, 
og hvordan skoledagens rammer og længde skal se ud.

Alternativet ønsker at minimere de nationale test. PISA-undersøgelserne, som de køres nu, kan nemt føre til 
„teaching to the test“. Læringsområdet bliver målrettet og indsnævret på bekostning af kreative og fortolknings-
mæssige sider hos eleven. 

Alternativet vil gerne ændre synet på den traditionelle faglighed, så nytænkning og kreativitet sidestilles med 
boglig viden. Eleverne skal klædes bedst muligt på til den verden, der venter dem. Derfor skal viden inden for 
bl.a. iværksætteri og bæredygtighed i fokus. 

Vi ønsker en rummelig, inkluderende folkeskole. Når et barn med behov for ekstra opmærksomhed eller støtte, 
placeres i en folkeskoleklasse, skal der være en ekstra ressourceperson i klassen, der kan hjælpe og vejlede både det 
pågældende barn, klassekammeraterne, lærerne og samtidig være en tæt kontaktperson til hjemmet. 

Hvis læring og udvikling skal fungere optimalt, kræver det, at både lærer og elev er vågne og veloplagte. Det er man 
sjældent, når man når frem til dagens sidste timer. Lærerne skal sættes fri, så der ikke kræves mere end 30 ugentlige ar-
bejdstimer – og det skal så også gælde eleverne. Forsøg med 30 timers arbejdsuge viser, at 
arbejdsindsatsen bliver forbedret, sygemeldingerne sjældnere og arbejdsglæden større.

PETER RAHBÆK JUEL (A)

Vi vil give folkeskolen et varigt løft
Ud over kærlighed er uddannelse det vigtigste, vi kan få med fra barndommen. Derfor begynder vi at lære 
tidligt, og det tager fart i folkeskolen. Her udvikler vi os både fagligt og som mennesker. Det sker især gen-
nem mødet med andre, der slet ikke ligner os selv, hvad der er en af folkeskolens store styrker. De voksne, 
der former folkeskolen, gør os klogere og mere bevidste. Derfor betyder det også noget, at lærere og andet 
pædagogisk personale har ordentlige vilkår. Der er plads til forbedring på flere planer. Vi lærer alle forskelligt, 
så folkeskolen skal have endnu mere plads til alsidighed. Undervisning, hvor både hænder, hoved og hjerte er i 
spil, får flere med.

Men det handler også om rammerne. For Socialdemokratiet er det vigtigt at give folkeskolen et vendepunkt 
oven på mange kriseår med besparelser. Med velfærdsprocenten har vi stoppet spareskruen. Og vi investerer 
nu i flere ansatte. Vi har lyttet til de mange bekymrede forældre og medarbejdere. I 2018 bliver 
der således tilført kr. 42 mio ekstra til skolerne. Der bliver også investeret i PC’ere på mellemtrin-
net og i teknologiforståelse. Ligesom mange bygninger også er blevet renoveret. Opgaven er stor, 
og vi er langt fra færdige. Men vi er i gang. Og jeg vil gerne tage flere skridt i retning af at give 
folkeskolen et varigt løft.

SUSANNE CRAWLEY LARSEN (B)

Jeg bærer formålsparagraffen med mig
Folkeskolens formålsparagraf er en af de vigtigste lovtekster i Danmark. Det er også en af de smukkeste!

Hvis man vil lykkes med formålet, må man søge det samarbejde og den indretning af folkeskolen, der giver 
lærerne mulighed for at lave det arbejde, de i sin tid uddannede sig til. 

Det betyder, at jeg bærer formålsparagraffen med mig i mit arbejde. En politikers opgave er at sætte en ret-
ning, som jeg har gjort det med sprog/læsning, dannelse og rettidighed. En retning der ikke bare udfolder sig 
i folkeskolen, men overalt i Børn- og Ungeforvaltningen. Til gengæld skal politikere holde sig fra detailstyring. 
Det er de ganske enkelt ikke de bedste til. Det er nemlig den enkelte skoles aktører.

Med andre ord har Odenses skoler ikke brug for flere projekter og koncepter. De har brug for tid og ro til 
at løse den opgave, som på smukkeste vis er formuleret i folkeskolens formålsparagraf. Jeg ser det som min 
opgave at skabe roen og tiden, samt rummet og rammerne, hvor fagligheden udfolder sig. Skabe skolen hvor 
børn og voksne er glade, dygtige og trives.
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SØREN WINDELL (C)

Mere tillid til læreren og skolen
Folkeskolen er blevet markant forandret efter folkeskolereformen, både til det bedre og til det værre. Det 
har været godt, at fokus på grundfagene er øget, ligesom der er kommet øget fokus på læringsstile. Men 
behøver skoledagen være så lang?   Hvis det stod til mig, så skulle den afkortes. Her er muligheden med 
konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-ordningen.  Men jeg så gerne, at vi kunne gøre 
endnu mere for at afkorte og gøre skoledagen mere fleksibel. 

Jeg vil også gerne se på vikarbudgettet i Odense Kommune. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være 
spørgsmålet om økonomi, der afgør, hvorvidt der kan vikardækkes ved sygdom. Det er bare ikke godt 
nok - hverken for eleverne eller for den lærer, der kommer bagud i undervisningsplanen grundet sygdom. 

Det sidste punkt, jeg vil nævne handler, om tillid. Jeg kan forstå, at man som lærer i dag bruger omfat-
tende tid på registrering af elevplaner osv. Det er der selvfølgelig en god grund til, men behøver 
det virkelig at være så omfattende? Skulle vi i stedet ikke have mere tillid til den enkelte lærer og 
den enkelte skole?

KV17

TONNY VEST (I)

Skolerne skal sættes fri af bureaukratiet
Læreren er det vigtigste bidrag til elevens læring. Det behøver vi ikke mere evidens for, og det skal vi prioritere 
efter.

Vi har stillet ændringsforslag til Budget 2018 om at tilføre folkeskolen og før-skoleområdet henholdsvis 100 
mio. kr. og 25 mio. kr., men inden for det samlede budget. Det handler om prioritering, og der bør investeres i 
flere lærere og bedre undervisningsmaterialer.  Skolerne sættes fri fra det bureaukratiske åg.  Skoleledelse og 
lærere lægger i fællesskab skolens pædagogiske linje og tilrettelægger selv dagligdagen inden for de økonomi-
ske rammer. Den enkelte skole skal selv afgøre, om den vil anvende § 16 B.

