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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.
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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.



14  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

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?
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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.“   


