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Skolen skal være 
en del af trans-
formationen   
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Overraskende 
ærligt notat fra 
BUF   
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Vision //  Chefredaktør Troels Mylenberg opfordrer politikerne til at transformere Odense  
og Fyn til Danmarks uddannelsescentrum ved at investere langsigtet i skole og uddannelse.

Chefredaktør:  
Gør Odense og Fyn til uddannelsesmekka!

TEMA

Læringsmålstyret  
undervisning

s. 6-7
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 30 %

Et ikke-målstyret spillerum

Inde I UndervIsnIngsmInIsterIet //  ved Frede-
riksholms Kanal sidder embedsmændene og drøf-
ter, hvor langt man kan gå i styringen af lærerne.  
Det tyder den seneste mailkorrespondance med 
fagbladet Folkeskolens dygtige gravhund af en 
journalist, John Villy Olsen, i hvert fald på.  

Der er formentlig også en diskussion mellem 
undervisningsministeriets embedsværk og finans-
ministeriets forlængede arm ind i Undervisnings-
ministeriet, det såkaldte 
Kontor for Analyse og 
implementering, for fol-
keskolereformen er ikke 
mindst Finansministeri-
ets projekt.  Claus Hjort 
Frederiksen har arvet 
det fra Bjarne Corydon.  
Skolen er blevet et red-
skab for økonomien.  På 
kontoret sidder 13 tvær-
faglige medarbejdere, 
der er blevet undervist 
af verdens mest hård-
kogte, amerikanske 
rådgivningsvirksomhed, 
McKinsey, i hvordan man 
implementerer en forhadt plan uden at ryste på 
hånden eller kigge sig til siden.

Lige inden ferien sendte John Villy Olsen med 
inspiration fra lærer Lasse Bak Sørensens blogind-
læg på Folkeskolen.dk en forespørgsel til Under-
visningsministeriet om, hvorvidt læringsmålsty-
ringen er obligatorisk for lærerne.

Han fik det overraskende svar, at det er den 
ikke.  Ministeriet regulerede ikke metoder, var 
begrundelsen.  Altså en soleklar anerkendelse af, at 
læringsmålstyret undervisning med ministeriets 
egen vejledning, går for tæt på lærernes metodefri-
hed.  Højst overraskende! Hurra!

Senere dukkede så en ny mail op i Johns mail-
boks, hvor ministeriet præciserede, at kommuner 
og skoleledelse godt kan "kræve at lærerne arbej-
der ud fra en læringsmålstyret tilgang til undervis-
ningen."  Altså tilgang. Ikke metodik.

Undervisningsministeriet har åbenbart vurde-
ret, at der er grænser for, hvor vidtgående krav man 
kan stille til danske lærere om overtagelse af kon-
ceptualiseret og standardiseret didakdik i en grad, 
der for nogen kunne lede tankerne hen på asiatiske 
autokratier, vi normalt ikke ønsker at sammen-
ligne os med.  Klogeligt nok!  

Indholdet i ministeriets mail nr. 2 til John på 
fagbladet Folkeskolen vidner dog også om et un-
dervisningsministerium, der er begyndt at ryste 
på hånden.  Og helt ærligt, hvis ministeriet ikke 
vil håndhæve et obligatorisk krav om lærings-
målstyret undervisning af hensyn til lærernes 
metodefrihed, så kan kommunerne da heller ikke.  
Også Odense Kommune må respektere lærernes 
metodefrihed!

Det står fast, at lærerne må forsøge at leve op til 
de nye fælles mål, men de afgør selv hvordan, og 
målene dækker ikke hele formålsparagraffen. Der 
er et stort, usynligt rum mellem de nye Fælles Mål 
og folkeskolens formålsparagraf.  Et spillerum for 
lærernes ikke-målstyrede didaktiske fantasi.

ARBEJDSTIDEN NU SAMLET
VÆRNSREGLER // Tillidsrepræsentanterne melder nu til-
bage, at på langt de fleste skoler er der reduceret markant i 
antallet af aftenmøder, og arbejdstiden er stort set samlet.

Odense Lærerforening har netop arbejdet for, at 
de"særlige værnsregler for lærere", som regeringen vedtog 
i forbindelse med LOV 409 blev efterlevet  – bl.a. at arbej-
det normalt skal "tilrettelægges i dagtimerne på hverdag", 
og at "den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være sam-
let".

Planlægningen fortsatte ellers på flere skoler som før 
med delt arbejdstid og sene møder. Det lykkedes dog, at få 
Odense Kommune til at ændre kurs. Det fremgår bl.a. i for-
ældrebrev  fra rådmanden og administrationsgrundlaget, 
som lederne skal planlægge efter.

TILSAGN OM FORHANDLING
ARBEJDSTIDEN // Det er nu endelig lykkedes Odense Lærer-
forening at få tilsagn fra Odense Kommune om, at der skal 
indledes forhandlinger om lærernes arbejdstid.

I tilbagemeldinger fra møder med lærernes 
TR og AMR peges der på, at en lokal arbejds-
tidsaftale bør indeholde: -Max. undervisnings-
timetal, sammenhæng mellem undervisning 
og forberedelse, øget fleksibilitet og sikring 
mod det grænseløse arbejde.

Når OLF mødes med Odense Kommune i 
efteråret, vil der være stort fokus på ubalancen 

mellem opgaver og ressourcer og en aftale, der passer til læ-
rerarbejdets karakter.  -Odense Lærerforening indgår ikke en 
aftale for en hver pris, siger Dennis Vikkelsø fra styrelsen.

SKAL IKKE SNYDES
LØNTJEK // Odense Lærerfor-
enings medlemmer skal ikke 
snydes for den løn, der retmæs-
sigt er deres.

Ved sidste års løn-
tjek fandt foreningen 
over 500.000,- kr., 

som medlemmer manglede at få 
udbetalt.

Odense Lærerforening tilby-
der igen i år, at få lavet et løntjek 
i uge 45 og 46. Få mere info via 
foreningens hjemmeside, når vi 
nærmere os ugerne.

EN SMULE FLEKSIBILITET
FLEX // Efter Odense Lærerforenings ved-
holdende indsats har lærere og børneha-
veklasseledere på alle skoler - med en en-
kelt undtagelse - mulighed for at anvende 
de sidste timer af ugenormen fleksibelt. 

Fleksibiliteten kan anvendes til i højere 
grad at få familieliv og arbejdsliv til at 
passe sammen, da lærerne på trods af 
normaliseringen har en arbejdsuge om-
kring de 40 t. 

Det er altså ikke en fleksibilitet, der 
skal løse arbejdspukler og lignende. Det 
skal stadig løses ad anden vej – ved f.eks. 
overtid.

AkTuELT

InDhoLD

Ministeriet kan 
ikke tage patent 
på betydningen 
af et udtryk som 
læringsmålstyret 
undervisning." 

Per Fibæk Laursen,
Professor

Erik Schmidt
Lærerbladets 

redaktør

Nogle forskere og en del 
lærere frygter, at læringsmål-
styringen vil medføre, at ikke 
målstyrede, vegetative og 
tværfaglige studier risikerer at 
blive fortid.
s. 11-13

Skolebestyrelserne skærper 
kritikken.
s. 10

Overraskende ærligt notat fra B&U-forvaltningen om 
Odenses skoler.
s. 4

Så meget er  
Odenselærernes  
undervisningstid 

ifølge B&U- 
forvaltningens egne 
opgørelser forøget  

på siden 2012

3  Leder: Et ikke-målstyret spillerum
4  Overraskende ærligt notat
6  Vi er skidegode til skole på Fyn
8  Skolen vil også med til transformationsfesten
9  Forældre skærper kritik
11  Læringsmålstyring giver hovedbrud
14 OLF mener: Investering i Odense
15 Odense nægter at rette sig efter kendelse
 16 Inklusion: Når man sparer...
17 B&U-forvaltning vælger canadisk model
18 Netsaks og aktuelt kvarter
20 Det indre marked

Et nyt notat udviser en hidtil uset nøgternhed i B&U- 
forvaltningen om dårligere resultater, stigende trivsels- 
problemer og manglende ressourcer i Odenses skoler.  s. 16 

Der er et stort, 
usynligt rum 
mellem de nye 
Fælles Mål  
og formåls- 
paragraffen."
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-Man kan håbe på, at notatet er et tegn på en 
ny og mere realistisk samarbejdskurs fra for-
valtningens side, og det kan forhåbentlig få poli-
tikerne til at afsætte flere midler til folkeskolen.