Vi vil skabe rammerne for, at lærere på tværs af kommunen får faglige netværk, hvor der kan sparres og 
udveksles erfaringer. Der skal også skabes rammer for at lærerne kan deltage i hinandens undervisning og give 
feedback.  Specialundervisningslærere tilknyttes hver skole til inspiration og hjælp for kolleger og  børn med 
særlige behov. Vigtige elementer i dannelsen, som historieforståelse, den gode opførsel og kulturen, skal fylde 
mere i skolen.  Ydermere vil vi lave en vision og handlingsplan for samtlige skoler i 
Odense med henblik på at forbedre faciliteter og indeklima.

ULLA CHAMBLESS (Ø)

Midler og overskud til hverdagens udfordringer
Enhedslistens fortælling om, hvordan folkeskolen i Odense skal se ud:
 „Otto og hans forældre var glade for, at de havde valgt den lokale folkeskole. De var blevet mødt af fagligt 
dygtige og engagerede lærere og pædagoger. Medarbejdere, som både havde tid til forberedelse og relations-
arbejde og overskud til de ekstra projekter i løbet af året, som gjorde skolen til en spændende og udfordrende 
oplevelse for både børn og voksne.

 Otto var trods sine udfordringer kommet i en helt almindelig klasse. De maks. 24 elever i klasserne og det 
faktum, at der i mange af timerne var to voksne med i undervisningen, havde ikke kun gjort skolestarten tryg 
for Otto og hans forældre, men også for alle klassekammeraterne. I en kortere periode havde der endda været 
en særlig specialist fra forvaltningen i klassen, da de faste medarbejdere skulle klædes på til den specialfaglige 
tilgang, som Otto havde brug for.

 Der var overskud til at tage hånd om hverdagens udfordringer, inden de voksede sig store, og skolens ledelse 
og lærerne havde friheden til at tilrettelægge undervisningen og aktiviteterne, så det 
passede til den enkelte elev, den enkelte klasse og hele skolen.“   
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Nu skal det være  
helt slut med røde tal
TRIVSELSRAPPORTEN 2017 // Der er forbedringer 
i lærernes arbejdsmiljø. Men tolerancen med dårlig triv-
sel har været for stor, siger OLF’s Dennis Vikkelsø.

Efter en år-
række med 

alvorlige arbejds-
miljøproblemer 

og massivt rødt på 
trivselsskalaen, ser det 

nu ud til, at kurven er knæk-
ket. Sidste år var der tegn på 

fremskridt, og det ser ud til at de 
gennemsnitlige forbedringer i ar-

bejdsmiljøet fortsætter.
Alt er dog ikke idel lykke. På fire ud af 16 

målepunkter, er der stadig alvorlige problemer. 
Det viser den årlige spørgeskemaundersøgelse 
fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, der 
udmøntes i en trivselsrapport.

Der er tale om fire centrale områder som 
„krav i arbejdet“, „sammenhængskraft“, „ar-
bejde-familie-konflikt“ og „stress“. Det er her, 
lærernes målinger skiller sig negativt ud. 

Det er især sammenhængen mellem arbejds-
byrde og arbejdstid og mellem undervisning og 
forberedelse, der stadig halter ganske meget.

Lærernes samlede opgavemængde udfordrer 

– Selvom det er et vendepunkt, skal vi huske, hvor på skalaen vendepunktet er, siger Dennis Vikkelsø. – Vi er kun godt 
på vej til at flytte os væk fra en trivselsbundplacering.

også balancen mellem privat- og familieliv, og 
med hensyn til stress, ligger lærerne 6,9 pro-
cent højere end gennemsnittet i B&U-forvalt-
ningen.

KORUP OG PROVSTEGÅRD
Igen i år er der skoler, som er højdespringere 
eller det modsatte – altså skoler der flytter sig 
et langt stykke på trivselsskalaen. Det er skoler, 
der har vendt en dårlig trivselsmåling sidste år 
til en god i år Det gælder blandt andet Korup 
Skole og Provstegårdsskolen. Men der er også 
skoler, hvor det er gået helt modsat. 

Dennis Vikkelsø, der er næstformand i 
Odense Lærerforening og fællestillidsrepræ-
sentant, hæfter sig ved betydningen af ledelses-
kvaliteten.

– Der er stadig en række skoler, som roder 
rundt i bunden og har gjort det for længe. Tole-
rancen med dårlig trivsel har været for stor. Det 
bør få en ende nu. 

– Det interessante er, at der hos „højdesprin-
gerne“ har været et lederskifte for ikke så lang 
tid siden. Det bekræfter igen, at ledelseskvalitet 
er dén enkeltstående faktor, der har allerstørst 
betydning for trivslen på de enkelte arbejds-
pladser.

– Vi må da forvente, at der skal sættes mål-
rettet ind de steder, hvor man ikke selv formår 
at forbedre trivslen, og at der allerførst tages 
fat i de faktorer, der har størst betydning for 
trivslen.

BYRÅDSBESLUTNINGEN
Dennis Vikkelsø anerkender, at det ser ud til, 
at trivselen på skolerne generelt er nået til et 
vendepunkt.

Der er en lille forbedring på Ledelse og på 
Samlet social kapital. De to områder plejer at 
være en god indikator for den samlede trivsel, 
og dette års kortlægning viser samlet set en 
mindre forbedring.

På Sammenhængskraft er der en forbedring 
på +5,19. Der er status quo på de øvrige „proble-
mområder“ sammenlignet med 2016. 

– Selvom det er et vendepunkt, skal vi huske, 
hvor på skalaen vendepunktet er, siger Dennis 
Vikkelsø.

– Vi er kun godt på vej til at flytte os væk fra 
en trivselsbundplacering. Det kræver fortsat et 
vedholdende arbejde med alle de ting, der virker 
positivt på trivslen.

Dennis Vikkelsø glæder sig over, at byrådet 
har skrevet kommunens medarbejderes ar-
bejdsmiljø ind i budgetforliget. 

– Nu er det også slut med at se arbejdspladser, 
der er røde tre, fem eller flere år i træk. Nu skal 
der laves en indsats for en trivselsforbedring. 
Der sættes målrettet ind, og arbejdspladsen 
slippes ikke, før årsagerne til dårlig trivsel er 
fjernet. Det har byrådet besluttet med sidste års 
budget og netop cementeret i dette års budget.

– På flere skoler er det nødvendigt med en 
trivselsindsats, der følges til dørs. De nød-
vendige redskaber må tages i anvendelse, så 
lærerne garanteres, at hvis man får hjælp til 
trivslen, så skabes der også positive forandrin-
ger med det samme. 

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING

NY PERSONALEPOLITIK I 
ODENSE KOMMUNE 2017

Du skal have modet til at slippe kreati-
viteten løs, lyst til udvikling, kunne være 
handlekraftig og sætte i gang og skabe 
den nye virkelighed i fællesskab med 
andre. Samtidig skal du have modet til 
at sige fra, når du oplever noget, der ikke 
fungerer i hverdagen.

Om ARBEJDSMILJØET
VISIONEN:
Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsnin-
gen af kerneopgaven gennem høj social 
kapital samt sikre og sunde rammer.
FORMÅLET:
Odense Kommunes arbejdsmiljøpolitik 
beskriver, hvordan vi sammen udvikler 
det til gavn for kerneopgaven. Arbejds-
miljøpolitikken skal sikre et psykisk og 
fysisk sundt og udviklende arbejdsmiljø 
med høj trivsel og sikkerhed i en tid, hvor 
hyppige forandringer er et vilkår

Fra „Personalepolitik, 
Odense Kommune, 2017“
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OLF MENER
af Dennis Vikkelsø, næstformand for Odense Lærerforening

 Et lille skridt den rigtige vej
Trivselskortlægningen viser igen i år et lille skridt i den 
positive retning for lærere og børnehaveklasseledere. 
Men det er med trivslen som med kommunens økonomi: 
Vi er startet helt fra bunden. Og genopretningen er først 
lige kommet i gang.

Vi forventer, at lokalaftalen har haft en positiv effekt 
trivslen. Aftalen markerer et større fokus på balance, 
fleksibilitet og gennemsigtighed. De skoler, der er i 
stand til at udmønte aftalens intentioner i et tillidsfuldt 
samarbejde mellem lærere og ledelse, har typisk også et 
godt trivselsresultat.

Vi må også forvente, at skatteprovenuet til flere 
lærere på skolerne, har en positiv afsmitning på triv-
selsresultatet. Det har dog indtil videre været svært 
at få øje på de flere lærere, men med de seneste to års 
kommunale budgetter er der markeret en helt anden 
prioritering af skolerne. Men skolerne skal se konkrete 
resultater af skatteprovenuet. Nye lærerkollegaer skal 
bydes velkommen. Det skal kunne mærkes helt ude på 
skolerne og i klasseværelserne, som borgmesteren har 
formuleret det, og som det nu også er formuleret i selve 
budgetteksten.

Vi ser stadig store problemer med lærernes opgave-
mængde og opgavernes karakter, der skaber konflikt 
mellem arbejds- og privatliv. Og der er heller ikke tegn 

på, at spørgsmålene vedrørende stress besvares mere 
positivt. Her er der stadig store udfordringer. Det kan 
ikke løses bare med gode intentioner og fornemme hen-
sigter. Det koster noget. Det kræver, at skatteprovenuet 
bruges målrettet på flere lærere. Det må være den gen-
opretning et nyt byråd tager fat på.

Den største forbedring finder vi på sammenhængs-
kraften. Det er særligt oplevelsen af en større respekt 
for det arbejde, vi udfører, der kan aflæses her. Vi skal 
bare lige huske på, hvor på skalaen, vi befinder os. Den 
positive udvikling betyder nok noget i retning af, at vi er 
flyttet os fra vildt dårligt til dårligt. Men det er trods alt 
et vendepunkt.

Og så bør det også være helt slut med at se arbejds-
pladser med dårlige trivselsmålinger flere år i træk. Nu 
stilles der krav om og sættes hjælp ind på de få arbejds-
pladser, der ikke formår at vende udviklingen selv. Og 
der skal gøres brug af netop de værktøjer, der skaber 
den nødvendige forandring med det samme. Det har 
budgetflertallet i byrådet bestilt. Nu ligger opgaven så 
hos børn- og ungeforvaltningens chefgruppe. Den har 
fået ansvaret for at gribe ind og bestille den målrettede 
indsats, der virker. Og det skal følges til dørs, så alle læ-
rere kan opleve en arbejdsdag med god trivsel. 

Anne-Mette  
Kæseler Jensen

Formand 
Tlf. 23301268

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø
Næstformand 
Tlf. 26292099

Ida Holm Clemensen

Anette Essler Helmer

Peter Hougaard

Tine Steendorph

Anders Sund 
Pedersen

Charlotte Holm

ANNONCE:

Legat-udlodning
Spare- og låneforeningen for lærere og lærerinder i Odense står foran 
en opløsning. 

I den anledning uddeles legater til foreninger efter følgende 
overordnede kriterier:
1. Legatet skal komme børn og unge i Odense Kommune til gavn.
2. Foreningen skal være etableret før 1. 10. 2016. 

Motiveret ansøgning om andel af midlerne sendes til Spare- og 
låneforeningen for lærere og lærerinder i Odense på en særlig 
ansøgningsformular, der kan rekvireres ved henvendelse til følgende 
email: splodense@gmail.com
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Fandt fejl i lønsedler for ½ mio. kr.
Løntjek // Det betaler sig at få tjekket lønseddel hos Odense Lærerforening

Mød Clement Kjersgaard og par-
tiernes spidskandidater til en 
politisk debat om folkeskolen 14. 
november kl. 19.00-21.00 i Odense 
Koncerthus

ODENSE LÆRERFORENING HAR inviteret til 
skolepolitisk valgdebat med spidskandida-
terne fra de store partier i Odense. Arran-
gementet er åbent for alle interesserede. 

Til at lede debatten har foreningen 
inviteret journalist Clement Kjersgaard, 
bl.a. kendt fra "Debatten" og "Vi ses hos 
Clement". 

Partierne møder med deres spidskandi-
dater: Peter Rahbæk Juel (A), Jane Jegind 
(V), Susanne Crawley (B), Christel Gall 
(O), Brian Dybro (F), Brian Skov Nielsen 
(Ø), Søren Windell (C), Tonny Vest (I) og 
Susanne Bækholm (Å).

OLF-STYRELSE 
TIL KONGRES

Gigantmøde for velfærd

– Den mest typiske fejl 
findes i undervisnings-
tillægget for lærere 
med over 750 timer, 
siger konsulent Bo 
Tryggedsson.

Presset på samtalekulturen ude på 
skolerne var temaet for Anne-Mette 
Kæseler Jensens indlæg på Danmarks 
Lærerforenings kongres 10.-12. 
oktober. Sagen fra Odense om læreres 
ret til at ytre sig på lærermøder var 
også med i Anders Bondos beretning. 
Et særligt punkt på kongressen var 
"Demokratiets fremtid", folkeskolens 
rolle heri og medlemmernes mulighed 
for demokratisk indflydelse. 
Moderniseringsstyrelsen agerer som 
en stat i staten, og aftalesystemet 
afmonteres, sagde Gordon Ørskov 
med henvisning til kampen mod 
lærerne i 2013 og derefter. Hvor 
skal forandringerne komme fra, 
spurgte Gordon og svarede selv: 
Fra os selv! Fra fagforeningerne! 
Kongressens hovedpunkter var 
overenskomstkravene, formuleringen 
af et professionens folkeskoleideal, 
den planlagte fusion mellem LO og FTF, 
lærernes arbejdsforhold og brugen af 
"læringsplatformene". DLF går allerede 
nu i gang med direkte forberedelser 
til OK18-forhandlingerne med møde 
i LC i denne uge. Der arbejdes videre 
på at skabe en fusion mellem LO og 
FTF. Det blev besluttet at fortsætte 
udarbejdelsen af et folkeskoleideal. 
Undervisningsminister Riisager og 
Michael Ziegler var gæstetalere og dr. 
pæd. Alexander von Oettingen kom med 
oplæg fra den baggrundsgruppe, der har 
arbejdet med skoleidealet.