POLITISK MOTIVERET ANGREB

Selv om Hummelmose har overset, at skoleaf-
delingen ikke har eksisteret siden etableringen 
af de tre lodrette børn- og ungedistrikter, så 
er hans budskab, som nok deles af en del by-
rådspolitikere, ikke til at tage fejl af: Susanne 
Crawley Larsen skal klappe i og løse forvalt-
ningens problemer inden for dens egen budge-
tramme.   

Det var ellers Konservatives politiske ordfø-
rer Kristian Guldfeldt, der rejste sagen i byråds-
salen (partiet er ikke er med i Børn- og Unge-
udvalget, red.).  Han ønskede en redegørelse 
for vikarsituationen - omfanget af anvendte 
vikartimer og aflysninger, en lokalisering af 
problemerne og en bud på en løsning.  

Det har forvaltningen ikke noget samlet over-
blik over, og forvaltningens hjemmeopgave blev 
omformuleret, da Venstre og Dansk Folkeparti 
ønskede et bredere grundlag for i det hele taget 
at kunne vurdere, om skolerne opfylder elever-
nes retskrav på undervisning. 

Overraskende ærligt notat!

KRITIKKEN HAG-
LER NED over Su-

sanne Crawley og 
hendes forvaltning.
For nylig skrev by-

rådssuppleant Tommy 
Hummelmose (K) en kronik i 

Stiftstidende med overskriften 
"Skoleafdeling i opløsning", og 

senest har Odense-redaktør Jør-
gen Volmer bragt ved til bålet ved at bringe en 
kommentar med overskriften "Den er helt gal i 
Børn- og Ungeforvirringen".  

Volmers kommentar gik mest på miséren 
om potentielt ulovlige budgetnedskæringer 
på området for anbringelser af børn uden for 
hjemmet.  Hummelmoses gik på det netop 
udsendte "Notat vedr. opfyldelse af elevernes 
retskrav".

Men det aktuelle notat viser ifølge Anne-
Mette Kæseler Jensen fra Odense Lærerfor-
ening noget andet end en forvaltning i opløs-
ning. Det viser en folkeskole i frit fald.

-B&U-forvaltningen har gjort sig umage med 
at give et mere realistisk billede, end den ofte 
har gjort, af folkeskolen og dens muligheder 
for at leve op til den kvalitet, som eleverne har 
krav på.  

Det er så dette grundlag, som forvaltningen 
nu har udarbejdet, og Susanne Crawley Larsen 
opfatter Hummelmoses indlæg som et politisk 
motiveret angreb.

-Hummelmose har ikke det helt store kend-
skab til skolestrukturen, og vi repræsenterer 
to forskellige politiske syn.  Han har ikke kend-
skab til det, han udtaler sig om.

-Notatet har været præsenteret i B&U-
udvalget, og det blev fint modtaget.  Vi kan godt 
diskutere holdninger og beløb.  Men det er ikke 
rimeligt at diskutere, om notatet holder, for det 
gør det.  Sidste år fik vi en rapport om veje.  Hvor 
er der huller.  Hvad vil det koste?  Her har vi så 
lavet et tilsvarende notat. 

LÆRERNE UNDERVISER 30% MERE

Notatet beskæftiger sig både med kvantitative 
og kvalitative perspektiver.

Kvantitativt er der ikke decideret problemer 
med elevernes retskrav.  Eleverne får det antal 
timer, som loven foreskriver, og det kontrolleres 
i øvrigt af undervisningsministeriet.  

Men notatet fastslår også, at eleverne har 
krav på kvalitet i undervisningen, og her stiller 
sagen sig anderledes.

B&U-forvaltningen ser tegn på stagnation 

tekst:  Erik Schmidt

Overvejende handler det om  
at bringe flere professionelle  
i spil med eleverne, dvs. en  
forøgelse af antallet af  
medarbejdere. Og her peges 
særligt på behovet for flere  
lærerressourcer."

Citat fra "Notat vedrørende  
opfyldelse af elevernes retskrav"

eller direkte tilbagegang med resultaterne i de 
nationale test, afgangsprøverne og elevernes 
trivsel og glæde ved at gå i skole.

Det sker samtidig med, at lærernes under-
visningstimetal siden 2012 er steget med ikke 
mindre end 30%, at der inkluderes flere elever, 
at der bruges færre midler pr. undervisnings-
time, og at lærernes sygefravær er fra 2013 til 
2014 steget fra i gennemsnit 8,8 til 11,2 syge-
dage pr. lærer.  Det svarer til en stigning på 
27,3%.

Der er tale om en meget markant forøgelse 
af lærernes undervisningstimetal, og forvalt-
ningen peger i notatet selv på, at lærerne tilsva-
rende har fået mindre forberedelsestid.

FOR FÅ OG FOR UAKTUELLE

Ifølge forvaltningen "centreres skolens udfor-
dringer om antallet af elever pr. voksen", fordi 
"den øgede andel af inkluderede elever ikke 
samtidig har medført, at der er tilsvarende flere 
voksne til at skabe aktiviteter og læringsmil-
jøer, der inkluderer og udvikler alle børn".

Forvaltningen angiver desuden en mængde 
områder, hvor kvaliteten i undervisningen 
ikke er tilstrækkelig.  Det gælder blandt andet 
noget så basalt som undervisningsmidler, der 

•  Eleverne i Odense Kommunes folke-
skoler modtager de undervisningsti-
mer, de har retskrav på. 

•  Den positive udvikling med hensyn 
til at kunne opfylde folkeskolelovens 
intentioner og mål er 
stagnerende i det seneste år. 

•  Der er sket en væsentlig stigning i læ-
rernes undervisningstid. 

•  Flere elever inkluderes i folkeskolen.
•  Færre midler tildeles pr. undervis-

ningstime. 
•  Sygefraværet bevæger sig fra faldende 

til stigende hos medarbejdere.
•  Resultater af nationale test går fra sti-

gende til stagnerende. 
•  Karaktererne i afgangsprøverne falder 

lidt efter en periode med stigning og 
ligger nu på landsgennemsnittet .

•  Udviklingen i børnenes glæde 
ved skolegang stagnerer. 

Fra notatet

TEGN PÅ MANGLENDE KVALITET

Ny ærlighed //  Et nyt notat repræsenterer en hidtil uset 
nøgternhed i B&U-forvaltningen om dårligere resulta-
ter, stigende trivselsproblemer og manglende ressourcer i 
Odenses skoler. Lærernes sygedage er på et år steget med 
27,3%. Deres undervisningstimetal er siden 2012 steget 
med 30% og tiden til forberedelse tilsvarende minimeret. 
Undervisningsmidlerne er underbudgetteret med 24 mio. 
kr. om året, og skolerne er samlet set bagud med mere end 
112 mio. kr., hvis Odense skal holde niveau med de andre 
storbyer. Notatet peger på, at en budgetforøgelse i den stør-
relsesorden ville betyde, at hver skole i gennemsnit kunne 
ansætte yderligere 5-6 lærere og endda kunne investere 
i nye undervisningsmidler. Notatet er i nogle politiske 
kredse blevet mødt med kritik. Men ikke i lærerforeningen. 
Med notatet nærmer forvaltningen sig lærerne og foræl-
drene på nogle områder, og det er måske et tegn på en ny og 
mere realistisk kurs, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

Skolerne mærker ikke meget til 
transformation og investeringer 
i NyOdense.  -Det er helt 
uholdbart at drive folkeskole 
på det aktuelle økonomiske 
grundlag, mener OLF’s Anne-
Mette Kæseler Jensen.  Nu får 
hun overraskende opbakning fra 
B&U-forvaltningen.

BERETnIng
beskrives som "for få og for uaktuelle".  Både 
de analoge og de digitale.

Odense ligger ifølge notatet 24 mio. kr. un-
der gennemsnittet for 6-byerne med hensyn 
til årlige udgifter til undervisningsmidler.

Det samlede billede af situationen får for-
valtningen til at konkludere, at der er behov 
for flere lærerressourcer.

Forvaltningen peger på, at forskellen på 
anvendte driftsmidler til skolen mellem 
Odense og de øvrige 6-byers gennemsnit er 
112.584.333,- kr. pr. år baseret på 2014-regn-
skabstal.

Hvis Odense tilføres et beløb, så det kom-
mer på niveau med de andre storbyer, vil 
hver skole i gennemsnit kunne ansætte yder-
ligere 5-6 lærere, og så vil der stadig være 
20% af beløbet til øvrige investeringer som 
f.eks. undervisningsmidler.