Kim Tao Rasmussen fra Dalumskolen 
(i forgrunden) deltog sammen med 
tillidsrepræsentanter fra Odenses skoler 
i kæmpemanifestationen i Odense, 
DANMARK FOR VELFÆRD, der samlede 
imponerende 3.500 tillidsfolk. Det 
var startskuddet på en række fælles 
initiativer, som fagbevægelsen i den 
kommende tid vil tage. I alt deltog 1.000 
tillidsfolk fra Danmarks Lærerforening.

tekst: ERIK SCHMIDT

– Vi har fundet fejl hos ca. 1/3 af de medlemmer, der havde indsendt løn-
sedler, siger Bo Tryggedsson fra Odense Lærerforening. 

Lærerforeningen har igen i år tilbudt løntjek for medlemmerne i for-
bindelse med den årlige „Er du OK?“-kampagne. 

– Samlet set løber fejlene op mod ½ mio. kr. som medlemmerne skal 
have efterbetalt. 

– Den mest typiske fejl findes i undervisningstillægget for lærere med 
over 750 timer. Derudover har vi opdaget, at det tillæg, der er aftalt til 
klasselærere i klasser med 27 elever eller mere, ikke altid er blevet udbe-
talt. 

Der arbejdes på at skabe en  
fusion mellem LO og FTF

VALGDEBAT
#KV17
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FAGFESTIVAL VAR EN 
ØJENÅBNER

DER ER EN forventningsfuld stemning på 
Rosengårdsskolens specialafdeling Fønix. 

Lærerne Charlotte Baun Schøsler og Anders 
Bjørn Nielsen har netop denne oktoberdag 

kaldt eleverne sammen i fællesrummet for at for-
tælle dem, hvad der skal ske. De får elevernes fulde 

opmærksomhed. 
Der er fagfestival, og det er en stor dag. Eleverne har 

prøvet det to gange før, og de elsker det. Der er otte værk-
steder eller aktivitetsboder med forskellige opgaver, der skal 

løses. Til hver bod er der én elev, der er en slags bestyrer for boden eller 
ansvarlig for, at aktiviteten foregår ordentligt og retfærdigt. En femte-
klasse fra almenskolen kommer på besøg. 

Fønix-eleverne har været med til at lave opgaverne og boderne til an-
dre elever. Alle steder er der en let og en svær udgave. Alt er tilrettelagt, så 
alle kan være med. 

– Det vokser de af, siger Anders Bjørn Nielsen, der har arbejdet sam-
men med Charlotte Baun Schøsler gennem 10 år i en funktionsklasse. De 
er til daglig lærere i M2, hvor der går ni drenge. Charlotte har dansk og 
Anders matematik. 

Rosengårdskolens specialafdeling, Fønix, er for både fysisk handicap-
pede og funktionshandicappede elever fra 1. til 9. klasse. I alt 88 børn, 
der er fordelt i to indskolingsklasser, to mellemtrinsklasser og tre udsko-
lingsklasser. Målet for eleverne er, at de bliver i stand til at tage folkesko-
lens afgangsprøve. De er normaltbegavede med specifikke indlærings-
vanskeligheder.

Hvert år udsluses elever fra Fønix til den distriktsskole, som eleverne 
kommer fra eller til Rosengårdskolens almene klasser i de timer, hvor det 
er fagligt og socialt hensigtsmæssigt. 

VIL GERNE SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALSKOLER
Fagfestivalen handler om dansk sprog. Der er blandt andet boder med 
ordsprog, ordklasser, sammensatte ord og ordbetydninger. 

Opgaverne er kædet sammen med en aktivitet. Der er pilekast, bingo, 
lykkehjul, store skakbrikker, der skal flyttes, og elastikker, der skal hæg-
tes på et sømbræt.

– Det her skaber læring fra elev til elev, men det kræver mange voksne, 
siger Charlotte. – Lærerne er ansvarlige for det faglige, og pædagogerne 
støtter. Vi vil gerne lave mere af den slags. 

– Der er elever med forskellige grader af autisme. Vi har en elev i vores 
klasse, for hvem det har været en stor udfordring at komme ud i et åbent 
rum sammen med andre og vise noget. Han reagerede i starten ved at 

SPECIALKLASSER // Rosengårdskolens specialklassecenter, Fønix, har stor succes 
med at aktivere eleverne i fagfestivaler. Børnene elsker det. Men det er tidskrævende.

tekst: ERIK SCHMIDT
REPORTAGE

Lærer Anders Bjørn Nielsen i gang med at fortælle om, hvad der skal ske på dansk-
festivalen. I baggrunden lærer Charlotte Baun Schøsler , der er dansklærer i M2.

MYTEN OM FUGL FØNIX
Fugl Fønix er gammel persisk og græsk myte om fuglen, 
der brændte i sin rede. Kort tid efter genopstod den af 
sin egen aske og løftede sig højt på himlen. 
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sætte sig ned under bordet og rive en bog i stykker. Derfor handler fag-
festivalen heller ikke alene om det faglige indhold. Det her drejer sig også 
om ansvarlighed og mestring. 

For eleverne er det til dagligt vigtigt med en fast grundrytme og en 
præcis, visuel og overskuelig struktur. Men fagfestivalens løsere struktur 
kan i mindre doser også frigøre energi.

– For os som lærere er sådan et arrangement en øjenåbner. Vi får øje på 
nye kompetencer, når eleverne bliver skubbet lidt ud over kanten. Men 
det er krævende. De børn, vi får i dag, har stærkere problemer end tidli-
gere, og før var der færre elever i klasserne. 

I dag er der inviteret en femte klasse fra Rosengårdskolens almene 
klasser. Charlotte og Anders vil også gerne have et samarbejde med andre 
specialklasser og -skoler. Tidligere har de inviteret en tredje klasse fra 
Abildgaardskolen til fælles aktiviteter. 

– Næste skridt bliver måske at lave en idræts-fagfestival. 

I anledning af danskfestivalen har eleverne fra Fønix besøg af en 
femteklasse fra Rosengårdskolens almene klasser. Fønix-eleverne er 
„normaltbegavede“, men har „specifikke indlæringsvanskeligheder“.
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SAT UNDER 
ADMINISTRATION

DA SUSANNE 
CRAWLEY Larsen 

blev rådmand 1. 
januar 2014, var der 

meget, hun ikke vidste. 
Hun kom fra et job som 

overlæge på hospitalet, og 
skole- daginstitutions- og fa-

milieområdet var ikke et område, 
hun var fortrolig med. Men hun var 

parat til at læse op på lektien. 
Hvad hun ikke vidste, var, at hele Børn og 

Ungeforvaltningen i 2014 var i kaos, da hun 
overtog det politiske ansvar. Forvaltningen var 
sat under administration af økonomiudvalget, 
og den havde under B&U-direktør Jimmi Streit 
været igennem en såkaldt reorganisering, der 
ifølge Susanne Crawley gjorde det umuligt for 
forvaltningen at løse de opgaver, den var sat til 
at løse. Til overmål var der også en ny folkesko-
lereform, der skulle implementeres. 

Alligevel har B&U-rådmanden, eller råd-
kvinden, som hun af kvindesaglige grunde fore-
trækker at blive benævnt, valgt at genopstille 
til det kommende byrådsvalg. Og hun har et 
fordelskort i håndtasken. Hvis Socialdemokra-
tiet får borgmesterposten, er der truffet aftale 
med hende og de radikale om, at hun får en råd-
mandspost uanset de øvrige stemmetal.

– Jeg har i fire år vist, at jeg kan udrette 
noget. Både herinde men også blandt de 6.000 
medarbejdere. Og jeg har mere, jeg gerne vil 
udrette.

VANSKELIGE ÅR
Susanne Crawley Larsen lægger ikke skjul på, 
at de første år som rådmand i B&U-forvaltnin-
gen var vanskelige og hårde.

– Jeg skulle aflevere en månedlig økonomi-
opfølgning til økonomiudvalget. Jeg skulle også 
gøre rede for, hvordan jeg ville implementere 
folkskolereformen – formentlig på grund af 
manglende tillid til, at det ville ske af sig selv. 
Det var i forbindelse med SF-åbningen af bud-
gettet. Derefter blev det skrevet ind i den nye 
budgetaftale, at denne her forvaltning skulle 
under økonomisk opsyn.

– Som ny rådmand mødte jeg også ind til nogle 
trivselsmålinger på skolen, hvor der ikke var meget 
gult og grønt at komme efter. Det var rødt det hele. 

Susanne Crawley viser ikke uden en vis stolt-
hed medarbejdernes nye trivselstal frem. Nu 
er rapporten overvejende gul med enkelte røde 
felter. 

Trivselstallene i selve forvaltningen ser noget 
bedre ud end lærernes, men det har de mildest 
talt heller ikke altid gjort.

– Forvaltningen var reorganiseret på en 
måde, så den ikke kunne løse sin opgave. Sko-
leafdelingen var nedlagt, alle chefer var enten 
i opsagte stillinger, de var degraderede eller 
havde fået et nyt job. Nogle af dem vidste slet 
ikke, om de havde et. Det gjaldt jo også de me-
nige medarbejdere. De vidste ikke om de hørte 
til i region syd, vest eller nord. Der var ny stab 

og ny økonomiafdeling. Nogen havde selv sagt 
op, fordi de ikke ville være med i det nye. Det 
var faktisk noget af en udfordring at møde ind 
til. Vi kunne jo ikke kommunikere med vores 
omverden. Vi kunne ikke kommunikere med 
journalister. Vi kunne ikke kommunikere med 
andre kommuner. 

B&U-direktør Jimmi Streit holdt kun 29 
måneder i jobbet, hvorefter han blev fyret. Kon-
struktionen med en B&U-forvaltning i tre geo-
grafiske regioner virkede ikke, og han var ikke 
nogen decideret fremkommelig type.

MØDT AF MISTILLID
LB: Hvordan kunne det gå så galt?

– Jeg tror, det var fordi det skete midt i et 
rådmandsskifte. Den nye organisering blev ved-
taget midt i valgkampen. Den var trådt i kraft, 

CRAWLEYS FIRE ÅR // Det første halve år var 
Susanne Crawleys B&U-forvaltning reelt sat under 
administration. At få flertal for lokalaftalen med lærerne 
var virkelig op ad bakke. Men hun føler, hun har greb om 
forvaltningen og er i dialog med lærerne.

tekst: ERIK SCHMIDT

Susanne Crawley var ikke klar over, at B&U-forvaltningen var i kaos, da hun „mødte ind“ som politisk leder i 2014.

INTERVIEW & 
BERETNING
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da jeg… ikke et ondt ord om Brian Dybro, men 
når man får at vide, at man ikke skal fortsætte, 
så holder man vel også op med at interessere sig 
– ikke for politikken – men for en ting som or-
ganisering. Så kommer jeg jo ind og skal opdage 
det, og det gør man altså ikke den første dag. Jeg 
kunne ikke efter få dage sige, at vi tilbageruller 
det hele og fyrer de mennesker, der er ansat. Det 
kunne jeg ikke.

LB: Det var ret kaotisk?
– Ja, det var det. Men det stoppede så efter et 

halvt år. Så var der én eller anden tillid til, at vi 
godt kunne styre det selv.

LB: Var du klar over den situation, da du sagde 
ja til at være rådmand?

– Nej, det var jeg ikke. Jeg var ikke forberedt 
på, at der var mistillid til, at vi kunne forvalte 
økonomien på vores område.

TRÆGHED I BYRÅDET
Der gik jo to år, inden Susanne Crawley og 

hendes forvaltning i foråret 2016 fik lavet en lo-
kalaftale med Odense Lærerforening. Også det 
havde været op ad bakke for hende.

– Jeg har oplevet en træghed i hele byrådet 
omkring det der med overhovedet at have lyst 
til at sige, at der var behov for at se på læreres 
arbejdsvilkår. Holdningen var, at de havde godt 
af at rette ind eller blive normaliserede, eller 
hvad det var for et ord, der blev brugt. Og det 
har jeg mødt i begge sider af salen.

– Det med at sætte børn på dagsordenen i 
Odense Kommune, det har været et langt sejt 
træk, men jeg har tidligt haft en forståelse med 
Anker Boye om, at det ville komme til at ske, 
men på et tidspunkt, hvor vi ville være i stand 
til at finansiere det. 

DE STØRSTE SEJRE
LB: Hvad betragter du som dine største politiske 
sejre?