-Det er i hvert fald helt uholdbart at drive 
folkeskole på det aktuelle økonomiske 
grundlag, mener Anne-Mette Kæseler Jen-
sen.
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-På Sydfyn er skole og uddannelse entydigt 
den største industri, vi har.  Der er friskoler, 
højskoler og efterskoler.  Det er den branche, 
der skaffer flest arbejdspladser.  Du har de to 
største højskoler i Danmark, du har to eller tre 
af de største efterskoler, du har et privat gym-
nasium, og du har en masse friskoler. 

Men Mylenberg vil videre.  Han vil opfordre 
politikerne til at afsætte markant flere midler 
til skolen.

-Politikerne burde komme med en plan, der 
sigter på, at vi bruger meget mere end alle mu-
lige andre kommuner på skoler.  Så tror jeg,  at 
det kunne få folk til at sige: Så vil jeg gerne bo 
der!  Altså folk, der har børn.  

Mylenberg forstår godt logikken i "det der 
med konkurrencestat", siger han, men hanhar 
den grundholdning, at skoler er det sidste sted, 
der bør spares.

-Jeg tror, der er så mange mennesker, der er 
optaget af deres børns uddannelse helt ned i 
børnehavealderen, og det er godt og skidt, men 
mest godt – som vil sige: -Jeg vil gerne bo der i 
landet, hvor der bruges flest ressourcer.  

-Så vil folk sige: -…nååh, hos os på Fyn…, ja-
men selvfølgelig, der har vi da to lærere i hver 
klasse, det siger da sig selv.  Det har man på Fyn. 
Punktum. 

-Det er sikkert naivt, for hvem skal så betale 
for hjemmehjælp og alt muligt andet, men tænk 
en ambition at ville sige:  Det vigtigste på Fyn 
er, at vi får landets absolut bedste skolevæsen!

ET POLITISK FEJLSKUD AF DE STORE

Troels Mylenberg er det levende udtryk for, at 
samarbejdet med Fyens Stiftstidende ikke om-
fatter avisernes respektive lederspalter.

Når emnet er skole og uddannelse adskiller 
lederne i Fyns Amts Avis sig markant fra Fyens 
Stiftstidendes, der ofte handler om, at lærerne 
må tage sig sammen.

Anderledes er det i Fyns Amtsavis, der har 
politiske rødder i partiet Venstre og engang 
havde politikerdynastiet Elleman Jensens 
fædrende ophav, Jens Peter "Døgnbrænder" 
Jensen, som redaktør.

Her er chefredaktøren kritisk over for skole-
reformen og  slaget om lærernes arbejdstid, som 
han tidligere har kaldt en "cirkusforestilling".  

"Vi er skidegode til skole på Fyn"

DET VAR EN 
overraskelse 

for mange, at den 
dengang 41-årige 

Troels Mylenberg i 2011 
blev chefredaktør for 

Fyns Amts Avis.  Ikke at be-
styrelsen slog til, da han søgte, 

men mere det, at han kunne finde 
på at søge jobbet.  At han valgte en 

mindre avis uden for de store byer, og så at sige 
scorede under sit eget niveau.

Mylenberg har et ret vildt CV og er i vide 
pressekredse anset for at være en dygtig 
kommunikator og en munter, værdifuld, ny-
tænkende journalist og iværksætter, en nordisk 
Aladdin, der kan få ting til at ske ved at gnide på 
lampen.

Ved siden af chefredaktørjobbet er han en 
meget benyttet tv-kommentator, og desuden 
foredragsholder, lederskribent og aktiv på de 
indre linjer i Fynske Medier. 

Somme tider optræder han også i en uformel 
rolle som kulturel iværksætter og idéhvisker på 
Sydfyn, hvor han bor sammen med sin kone og 
deres fire børn.

TO LÆRERE I HVER KLASSE

Nogle ideer omsætter han selv.  Senest har han 
lavet højskole i avisregi.  

-Avis og højskole er to dele af samme sag. 
Begge dele handler om fællesskab, overra-
skelse, oplysning og underholdning.

Fyns Amts Avis har lavet demokratikursus 
sammen med Ryslinge Højskole og demokrati-
skole på Malta med Oure Højskole.

Skole og uddannelse er for Troels Mylenberg 
noget af det mest værdifulde i samfundet. 

-Stort set alt, hvad der er lykkedes i det her 
land, kan tilbageføres til en åben og inklude-
rende og fællesskabsorienteret dannelsesskole.

Nu foreslår han frejdigt at investere i skole- 
og uddannelse og gøre Fyn til landets bedste på 
skoleområdet.  At brande Fyn som en uddan-
nelsesø med særlige dannelseskvaliteter.

-Jeg synes, at vi på Fyn burde sige, at det 
vigtigste for os er, at børn og unge uddannes og 
dannes. Det har vi alle dage været gode til. Vi er 
skidegode til skoler her på Fyn!  

-Enhver har kunnet se, at der ikke har været 
reelle forhandlinger, sagde han i 2013 efter 
lockouten og regeringsindgrebet.

I de seneste ledere om folkeskolen kalder 
Mylenberg skolereformen for en skandale og et 
politisk fejlskud, fordi tilliden mellem lærerne 
og deres arbejdsgivere er fjernet.

-Reformen har med et slag afskaffet tilliden 
til lærerne, og dermed ryger kaldet. Med det går 
engagementet naturligvis samme vej.  I stedet 
tælles timer, og al den kontrol, registrering og 
administration, som gode arbejdspladser ellers 
kæmper for at fjerne fra kernemedarbejderne, 
truer nu med at blive selve kernen i lærerger-
ningen.

-Det er ikke bare skandaløst, det er et politisk 
fejlskud af de helt store, som med sikkerhed vil 
stå som en skamplet for eftertiden.

EN SKOLE STARTER MED GODE LÆRERE

-Hvad mener du med, at kaldet skal tilbage i 
lærerjobbet?

-Jeg mener, at lærere er mennesker, der dedi-
kerer deres livsgerning til at ville oplyse og un-
dervise til samfundets fælles bedste.  Det siger 
sig selv, at man ikke kun kan være det mellem 
klokken 8 og klokken 16.  Jeg er også journalist, 
når jeg har fri.  Vi skal tilbage til, at samfundet 
giver lærerne en tillidserklæring og ikke laver 
firkantede retningslinjer for arbejdet. 

-Mange af de ting, vi går og glæder os over i 
vores land, er skabt af det forhold, at mange af 
os har haft en lærer, der har gjort en kæmpe-
forskel i vores liv.  Har åbnet verden for os.  Det 
synes jeg, man ofte glemmer. 

-Du er ret alene blandt chefredaktører og 
publicister om dine synspunkter.  Ved de for lidt 
om folkeskolen?

-Ja, det tror jeg.  Jeg siger ikke, jeg ved alt, 
men jeg er kommet på mange skoler og har selv 
arbejdet i branchen.  Det giver kendskab til, 
hvor hårdt det kan være.  

-Mange synes, at det er for løst og udiscipline-
ret i skolen. Der skal være noget mere autoritet.  
Som jeg oplever det, så er det resultatet af be-
vidste beslutninger om, hvad der gavner elever 
og skolen mest.  

-Mange af mine kolleger har ikke forstået, at 
den vigtigste person på skolen er læreren.  Ikke 

tekst:  Erik Schmidt 

eleverne.  Læreren vil altid for mig stå som den 
centrale person på en skole.  Det er læreren, der 
er fabrikkens maskine. Eleverne er råstofferne 
eller legoklodserne.  Det er måske en dårlig 
sammenligning, men man er nødt til at forstå, 
at en god skole starter med lærerne.  Ikke med 
bygningerne eller fysiklokalet.  Det starter med 
nogle gode lærere.

ARVELIGT BELASTET

Når den 45-årige Mylenberg  taler om, at han 
selv har været i branchen, kan han henvise til 
sin tid som højskoleforstander på Vallekilde 
Højskole fra 2003 til 2005.

Måske er Troels Mylenberg også arveligt 
belastet.  Hans far er den i skolekredse navn-
kundige Svend Erik Pedersen, der op gennem 
1990’erne var rektor for Statens pædagogiske 
Forsøgsskole i Rødovre, dynamisk formand for 
Folkeskolens  Udviklingsråd og senere i øvrigt 
manden bag de historisk store investeringer, 
som Gentofte Kommune foretog i folkeskolen i 
00’erne.  

En idé, som sønnen altså har taget med sig til 
Fyn!

Fynsk uddannelsesvision //  Chefredaktør Troels Mylenberg peger på, at Fyn har 
stolte traditioner på skole- og uddannelsesområdet.  Nu foreslår han, at Odense og Fyn  
investerer langsigtet i skolen og brander hele øen som et uddannelsesmekka. Det vil  
tiltrække børnefamilierne.