– Lokalaftalen for lærerne! Det var mit bed-
ste politiske håndværk, fordi der til at starte 
med ikke var nogen, der var tilhængere af sådan 
en aftale. Jeg skulle have mange partier til at 
mødes om en dagsorden, som de ikke så nogen 
grund til at være med på. 

– Jeg synes også, det har været en stor ting 
simpelthen at sætte børn på den politiske dags-
orden. Det var de ikke, da jeg startede. Da var 
det et sted, hvor man hentede penge, når man 
skulle bruge dem til noget andet. Sådan er det 
ikke mere. 

– Jeg er også pænt stolt af at have sat en po-
litisk retning i en forvaltning, der ikke havde 
nogen. Der er nogle ting, der er vigtigere end 
andre. Sprog er vigtigt. Læsning er vigtigt. 
Dannelse er vigtigt. Og rettidighed er vigtigt. 
Resten finder de langt hen ad vejen selv ud af 
ude på skolerne.

DEN SOCIALE ARV
Politisk er Susanne Crawley drevet af et øn-

ske om at gøre noget for de børn, der på grund af 
negativ social arv er dårligt stillet.

– Jeg gik jo delvist ind i det politiske område 
for at håndtere det her, der handler om social 
baggrund. Vi har lagt nogle politiske spor, men 
jeg er ikke sikker på, at det er nok. 

– Det man skal huske på er, at de første 1.000 
dage i et barns liv er de vigtigste, og at de de 300 
første dage af deres liv, ikke er i vuggestue, men 
derhjemme. Hvad kan en kommune gøre for at 
barnet har det godt i den periode? Det mangler 
vi et svar på, og det vil jeg gerne finde.

– Når jeg selv har dårlig samvittighed over, 
hvor meget mine egne børn ser mig, så tænker 
jeg på, at det jeg i hvert fald gav dem, det var den 
der ultimative kærlighed, da de blev født. Da 
tilsidesatte jeg alle behov hos mig selv for bare 
at være der for det der lille barn. Det er så den 
måde, hvorpå jeg håndterer min egen dårlige 
samvittighed på, men jeg er også klar over, at 
ikke alle børn får den start. 

LB: Du har stadig ét barn hjemme, ikke?
– To på ni og 15 år.
LB: Går de i folkeskolen?
– Nej, de tre af dem er jo gamle. Én er læge, én 

er uddannet som mediejournalist, og én er pia-
nist. Og så er der én der går i niende klasse og én 
der går i fjerde. De går på Hørlücks Skole.

LB: Hvorfor har du valgt privatskole?
– Det er en gammel historie. Må jeg ikke 

springe den over… Det passer mig udmærket, 
at de går på en skole, som jeg ikke er chef for, så 
jeg har på ingen måde haft lyst til at flytte dem. 
Det er et valg, jeg har taget for over 30 år siden. 
De har gået på den samme skole alle sammen i 
alle årene.

LÆRINGSMÅL VAR IKKE SVARET
LB: Så det med de helt små børn er det vigtigste 
perspektiv for dig de næste fire år?

– Der er flere vigtige perspektiver. Et andet 
er folkeskolen. Der var nogle gode ting i folke-
skole-reformen, så var der lærernes arbejdstid, 
som kørte ved siden af, men reformen skulle 
skabe mere tillid til folkeskolen og reducere 
betydningen af social baggrund. Det var gode, 
primære mål! Så er der folkeskolens formåls-
paragraf, som jeg stadig synes holder. Den har 
været enormt fremsynet. 

–Det jeg ikke synes, vi har fundet det rigtig 
gode svar på, det er spørgsmålet om, hvordan 
vi på én gang lever op til de primære mål og 
løfter formålet. Læringsmål var ikke svaret. 
Fuld tilstedeværelse for lærerne var heller ikke 
svaret. De lange skoledage uden medfølgende 
finansiering er heller ikke svaret. Men de lange 
skoledage rummer en del af svaret, for de børn, 
der ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme.

LB: Altså som lokal ordning?
– Ja, jeg skal ikke være Christiansborg-politi-

ker! Det er, hvordan man kan gøre det inden for 
de muligheder og rammer, vi har. 

UNDSKYLD FOR PARTIETS ROLLE
– Der er muligheder, men det betyder, at man 

skal løse en anden udfordring, der er i den her 
by, og det er ledigheden. Der er en grund til, 
at Odense ligger lavt på alle mulige områder. 
Nogen vil sige, at vi bruger pengene på noget 
andet…

LB: Men gør I ikke det? Det ligger måske før 
din tid, men der er jo i stor målestok fragtet mid-
ler ud af B&U-området til vækststrategien. 

– Jo, det er før min tid, men jeg er selv tilhæn-
ger af, at vi investerer i vækst. Jeg tror ikke på 

det vækstfri samfund. Den model, jeg forfølger, 
handler om, at vi gør begge dele. At vi skaffer os 
flere penge til at betale for det, vi gerne vil have. 

LB: Er man ikke nødt til at gribe tilbage og 
revurdere reformindholdet og arbejdstidsloven 
for lærerne? Man har ikke været i stand til økono-
misk at komme på højde med alle de opgaver, der 
ligger i folkeskolereformen.

– Nej, det kan jeg kun sige, du har ret i. Det 
var et forløb, som formentlig ikke nogen kunne 
være stolte af. Og det havde nogle konsekvenser. 
Også for nogle læreres selvopfattelse, og for 
nogle andre menneskers opfattelse af lærere. 
Det, jeg synes, man kan gøre som lokalpolitiker, 
er at føre folkeskolen ind i noget nyt, eller ind i 
noget andet. Men ikke nødvendigvis tilbage. 

– Hvis jeg skal give en undskyldning på mit 
partis vegne, så gør jeg det gerne. Jeg havde nu 
ikke nogen rolle i det, men det havde mit parti, 
det ved jeg godt. Med min natur havde jeg aldrig 
grebet det an på den måde. Hele det radikale 
bagland har aldrig været vild med konfronatio-
nen med lærerne.

LB: Men hvorfor forsøger de radikale ikke 
at lappe på de store fejltrin fra 2013-14. Måske 
skulle man se på en ny reform, og tvinge KL til at 
gå i forhandlinger med lærerforeningen.

– Jeg synes også, jeg prøver at påvirke mit 
parti, og det har fundet sig selv i en identitet 
som skoleparti igen. Men den måde, jeg kan 
være politiker på, det er ved at gøre noget i min 
egen kommune. 

LB: Så du søger ikke at blive formand for KL’s 
børne og Kulturudvalg efter byrådsvalget og der-
med afløse din partifælle Anna Mee Allerslev. Du 
kunne jo lægge billet ind på posten!

– Ja, måske!
LB: Det vil du ikke udelukke?
– Nej. Det var helt udelukket at bevæge mig 

ud af kommunen, da jeg startede i politik. Der 
var nok at se til. Jeg havde ikke behov for at søge 
flere udfordringer. Det kan jo godt være, at jeg 
på et tidspunkt i højere grad får lyst til at på-
virke rammerne for mit arbejde. 

LB: Er du tilfreds med samarbejdet med den 
nye borgmester, Peter Rahbæk Juel?

– Ja, det er jeg. For socialdemokraterne er det 
vigtigste at genvinde borgmesterposten. For de 
radikale er det vigtigste at bevare rådmands-
posten. Det afspejler den nye aftale. Vi har brug 
for hinanden. Det samarbejde, jeg har haft med 
Anker Boye, har også betydet noget. Socialde-
mokraterne kunne godt have undladt at støtte 
mig. Men i de her sager, hvor jeg har villet skifte 
direktør, der er jeg jo blevet hjulpet. 

LB: Hvordan tror du, det går ved valget. 
– Jeg tror Socialdemokratiet får et godt valg. 

Jeg håber også de får borgmesterposten. Jeg 
har meget lidt fornemmelse af, hvordan der bli-
ver set på de radikale i den her by. Jeg har også 
svært ved at vide, hvordan andre ser på mig, om 
der er mange der hader mig eller kan lide mig. 
Der sker noget, når man bliver rådmand, for jeg 
er jo også menneskers chef. Alle er søde. Måske 
synes de bagefter, hun er blank, eller er det alt, 
hvad hun vil, kan hun love os mere. 

– Jeg lover næsten aldrig noget. Jeg vil hellere 
få noget til at ske. 
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AKTUELT  
KVARTER

Udviklingsmulig-
hederne bliver bort 
i en skole, hvor alt 
skifter.
Skoleinspektør Inger Merete Norden-
toft, 1942 i foredrag om karakterop-
dragelse 

– her citeret fra facebook-opslag af 
lektor Thomas Aastrup Rømer,  
26. 10. 2017 

AKTIVITETSKALENDER FOR FRAKTION 4  
EFTERÅR 2017 OG FORÅR 2018

OKTOBER 31. MØDE „Chauffør for hr. Mærsk“  
ved Erik Bergmann

NOVEMBER 26. JULETUR Juletur til Kolding med besøg på Koldinghus og Trapholt.  
Tilmelding senest 14. november.

DECEMBER 5. JULEMØDE Pris 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for ikke-medlemmer

JANUAR 30. PLANLÆGNINGS-
MØDE

Vi lytter til jeres ideer og hygger os med fællessang

FEBRUAR 27. MØDE „Fra gadebetjent til et liv i PET“ ved Christian Medom

MARTS 27. UDFLUGT

Hvor intet andet er nævnt, foregår møderne på Skt. Klemensskolen, hvor der er en deltagerbetaling på 20 kr.
HUSK: Altid tilmelding til månedsmøderne senest fredagen før til: Inge Krause, tlf.: 3195 1651 eller 
mail: ingekrause2003@yahoo.dk

Skolen er i verdens-
klasse
„På trods af en dominerende for-
tælling om en dyr og dårlig folke-
skole er undervisningen blandt de 
bedste i verden. Det konkluderer 
professor Per Fibæk Laursen, der i 
en ny bog har udarbejdet en model 
for god dialogisk undervisning.“

Professor Per Fibæk Laursen 
på folkeskolen.dk den 13. 9. 2017

Vil have tabt måneds-
løn retur
„Oplysningerne i den nye bog 
‘Søren og Mette i benlås’ får nu 
Lærernes Centralorganisation 
til at undersøge mulighederne 
for at rejse en erstatningssag. 
Målet kunne være at få den tabte 
månedsløn tilbage, siger Anders 
Bondo.“

DLF-formand Anders Bondo 
4. 10. 2017 på Folkeskolen.dk

Ny uddannelsespolitik i 
Odense
„Byrådet i Odense har vedtaget 
en samlet uddannelsespolitik, 
der viser en tydelig retning for 
det samlede uddannelsesområde 
i Odense. Odense vil være med i 
verdenseliten, når det kommer til 
at uddanne til fremtidens liv og 
nye jobmuligheder, der er præget 
af automatisering, teknologi og 
digitalisering. Odense vil sammen 
gå forrest og skabe uddannelser, 
som udvikler vækst og velfærd.“ 

Odense Kommune, 
den 11. 10. 2017

En forvaltningsreform
„Reformen gik ifølge Morten 
Østergaard fra at være „en reform, 
som skulle give mere frihed til 
skolerne, til at blive en forvalt-
ningsreform, hvor skoleforvalt-
ningerne fylder for meget i skoler-
nes hverdag.“

De radikales leder, Morten Østergaard 
på Altinget, den 15. 9. 2017  

Ingen respekt  
for spilleregler
„Men hvorfor er det så alvorligt 
og vigtigt, kan man spørge, for 
skolen fungerer jo tilsynela-
dende nu. Lærerne arbejder, 
elever og forældre er i runde tal 
glade. 
Ja, men nedenunder ligger vig-
tige principper, og ikke mindst 
det forhold, at vi vel alle ved, 
at lærergerningen er blandt de 
vigtigste i det samfund, der ser 
folkeskolen som vores væsent-
ligste fællesskab. I den vil vi 
gerne have stærke lærere, der 
fagligt og kærligt bygger viden 
og dannelse i de små borgere, der 
repræsenterer fremtiden. 
De lærere fortjener mere og 
bedre end at blive taget ved 
næsen af arbejdsgivere og en 
magtstærk, men politisk svag 
regering, der følte behov for at 
sætte en vilje igennem uden re-
spekt for hverken modstandere 
eller spilleregler.“

Chefredaktør Troels Mylenberg 
i Ugens Bagkant, Jysk Fynske Medier 
30. 9. 2017.

Alvorlige fejltrin
„Hvis jeg skal være helt ærlig, 
så vil jeg meget hellere have det 
skolesystem, der er i Finland. 
Jeg synes, vi har begået nogle 
alvorlige fejltrin i Danmark“, 
siger han. 
Det, som jeg rigtig godt kan lide 
ved det finske skolesystem, og 
som jeg er blevet bekræftet i 
herovre, er, at de ikke har et test-
regime med nationale tests og 
målstyring. Det vil de ikke have, 
for de har tillid til, at lærerne 
er dygtige nok. Hvis der er er en 
god læreruddannelse, og vi har 
tillid til lærerne, så får vi også 
dygtige elever. Det skal vi lade 
os inspirere af, fortæller Jacob 
Mark. Derudover peger han også 
på, at de har en kortere skole-
dag, og alligevel klarer de finske 
elever sig fagligt bedre end de 
danske. Det viser ifølge ham, at 
det kan betale sig at prioritere 
kvalitet frem for kvantitet. 