Troels Mylenberg mener, at lærere 
er mennesker, der dedikerer deres 
livsgerning til at ville oplyse og 
undervise til samfundets fælles bedste.  
– Det siger sig selv, at man ikke kun kan 
være det mellem klokken 8 og klokken 
16.  Jeg er også journalist, når jeg har 
fri.  Vi skal tilbage til, at samfundet giver 
lærerne en tillidserklæring og ikke laver 
firkantede retningslinjer for arbejdet.

Mylenberg har arbejdet som politisk reporter 
og redaktør på Weekendavisen, Dagen og 
Ekstra Bladet. Han blev i 2003 forstander for 
Vallekilde Højskole. I 2005 blev han leder af 
Center for Journalistik ved Syddansk Universi-
tet, men vendte i 2008 tilbage til den politiske 
journalistik, da han blev ansat på Berlingske 
Tidendes Christiansborg-redaktion. Her stop-
pede han i september 2009 og blev kort efter 
partner i kommunikationsvirksomheden Kon-
trabande samt skribent for RÆSON.   
    1. marts 2010 tiltrådte han som politisk 
redaktør på Fyens Stiftstidende. En  
stilling som han havde, indtil han 
blev chefredaktør på Fyns  
Amts Avis i 2011.
Kilde: Wikipedia

TROELS MYLENBERG

poRTRÆT
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Det er ikke noget, der passer Susanne Craw-
ley Larsen, som har forberedt sig godt og rela-
tivt  tidligt meldte ud, at hun havde til hensigt at 
skaffe flere midler til folkeskolen.

Men Crawley har stort set siden hun tiltrådte 
posten i 2013 været under pres.  Både som følge 
af underfinansiering af det område, hun er sat 
til at styre og på grund af en svag politisk plat-
form som eneste radikale byrådspolitiker.  Med 
den seneste ganske alvorlige sag om eventuelt 
ulovlige nedskæringer på anbringelsesområ-
det, må hun nu også kæmpe med et image af en 
forvaltning, der tilsyneladende har svært ved at 
sætte en fod rigtigt.

B&U-rådkvinden har åbenlyst sagt, at hun 
går efter at finde op mod 56 mio. driftskro-
ner på budgettet til folkeskolen.  Det er ca. 
halvdelen af det beløb, som hendes forvalt-
ning har regnet ud, at Odenseskolerne mang-

Skolen vil også med til transformationsfesten

-HVIS MAN GERNE 
vil være en stor-

by, er man også 
nødt til at have en 

ordentlig folkeskole.
Sådan siger B&U-

rådkvinde Susanne Crawley 
Larsen til LærerBladet.
-Jeg har ikke lyst til at stå i spid-

sen for en middelmådig folkeskole.
Det kommer dog til at holde hårdt for 

Crawley, for der er heller ikke næste år udsigt 
til flere penge til skole- og velfærdsområ-
derne.  Ikke flere penge til drift.  Kun til an-
læg.  Samme trøstesløse historie for skolerne 
og velfærdsområderne. I hvert fald er det 
sådan, hvis byrådet følger de store linjer fra 
økonomiudvalgets første udspil til budget for 
2016.

ler for at komme på niveau med de andre 
store byer.

Midlerne mangler Susanne Crawley akut til 
forbedring af den belastede vikarsituation og 
fornyelse af de mange slidte og umoderne un-
dervisningsmidler.

ODENSE LEVER IKKE OP TIL INTENTIONEN

Det nye notat om "opfyldelse af elevernes rets-
krav" peger på, at de seneste års besparelser 
har ført til både ringere faglige resultater og 
dårligere trivsel for Odenses elever.  Det bety-
der, at Odense ikke lever op til intentionen med 
folkeskolereformen, og det vil være Susanne 
Crawleys våben i jagten på midler.

Selv om de store linjer lægges i økonomiud-
valget, hvor Crawley selv har sæde, så har der 
det seneste stykke tid også pågået sonderende 

tekst:  Erik Schmidt 

Hvis man 
gerne vil være 
en storby er 
man også nødt 
til at have en 
ordentlig  
folkeskole. 
Jeg har ikke 
lyst til at stå i 
spidsen for en 
middelmådig 
folkeskole."
SUSANNE CRAWLEy 
LARSEN
Rådkvinde 

forhandlinger, der tager sigte på at skaffe et 
politisk flertal for at flytte midler fra ét drifts-
område til et andet.

Og det er sprængfarligt med stigende borg-
mesterambitioner hos Venstres Jane Jegind.

Derfor bliver der for tiden gået på listefødder 
for at bevare et fornuftigt forhandlingsklima.  
Men det er en skrøbelig harmoni.

Førstebehandling af budgettet, der sker 
på baggrund af økonomiudvalgets udkast til 
teknisk budget, finder sted onsdag den 16. sep-
tember, og der er forligsdrøftelser de følgende 
dage.  Andenbehandlingen finder først sted den 
7. oktober.

STOR SPÆNDING OM ENHEDSLISTEN

Den største spænding samler sig om, hvorvidt 
Enhedslisten i år går med i budgetforliget.  Hvis 
listens nye spids, Brian Skov Nielsen vender 
tommelfingeren nedad, så skal borgmester An-
ker Boye finde nye støtter.

-Enhedslisten vil i hvert fald gå til budgetfor-
handlingerne med det fokus, at der skal findes 
penge til velfærdsområderne - heriblandt fol-
keskoleområdet, siger Brian Skov Nielsen til 
LærerBladet.

Socialdemokraterne vil også gerne støtte de-
res allierede radikale rådkvinde og komme den 
stigende kritik fra forældre og lærere i møde.  

Men der sukkes bor-
det rundt i den social-
demokratiske gruppe 
over det manglende 
økonomiske råderum.  

Der vil godt nok ef-
ter alt at dømme ikke 
ske store besparelser 
i 2016 og 17, men især 
anbringelsesområdet 
giver problemer med 
en budgetoverskri-
delse på godt 20 mio. 
kr., og regeringens 
udligningsreform kan 
bidrage til de økono-
miske kvaler, men de 
negative virkninger 
for Odense vil først 
for alvor slå igennem 
i 2018. 

Også Venstrere-
geringens såkaldte 
omprioriteringsbi-
drag på én procent om 
året fra 2016 til 2019, 

hvilket svarer til cirka 2,4 milliarder kroner om 
året på landsplan, gør først rigtig ondt om et par 
år.  Størstedelen af Odenses omprioriteringsbi-
drag bliver nemlig i år tilbageført uden krav fra 
regeringen.  

Det drejer sig om ca. 85 mio. kr., hvoraf de 60 
tilbageføres.  Regeringen skal på længere sigt 
bruge pengene til finansloven, så de kan give 
Dansk Folkeparti penge til de ældre, de konser-
vative mere politi og Liberal Alliance skattelet-
telser. Derfor vil problemet være stigende.   

Det kan ifølge Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd betyde knap 20.000 færre offentlig 
ansatte i kommunerne mellem 2016 og 2019. 
På skolerne alene er der tale om 2.000 færre 
lærere. 

Borgmester Anker Boye og hans parti satser 
grundlæggende på vækst og har samtidig øj-
nene rettet mod at nedbringe antallet af syge, 
folk på overførselsindkomst, anbringelser og 

Budgetforhandlingerne  //  Susanne Crawley Larsen vil gerne se folkeskolen som en 
del af vækst- og transformationsfilosofien. Men de store partier satser ikke på nye penge 
til skoler og velfærd.  Der er spænding om, hvorvidt Enhedslisten vil gå med i budgetforlig.

Heller ikke til næste år 
er der udsigt til flere 
penge til skole- og 
velfærdsområderne. I 
hvert fald hvis byrådet 
følger de store linjer 
fra økonomiudvalgets 
første udspil til budget 
for 2016.

BERETnIng og 
AnALYSE 

Anker Boye (A) - borgmester   
Peter Rahbæk Juel (S), 
Susanne Crawley Larsen (R), 
Brian Skov Nielsen (EL) 
Jane Jegind (V)

(Brian Skov Nielsen overtog Per 
Bergas rådmandspost den  
9. september 2015)

ØKONOMIUDVALGET

arbejdsløse.  Det skæpper i omegnen af 75.000 
kroner i kommunekassen for hver arbejdsløs, 
man får i job.

CRAWLEYS ENSOMME KAMP

Men hvis der skal sendes flere midler til sko-
lerne, så skal der skæres ned på andre områ-
der.  Centrum-venstre har fundet "lidt penge i 
By- og kultur og i Borgmesterforvaltningen".  
Der er blandt andet de frie busmidler på ca. 9,5 
mio. kr., som vokser til 15 mio. i løbet af nogle 
år.  Men der er ikke enighed om, hvad de skal 
bruges til, og det er langtfra nok til at dække 
skolernes behov.

Derfor ser det ud til, at Susanne Crawley 
kommer til at kæmpe ret alene for at nå op på 
de 56 mio., hun stræber efter.  Ganske vist med 
en principiel støtte fra SF og Enhedslisten, 
men hos Socialdemokraterne vil støtten være 
comme ci comme ca.  Borgmester Anker Boye 
vil først og fremmest "fandenstjertme’ ha’ 
vækst", og så må folkeskolen vente.

Politisk vil det derfor være nemmere at 
komme igennem med effektiviseringer inden 
for Susanne Crawleys eget forvaltningsområde, 
selv om det også vil kræve politisk konsensus.  
Det er derfor sandsynligt, at der bliver tale om 
at skaffe midler via skolestrukturtilpasninger.  

Rådkvinden har selv peget på muligheden 
for at lave større skoledistrikter, hvor flere sko-
ler vil blive samlet under én ledelse, og ved at 
samle de største elever på færre skoler i større 
klasser.  Men heller ikke her vil provenuet være 
tilstrækkeligt.

Det ser også ud til, at hun siden de første mel-
dinger har dæmpet forventningerne.  Til Fyens 
Stiftstidendes Jørgen Volmer sagde hun således 
den 26. august, at "et mindre tocifret million-
beløb" kunne løse de mest akutte problemer, 
hvilket godt kunne være 10-20 mio.  

Altså ikke i nærheden af de 112 mio. kr., som 
Susanne Crawleys forvaltning har angivet som 
et ønskeligt mål.

2.  
september 

Økonomi- 
udvalgsmøde

Økonomiudvalget 
drøfter det  

endelige budget-
forslag 2016

 

9.  
september 

Økonomiudvalgs-
møde. Økonomi-

udvalget beslutter 
at fremsende 

Økonomiudval-
gets endelige bud-
getforslag 2016 til 

byrådets 1.  
behandling.

14.  
september 

Budgetdrøftelser 
med byrådets 

partier
 

16.  
september 

Byrådsmøde,  
1. behandling af 

budget 2016
1. behandling af 

budgettet for 
2016 kl. 15.00

 

17.  
september 

Forligsparti- 
drøftelser

18.  
september 

Forligspartidrøf-
telser fortsætter
Hvis der ikke er 

indgået forlig den 
17. september, 
fortsættes den 
følgende dag.

7.  
oktober

Byrådsmøde,  
2. behandling af 

budget 2016
I forbindelse med 

byrådsmødet  
vedtages Budget 

2016 endeligt.

BuDgETFoRhAnDLIngERnE 2015
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Den er skrevet i utilfredshed med det rosen-
røde billede, som kommunens kvalitetsrapport 
tegner.

Ikke mange kritiske kommentarer har fundet 
vej til den autoriserede kvalitetsrapport, mener 
Bundsgaard og Torp, der på pressemødet blev 
sekunderet af Roar Hylleberg, der er besty-
relsesformand på Risingskolen og medlem af 
landsorganisationen Skole og Forældres hoved-
styrelse.

-Debatmødet med politikerne i foråret viste 
os, at de fleste politikere faktisk ikke vidste, 
hvad de egentlige problemer i skolen er, siger 
Jeppe Bundsgaard.  De troede, at beskidte toi-
letter er ét af skolens største problemer. Det var 
tårefremkaldende!

-Også derfor laver vi denne oplysningskam-
pagne! 

DE STØRSTE PROBLEMER

Odenses nedprioritering af skolen fører først 
og fremmest til udfordringer med inklusion, 
undervisningsdifferentiering og integration, 
mener Jeppe Bundsgaard og Vicki Torp.

-Når støttefunktionerne fjernes, fordi der 
ikke er midler, så går det galt.

-Mistrivsel for et barn bliver ofte til mistriv-
sel for en hel klasse, siger Vicki Møberg Torp.

Rapporten om Odenseskolerne beskriver 
og eksemplificerer manglende kvalitet på de 
nævnte områder en række andre centrale 

Forældre udbygger og skærper kritik 

SIDEN APRIL I år 
har skolebestyrel-

serne i Odense med 
usædvanlige opråb 

sørget for, at byrådspoli-
tikerne ikke kunne undgå 

at opdage den manglende 
kapacitet og skrantende kvalitet, 

der siden 2009 har sendt Odenses 
skoler på en gedigen nedtur.

Op mod halvdelen af skolerne nægtede  i lø-
bet af sommeren overraskende at godkende de 
respektive skolers budgetter.  Det gav genlyd på 
Flakhaven.  

Det skete oven på en massiv opmærksom-
hedskampagne med direkte henvendelser til 
politikerne, pressedækning og afholdelse af et 
debatmøde med deltagelse af de fleste byråds-
politkere.

-Vi kan mærke en større lydhørhed fra poli-
tikerne og mere ærlige udmeldinger fra B&U-
forvalningen, siger Jeppe Bundsgaard, der er 
næstformand på Rosengaardskolen og med i 
koordinationen af aktiviteterne.

Han roser det seneste notat fra forvaltningen 
om elevers retskrav.

Den stærke og koordinerede indsats har nu 
resultreret i en alternativ kvalitetsrapport om 
Odenseskolernes tilstand, der blev offentlig-
gjort den 25. august ved et pressemøde på 
Agedrup Skole, hvor Vicki Møberg Torp er be-
styrelsesformand.

problemer som f.eks. 
fagligt forældet un-
dervisningsmateriale, 
utilstrækkeligt it-ma-
teriel og mangelfuld 
infrastruktur, svig-
tende støtte til elever 
med særlige vanske-
ligheder, manglende 
fleksibilitet og kvali-
tet i den understøt-
tende undervisning, 
regelmæssige be-
vægelse, åben skole, 
ringe vikardækning 
og dårligt undervis-
ningsmiljø.

Rapporten konklu-
derer, at der er tale om 
virkelig dybtliggende 
og alvorlige proble-
mer, som bunder i, at 
skolen har fået flere 

opgaver og færre midler, da Odense gennem 
de senere år har nedprioriteret skolerne på en 
måde, der ikke før er set.

Når dette blad er udkommet, har der været et 
såkaldt folkemøde på Flakhaven samme aften, 
som Odense byråd holder det sidste møde inden 
budgetforhandlingerne.

Mødet er arrangeret af "Flere penge til folke-
skolen i Odense".  

Politikerne 
troede, at  
beskidte  
toiletter er 
ét af skolens 
største proble-
mer. Det var 
tårefremkal-
dende!

JEPPE BUNDSgAARD
om debatmødet i  
foråret med politikere 
fra Odense byråd

Alternativ kvalitetsrapport //  Skolebestyrelserne udgiver alternativ og usædvanlig 
kritisk kvalitetsrapport om Odenseskolernes tilstand. – Og den er ganske alvorlig, siger 
Vicki Torp og Jeppe Bundsgaard.

Odenses nedprioritering af 
skolen fører først og fremmest 
til udfordringer med inklusion, 

undervisningsdifferentiering og 
integration, mener skolebestyrelses-

formand Vicki Møberg Torp 
fra Agedrup Skole, der på 

skolebestyrelsernes pressemøde  
blev interviewet til TV2 Fyn.

BERETnIng

tekst:  Erik Schmidt

tekst:  Erik Schmidt

spænding om, hvad lige præcis Odense Kom-
mune vil kræve af skolelederne, og hvad den vil 
kræve af lærerne, hvis forvaltningen ligesom 
ministeriet ikke må regulere lærernes metoder.

Mange lærere har svært ved at finde ud af, 
hvordan de skal forholde sig.

-Jeg har mildest talt svært ved at finde hoved 
og hale i det, siger lærer Anders Pedersen fra 
Tarup Skole. 

Børn- og ungechef Poul Anthoniussen kan nu 
ikke se, at der er noget at være i tvivl om.

-De nye Fælles Mål er obligatoriske for alle 
skoler for skoleåret 2015-16, siger han.

B&U-forvaltningen i Odense mener ikke, at 
læringsmålstyringen kommer i konflikt med 
lærernes metodefrihed.