SF-undervisningsordfører Jacob Mark 
på Folkeskolen.dk 1. 9. 2017 - 
efter et besøg i Finland med 
Uddannelsesudvalget.

Indstik i 
LærerBladet om 
advarsels-sagen
Der er den 1. november faldet dom i Erik  
Schmidt-sagen om retten til at ytre sig på et 
lukket lærermøde. Det er sket efter Lærer-
Bladets deadline, men i dette blad er der et 
indstik, der kort orienterer om sagen. T.v. er det 
Dennis og Anne-Mette fra Odense Lærerfor-
ening foran byretten i Odense, da selve sagen 
kørte.
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SEKS FJUMREÅR 
HAVDE Odense 

Lærerforenings 
nye chefkonsulent, 

Claus Holm Thomsen, 
inden han begyndte at 

læse statskundskab ved  
Aarhus Universitet.
Det ret krævende studie gen-

nemførte han til gengæld på nor-
meret tid, og fik i 1995 som nybagt cand. scient. 
pol. ansættelse som fuldmægtig i Sundhedsmi-
nisteriet.

Claus Holm Thomsen har en aktivistisk for-
tid på Odenses politiske venstrefløj. Efter sin 
studentereksamen på Mulernes Legatskole i 
1983, deltog han efter eget udsagn i alt, hvad der 
rørte sig i miljøet.

– Jeg er faktisk stolt af mine fjumreår. Efter 
at jeg havde gået på Mulerne, arbejdede jeg på 
Haustrups Fabrikker i en form for selvproleta-
risering. 

Claus smiler lidt ved tanken.
– Jeg var formand for Faglig Ungdom og var 

et par år også aktiv i fabriksarbejdernes fagfor-
ening under daværende SID (i dag 3F, red.).

Han var også med i Folkebevægelsen mod EF 
og i fredsbevægelsen.

TILBAGELÆNEDE SYSLER
I dag har Claus slået sig på mere tilbagelænede 
sysler som at skrive romaner og følge med på tv 
i Real Madrids fodboldkampe.

Han har skrevet otte-ni romaner, hvoraf han 
har fået udgivet tre til børn og unge og en enkelt 
til voksenpublikummet. 

De tre ungdomsromaner hedder: Den største 
kunst er kærlighed, Elsker dig for evigt og Kær-
lighed på udebane. Romanerne parafraserer 
tre af Shakespeares temaer fra Hamlet, Kong 
Lear og Othello i nutidig, socialrealistisk 
iklædning.

I 2014 fik han udgivet kriminalromanen 
Yndigt land, der indeholder mord, foregår på 
Langeland og rummer rammende samtidsbe-
skrivelser.

Claus Holm Thomsen står også som forfatter 
af faglitterære udgivelser som fx Handlings-
vejledning ved omsorgssvigt og Socialt ansvar i 
folkeskolen.

De sidstnævnte publikationer har at gøre 
med, at han hen over 10 år drev konsulentfir-
maet Hovedværkstedet med speciale i tilret-
telæggelse af forebyggelsesindsatser for truede 
børn og unge. 

De seneste syv år har den 54-årige djøf’er 
været ansat på Erhvervsakademiet i Odense. 

Tidligere har han gennem tre år undervist på 
Kolding Pædagogseminarium.

Hans far er i øvrigt afdøde Niels Thomsen, 
som af mange lærere, der har gået på Odense 
Seminarium, vil være kendt som en entusia-
stisk og diskussionslysten seminarielærer i 
pædagogik og undervisningslære.

MADRIDISTA
Claus Holm Thomsen er madridista. Han har 
et plastickort, der dokumenterer det. Han er li-
denskabeligt medlem af Real Madrids fan-klub, 
Madridista Fan Club. I hvert fald så hengiven, 
at han både har kuglepen og svedbånd med den 
spanske kongeklubs logo.

Det bragte ham på et tidspunkt lidt på kant 
med hans to døtre. I flere år havde han sat sig 
imod at købe den udvidede tv-pakke, men da 
Real Madrids kampe ikke længere kunne ta-
ges via den almindelige pakke, ændrede Claus 
Holm pludselig holdning, og det blev han hetzet 
for af døtrene, der i dag er 18 og 21 år.

Claus er fraskilt og er kæreste med Mette 
Runge, der er skoleleder på Glamsbjergskolen.

– Vi diskuteter selvfølgelig skole herhjemme, 
og jeg glæder simpelthen til at begynde på ar-
bejdet i Odense Lærerforening. 

Ny chefkonsulent  
er djøf’er og forfatter
ODENSE LÆRERFORENING // OLF får ny chefkonsulent, der er cand. scient. pol. 
med et ikke-konformt karriereforløb, skønlitterær forfatter og madridista.
tekst: ERIK SCHMIDT

INTERVIEW & 
BERETNING

Claus Holm Thomsen har 
arbejdet som fuldmægtig 
i Sundhedsministeriet 
og som selvstændig 
konsulent, men de 
seneste syv år har 
han været ansat på 
Erhvervsakademiet i 
Odense.  Han er begyndt 
på sit nye job i Odense 
Lærerforening 1. 
november. 
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MENIGMANDS GUIDE TIL KOMMUNESPROG

adjektiv, -t, -e
Stammer fra det latinske 
agilis, afledt af agere, som 

betyder at „bevæge, handle“. 
Bruges om én, der er hurtig, let og smidig i 
sine bevægelser. Vi kender også det afledte 
substantiv, agility, som er en konkurrence for 
hunde og deres ejere, hvor hundene på tid 
gennemløber en bane med forskellige forhin-
dringer.
Når Odense Kommune bruger agil i forbin-
delse med forventningerne til kommunens 
medarbejdere, er det mon så i forståelsen, 
at kommunen er ejeren, der sender medar-
bejderne gennem en bane med forskellige 
forhindringer – på tid?

Du danske 
sprog…
Ord vi ikke har et dansk ord for:
Drachenfutter
–Tyskerne har et ord for den gave, som  
manden køber til sin kone, når han har  
klokket i det og vil gøre det godt igen.

Tingo
–På rapa nui, der tales på Påskeøerne, har 
de et ord for gradvist at tage ting, som man 
gerne vil eje fra en vens hus, ved at man 
låner dem.

Folkeskoletraumer?

Ja, kan man nu regne 
med de sønderjyder?

Der er ét eller andet med de 
konsonanter...

Lånte de rådhuset?

DET INDRE  
MARKED

Dennis  
Vikkelsø

Bagsideredaktør
dvn@odense.dk

Claus Holm Thomsen 
Chefkonsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær

Agil