-Vi forstår ikke læringsmålstyret undervis-
ning som en metode. Metoder er jo værksteds-
undervisning, gruppearbejde, projektarbejde, 
Cooperative Learning, klasseundervisning, 
individuelt arbejde og sådan noget.

-At opstille mål for elevernes læring er ikke 
en metode, men en tilgang til elevernes læring 
og er også beskrevet i lovens paragraf 18, siger 
Poul Anthoniussen.

JAMEN, SELVFØLGELIG

Per Fibæk Laursen, der er professor i pædago-
gik ved IPU, Aarhus Universitet, siger, at hvis 
en kommune vælger at bruge læringsmål som 
en "tilgang" til undervisningen, medfører det 

LÆRINGSMÅLSTYRING  
GIVER HOVEDBRUD 

IFØLGE UNDER-
VISNINGS-

MINISTERIET er 
læringsmålstyret 

undervisning ikke 
obligatorisk.  Ministeriet 

blander sig nemlig ikke i læ-
rernes valg af metoder.  Sådan 

lød begrundelsen i et mailsvar til 
fagbladet Folkeskolen lige før ferien.

I en senere mail præciseres det dog, at kom-
muner og skoleledelse godt kan "kræve at 
lærerne arbejder ud fra en læringsmålstyret 
tilgang til undervisningen."

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, 
der har været med til at styre tilblivelsen af 
de nye mål, siger dog til dr.dk, at det aldrig har 
været meningen, at kommunerne skal diktere, 
hvordan lærerne skal arbejde med læringsmål!

IKKE EN METODE MEN EN TILGANG

De forskellige udmeldinger fra ministerium og 
kommuner får  Thomas Aastrup Rømer, der er 
lektor i pædagogik ved Institut for Pædagogik 
og Uddannelse  ved Aarhus Universitet, til at 
kalde situationen for et "logisk sammenbrud".

Professor i pædagogik Per Fibæk Laursen 
opfordrer lærerne til at slappe af.  Lærerne skal 
bare gøre, som de plejer og koncentrere sig om 
det gode håndværk, siger han.

Men på de odenseanske skoler hersker der 

Læringsmålstyret undervisning // Læringsmål- 
styring af undervisningen er ifølge Undervisningsmi-
nisteriet ikke obligatorisk, fordi lærernes metodefrihed 
skal respekteres.  Kommunerne skal heller ikke diktere 
lærerne, hvordan de skal håndtere de nye Fælles Mål, 
som i sig selv dog er obligatoriske. Det siger forsknings-
chef Andreas Rasch-Christensen. Nu diskuteres det,  
om læringsmålstyret undervisning er en metode eller 
en "tilgang". B&U-forvaltningen i Odense kalder det  
en tilgang.

Jeg ser først og 
fremmest sådan på 
det, at ministeriet 
ikke kan tage pa-
tent på betydningen 
af et udtryk som 
’læringsmålstyret 
undervisning." 
 
PER FIBÆK LAURSEN
Professor,  
IPU, Aarhus Universitet

Kommunen skal 
ikke diktere,  
hvordan lærerne 
skal arbejde med 
læringsmål."
 
ANDREAS  
RASCH-CHRISTENSEN
VIA-Forskningschef 

Læringsmålstyret 
undervisning er en 
helt bestemt form 
for didaktik, der 
udelukker andre  
didaktikker."
 
THOMAS AASTRUP RØMER
Lektor, IPU, Aarhus Universitet

Jeg kan ikke fore-
stille mig, at der 
er tid til at arbejde 
med noget, der ikke 
har noget formål, 
eller som der bare 
ikke er et mål med."
POUL ANTHONIUSSEN
Børn- og ungechef

TEMA
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ikke uden videre  nogen systematisk "fastlagt 
fremgangsmåde".

-Derfor kan lærerne godt uden videre konse-
kvenser sige: ’Jamen, selvfølgelig’ til et eventuelt 
krav om en læringsmålstyret tilgang.  Der følger 
ikke automatisk en bestemt metodik med en 
tilgang. 

Han er ikke enig i, at undervisningsmini-
steriet eller for den sags skyld kommuner har 
eneret på at bestemme, hvad læringsmålstyret 
undervisning er.

-Jeg ser først og fremmest sådan på det, at 
ministeriet ikke kan tage patent på betydningen 
af et udtryk som ’læringsmålstyret undervis-
ning’.  Det følger jo næsten af indholdet i selve 
begrebet undervisning, at undervisning styrer 
efter målene for, hvad eleverne skal lære. Det er 
kun meget dårlig undervisning, der styrer efter 
andre ting.

-Ganske vist har ministeriet lanceret en mo-
del og en vejledning med en lidt snævrere betyd-
ning.  Men vi andre har jo lov at bruge udtrykket 
i en bredere betydning!

UDELUKKER ANDRE DIDAKTIKKER

B&U-chef Poul Anthoniussen fastholder dog op-
mærksomheden på sigtet med de nye Fælles Mål. 

-Kompetencemålene i de nye Fælles Mål er i 
højere grad end trinmålene formuleret som mål 
for elevernes læring.  

-Da meget forskning peger på, at tydelige for-
ventninger og feed-back øger elevernes læring, 

LÆRER ANDERS SUND Pedersen har 
svært ved at finde hoved og hale i udmel-
dingerne om læringsmålstyring.  Men 
han prøver at bruge sin sunde fornuft.

-Som med så mange andre under-
visningsmetoder, så har jeg en meget 
pragmatisk indgang til at arbejde med 
læringsmål. Jeg plukker de dele,  jeg fin-
der interessante og udviklende for min 
undervisning. 

-Jeg synes, de forenklede Fælles Mål 
er et bedre redskab til mine årsplaner, 
og den megen fokus disse har gjort, at jeg 
synes, mine teams årsplaner er blevet 
bedre, både som arbejdsredskab for mig 
og som information til forældrene. 

-Jeg har dog meget svært ved at se 
kvaliteten i den didaktiske model, hvor 
jeg skal se på målene, før jeg kigger på 
materialet. Specielt i matematik synes 
jeg ikke, det er hensigtsmæssigt. 

ELEVERNE KAN FÅ OVERBLIK

Anders synes, det kan være godt for ele-
verne at kende målene.

-Jeg bruger ikke synlige læringsmål 
i hvert eneste forløb, da der specielt i 
matematik også er meget af undervisnin-

gen, der går ud på 
træning af tid-
ligere gennem-
gåede emner. 
Men det giver et 
godt overblik for 
eleverne at kende 
målsætningen 
for undervisnin-
gen. 

-Jeg tester dog 
ikke de pågæl-
dende mål, da jeg 
ikke synes vi skal 
påføre eleverne 
flere test end hø-
jest nødvendigt. 

Anders Sund Pedersen har dog én ho-
vedanke mod den læringsmålsstyrede 
undervisning, hvis den næsten er en 
"religion".  

-Læringsmålstyring er meget tidskræ-
vende og bureaukratisk. Jeg kan ikke 
finde tid til en så omfattende forbere-
delse, som jeg føler det kræver. 

TILGANG

"Måde hvorpå man griber et emne an eller an-
skuer en problemstilling; indfaldsvinkel."

METODE

"Systematisk og fastlagt fremgangsmåde, 
som anvendes, når et arbejde skal udføres  
eller et problem løses."
Kilde: Den danske ordbog

Nogle af ministeriets konsulenter drager rundt i landet 
og fortæller, at lærerne i deres undervisning ikke 
længere må tage udgangspunkt i emner, aktiviteter eller 
problematikker.  Nu er det mål for læringen, der styrer!  
Hvis det bliver virkelighed på landets skoler, frygter 
nogle forskere og en del lærere, at ikke-målstyrede, 
vegetative og tværfaglige studier risikerer at blive 
fortid. (Arkivfoto).

-Som med så mange andre undervisningsmetoder, så har jeg en meget pragmatisk indgang til at 
arbejde med læringsmål, siger lærer Anders Sund Pedersen.

Anthoniussen skelner skarpt nok mellem al-
mindelig didaktisk virksomhed og læringsmål-
styret undervisning.

-Fælles mål og læringsmålstyret undervis-
ning er ikke det samme.  Hiim og Hippe er ikke 
det samme som læringsmålstyret undervis-
ning, som denne defineres af professor Jens 
Rasmussen på ministeriets hjemmeside.

-Ministeriet siger på en måde bare begge dele, 
og det er det, som er problemet!

-Læringsmålstyret undervisning er en helt 
bestemt form for didaktik, der udelukker andre 
didaktikker.

Rømer henviser til, at ministeriet selv kalder 
det for en metode.  Ministeriet skriver blandt 
andet: "De Fælles Mål lægger op til at bruge me-
toden Læringsmålsstyret undervisning – men 
det er ikke beskrevet eksplicit som et krav for 
skolerne i loven."

SKOLELEDERNES LOD

I sidste ende vil B&U-forvaltningen imidlertid 
overlade processen til skolelederne.
-Skolelederne kan fastsætte retningslinjer for 
organiseringen, tilrettelæggelsen, gennem-
førelsen og evalueringen af undervisningen 
– altså også i forhold til, hvordan man på skolen 
arbejder med de nye Fælles Mål, siger B&U-chef 
Poul Anthoniussen.  

B&U-forvaltningen slipper altså styringen 
og undgår dermed det eventuelle konfliktpo-
tentiale i sagen, som til gengæld kan risikere at 
havne på den enkelte skole.

Men også Poul Anthoniussen anerkender at 
lærerne stadig har metodefrihed, selv om ram-
men kan synes indsnævret.

 -Den enkelte underviser vælger selv de pæ-
dagogiske veje til et givent undervisningsmål, 
og udvælger selv undervisningsstoffet inden for 
rammerne af den lokalt godkendte læseplan og 
de godkendte undervisningsmidler. Det er jo 
her metodefriheden ligger, og den er der jo fort-
sat. Også når der er sat mål for elevernes læring.

B&U-chefen ønsker imidlertid ikke at tage 
stilling til, om der kan forekomme undervis-
ning der ikke er bundet op på læringsmål.

-Jeg kan ikke forestille mig, at der er tid til at 
arbejde med noget, der ikke har noget formål, 
eller som der bare ikke er et mål med. Skolens 
aktiviteter og undervisning tager jo udgangs-
punkt i, og er funderet i, folkeskoleloven og 
Fælles Mål. 

-Så alle initiativer, der kan gøre læringen 
synlig for eleven, er absolut velkomne!

pragmatisk indgang
Praktisk skolehverdag //  Læringsmålstyring 
kan kvalificere årsplaner og give eleverne overblik, 
men det er tidskrævende og bureaukratisk, mener 
lærer Anders Sund Pedersen

Jeg kan ikke
finde tid til 
en så  
omfattende 
forbere-
delse!"

må det forventes, at lærerene synliggør og tyde-
liggør målene for eleverne. 

Og det er altså lærerne, der ifølge Andreas 
Rasch-Christensen selv styrer det.  

Andreas Rasch-Christensen har selv set 
kommunale forvaltninger forlange af lærerne, 
at de skal nedbryde målene med undervisnin-
gen til hver enkelt elev og lade forældrene give 
deres besyv med digitalt. 

-Det har aldrig været intentionen!
Grundlæggende mener Poul Antoniussen 

ikke, det giver mening at stille spørgsmålstegn 
ved læringsmålstyret undervisning.

-Hvis der med læringsmålstyret undervis-
ning menes, at undervisningen styres af mål, 
der er opsat for elevernes læring, så er det jo 
almen didaktisk virksomhed,  som kan udfoldes 
på mange måder.

-Denne virksomhed kan struktureres i di-
daktiske modeller som Hiim og Hippe, SMTTE 
– eller den måde, der er arbejdet med KIS-forlø-
bene gennem mange år. 

Thomas Rømer mener derimod ikke, at Poul 

Fra skoleåret 2015-2016 trådte de nye ‘Fælles 
Mål’ i kraft. 

•  De Fælles Mål er bindende for alle landets 
skoler. Til forskel fra tidligere, fokuserer de 
Fælles Mål i dag på, hvad en elev skal lære 
- og ikke, hvad der skal gennemgås i under-
visningen.

•  De Fælles Mål er nedskrevet som lærings-
mål, og lærerne skal opstille individuelle læ-
ringsmål for den enkelte elev i elevplanerne. 

•  Lærerne bestemmer selv, hvordan de tilret-
telægger undervisningen, så længe hver elev 
når de Fælles Mål. Hver kommune, skolebe-
styrelse og skoleleder kan udstikke rammer 
til lærernes arbejde for at nå de Fælles Mål.

•  Undervisningsministeriet har dog udgivet en 
række vejledninger til lærerne, som giver et 
bud på, hvordan man kan arbejde med læ-
ringsmål i undervisningen. Du kan se Fælles 
Mål, læseplan og vejledning på ministeriets 
hjemmeside.

•  De Fælles Mål lægger op til at bruge 
metoden Læringsmålsstyret under-
visning, men det er ikke beskre-
vet eksplicit som et krav for 
skolerne i loven.

Kilde: Undervisningsministeriet 
og EMU

DE NYE FÆLLES MÅL
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oLF MEnER
Anne Mette  

Kæseler Jensen
Formand 

Tlf. 23301268

Charlotte Holm
Næstformand 
Tlf. 50710984

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø

Ida Holm Clemensen

Anne-Lene Storm

Jan Andersen

Tine Steendorph

Anders Sund 
Pedersen

Investering i Odense
I Odense kører renovationsbiler rundt med en kæm-
pereklame for miljøet og et billede af et barn, der siger: 
"Min fars arbejde passer på miljøet – vores fremtid".  
Det er en relevant påmindelse midt i vækststrategien og 
transformationen af Odense "fra stor by til storby". 

Det ville også være relevant at se folkeskolen som en 
del af kommunens vækststrategi. Folkeskoleområdet er 
igen og igen blevet nedprioriteret, og Odense Kommune 
ligger i bunden og mere end 100 millioner under de an-
dre storbyer. 

At de årevise besparelser rammer eleverne, begynder 
nu at vise sig på flere parametre. Karaktergennemsnit-
tet er faldende, elevtrivslen er faldende og resultaterne 
af de nationale test stagnerer. Besparelsernes konse-
kvenser for lærerne er også tydelige. Trivselsundersø-
gelserne er røde, sygefraværet stiger, og mange søger 
væk.

Der tegner sig dog nu et billede, der forhåbentligt 
medfører, at investering i børnene kunne blive et tilvalg 
også i Odense. Børn- og Ungeforvaltningen har lavet et 
udførligt notat om, hvordan virkeligheden er på folke-
skoleområdet i Odense.

 Flere politikere har allerede meldt ud, at der skal 
tilføres penge til skolerne. Måske er der en politisk 
erkendelse af, at der er en sammenhæng mellem byens 
vækststrategi og den økonomiske prioritering på sko-
leområdet, og at man ikke alene tiltrækker nye, stærke 

borgere og virksomheder gennem byplanlægning. Det 
er i høj grad også afgørende for, hvor vi bosætter os, at 
vores børns skolegang prioriteres. Mange forældre er 
også på banen med krav om prioritering af børnene, og 
flere skolebestyrelser afviste i foråret at godkende deres 
skolebudgetter.

Der blæser nye vinde i Odense. Måske lykkes det at 
vende udviklingen, så Odense Kommune igen kan blive 
en god kommune – både at sende sine børn i skole i og 
at arbejde i.  Det kræver, at der investeres i børnene, og 
at der findes fælles løsninger med de ansatte. Odense 
Lærerforening har igen og igen, bl.a. i henvendelser til 
politikere, forældre og presse, gjort opmærksom på, at 
de massive besparelser vil få alvorlige konsekvenser. 
Vi har arbejdet for, at Odense Kommune kommer ud af 
konfliktmode, så vi i fællesskab kan arbejde på vilkår, 
der kan forbedre trivslen og mindske sygefraværet til 
gavn for både lærere og elever.

Lad os arbejde for, at skolen bliver en del af vækst-
strategien, så reklamen fra Odense Renovation kan sup-
pleres med en reklame for Odenses skoler og børn, der 
siger: "Min by passer på folkeskolen – vores fremtid".

WEB >  Læs hele notatet vedr.  
opfyldelse af elevernes retskrav på  
www.odenselaererforening.dk

EFTER EN RUNDSPØRGE blandt 
lærerne i Odense fra efteråret 
2013, der viste at 53% af lærerne 
oplevede, at kommunen forsøgte 
at begrænse deres ytringsfrihed og 
advarselssagen fra Agedrup Skole 
tog rådkvinde Susanne Crawley 
Larsen initiativ til et samarbejde 
med Odense Lærerforening.  Sam-
arbejdet skulle skabe større tryg-
hed blandt lærerne.

Men så blev dogmerne sendt igen-
nem MED-systemet, og pludselig 
var der blevet ændret i dogmernes 
ordlyd, så fx "accept af kritik" blev 
erstattet af "accept af konstruktiv 
kritik".

Det mente Odense Lærerfor-
ening var en indsnævring af lærer-
nes ytringsfrihed.  Derfor satte læ-
rerforeningen hælene i. Dogmerne 
levede ikke længere op til intentio-
nen med dem.

Men nu er  dialogen genoptaget 
og tingene igen faldet på plads.  
"Dogmer for god dialog" er blevet 
trukket ud af MED-kredsen.  Det 
var ikke meningen, de skulle god-
kendes i det forvaltningsforum.  Nu 
er der trykt plakater med de oprin-
deligt aftalte dogmer, og plakaterne 
er sendt ud på skolerne.

Ytringsfrihed// Efter midtvejskrise fandt kommunen og OLF 
igen sammen om "Dogmer for god dialog", der anerkender kritik 
som en ressource

Stævning // Odense Kommune vil ikke betale erstatning til to lærere, 
der uberettiget blev fyret i 2012.  Kommunen er uenig i Ligebehandlings-
nævnets kendelse.  Men nu stævner nævnet Odense Kommune med  
henblik på at få udbetalt 330.000 kr. til hver af de to lærere.

dogmer kan nu tages i brug

Nu er der trykt plakater med de 
oprindeligt aftalte dogmer, og plakaterne 
er sendt ud på skolerne.

ODENSE KOMMUNE HAR udsat to lærere for 
aldersdiskrimination.   Det gav Ligehandlings-
nævnet i en kendelse fra juli i år lærerne og 
Odense Lærerforening medhold i.

Sammen med 80 andre lærere blev de i 2012 
afskediget fra Odense Kommune.  Det var den-
gang B&U-forvaltningen pludselig begyndte at 
tale om, at man ville have ret til at sætte "det 
bedste hold".

Palle Skov Jensen er den ene af de to lærere, 
der uberettiget blev fyret.  I starten af august i 
år kunne Odense Lærerforening fortælle ham, 
at nævnet havde givet ham medhold i klagen 
om aldersdiskrimination og tilkendt ham en 
erstatning på 330.000 kroner.

Men Palle Skov Jensen har ikke set noget til 
erstatningen, siger han til Folkeskolen.dk.

Odense Kommune burde have udbetalt er-
statningen til Palle Skov Jensen allerede i juli, 

men i stedet har Odense Kommune meddelt 
DLF’s advokat, at den er uenig i dommen og 
derfor ikke vil betale. 

Det finder Odense Lærerforenings formand 
Anne-Mette Kæseler Jensen helt uacceptabelt.

-Det er fuldstændigt uacceptabelt for hele 
vores retsopfattelse, at Odense Kommune næg-
ter at anerkende afgørelserne fra en myndig-
hed som Ligebehandlingsnævnet. 

NEGATIV OMTALE AF ODENSE

OLF-formanden ærgrer sig også, fordi det brin-
ger Odense i et dårligt lys.

-Det er meget ærgerligt for Odenses om-
dømme, og man må undre sig over, hvem der 
har ret til at træffe en så kontroversiel beslut-
ning, der endnu engang fremhæver Odense 
negativt. 

-Det var ellers vores opfattelse, at der var 
begyndt at blæse nye vinde, så forhåbentligt er 
der nogen i Odense, der skifter spor uden, at det 
bliver nødvendigt, at nævnet skal foretage sig 
yderligere.

DLF har nu henvendt til sig Ligebehand-
lingsnævnet, som vil stævne Odense Kom-
mune for at få erstatningen til de to lærere 
udbetalt.

Årsagen til, at netop disse to lærere har fået 
medhold, er aldersfordelingen af lærere på den 
skole, hvor de arbejdede.  Af de 82 afskedigede 
lærere viste det sig, at gruppen af afskedigede 
lærere over 55 år var tre gange så stor som gen-
nemsnittet i kommunen.

På Palle Skov Jensens skole var fire ud af fem 
fyrede lærere over 50 år. 

– Det er fuldstændigt uacceptabelt for hele vores retsopfattelse, at Odense Kommune nægter at følge afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, 
mener Anne-Mette Kæseler Jensen.

Odense nægter at rette sig efter  
kendelse i Ligebehandlingsnævnet

tekst:  Erik Schmidt

af Anne-Mette Kæseler Jensen,  
formand for OLF

Man må undre 
sig over, hvem 
der har ret til 
at træffe en så 
kontroversiel 
beslutning, 
der endnu 
engang frem-
hæver Odense 
negativt. 
 
ANNE-METTE  
KÆSELER JENSEN



16     LÆRERBLADET  /  september 2015

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

LÆRERBLADET  /  september 2015     17

NÅR BØRN- OG Ungeforvaltningen efter planen 
tager til Canada for at studere Ontarios skolesy-
stem, skyldes det ikke mindst B&U-forvaltnin-
gens og rådkvinde Susanne Crawleys personlige 
møde med viceundervisningsminister Mary 
Jean Gallagher fra den canadiske provins.

Ontario-ministeren har netop været på fore-
dragsturne i Horsens, Aabenraa, København og 
altså også Odense.

-Vi har en tradition for, at udvalget tager på 
studietur sammen, og vi har haft drøftelser om, 
hvad vi gerne ville lære noget om.

-Mit fokusområde, som også er ét af skolere-
formens mål, er at løfte de mest udsatte elever, 
så det ikke er de vilkår, man er født under, der er 
afgørende for, hvordan man klarer sig i uddan-
nelsessystemet.

Susanne Crawley og hendes forvaltning blev 
meget inspireret af Mary Jean Gallaghers fore-
drag, da hun var i Odense.

-Det er på få år lykkedes Ontario at lukke 
nogle gab ,som har med social ulighed at gøre.  
De løfter de mest sårbare, men de løfter samti-
dig de dygtigste elever.

Efter planen drager både B&U-embedsmænd 
og -politikere til Ontario den 19. september.

MÅLSTYRING OG FEEDBACK

Skolesystemet i Ontario er først og fremmest 
kendt for at bruge målstyring og hurtig feed-
back til eleverne, hvilket især elever med en 
anden etnisk eller kulturel baggrund end den 
nationale profiterer af, og det er formentlig 
grunden til, at eleverne som et gennemsnit sco-
rer højt på internationale lister.

Den finske professor, Pasi Sahlberg, kriti-
serer dog OECD-trenden med at indsnævre 
skolens mål fra bred og dyb læring til basale og 
målbare færdigheder.

"når man sparer går det ud 
over de mest udsatte børn"

tekst:  Erik Schmidt 

tekst:  Erik Schmidt 

Inklusion //  Inklusionen er Susanne Crawleys hjerte-
sag, og nu søsættes det store inklusionsprojekt, som OLF 
har haft stor indflydelse på. A.P. Møller betaler.

Skolemodel //  B&U-forvaltningen i Odense har valgt at læne sig op af en angelsaksisk  
skolemodel i stedet for en nordisk

I Odense er over 96 % 
af eleverne inkluderet 
i almenklaserne, men 

inklusionsbestræbelserne 
er en stor mundfuld 
på skolerne.  (Foto: 

Arkivfoto - eleverne på 
billedet har ikke specielt 

noget med inklusions-
problematikken at gøre).

OVER DE KOMMENDE to år vil 10 lærere og pæ-
dagoger på hver af Odenses 36 folkeskoler gen-
nemgå et syv-ugers diplomforløb om inklusion.  

De 360 pædagogiske medarbejdere skal un-
dervises i "Fagdidaktik og klasseledelse i et in-
kluderende perspektiv",  og samtidig vil et rej-
sehold bestående af pædagogiske medarbejdere 
og konsulenter fra University College Lillebælt 
tilbyde sparring  med henblik på at tilrettelæg-
gelse undervisningen. 

Der bliver desuden særskilte forløb for sko-
lernes ressourceteams og skoleledere og også 
et intensivt forløb for alle 2100 pædagogiske 
medarbejdere.

Det er Odense Kommune, der i samarbejde 
med Odense Lærerforening, BUPL og Skolele-
derforeningen har tilrettelagt det omfattende 
program for kommunens 36 skoler. Men det er 
A.P.  Møller, der betaler arrangementet, som 
koster 6.5 mio. kr.

Odense Lærerforening har spillet en vigtig 
rolle i planlægningen.

-Vi ved, hvad der skal til, så vi har arbejdet 
for, at lærerne har syv ugers studier på fuld tid, 
så de ikke samtidig skal passe deres arbejde.  

-Lærerforeningen har også holdt fast i, at res-
sourcepersonerne fra UC Lillebælt ikke bare 
skal være rådgivere, men efter studieforløbet 
skal med ud i skolen og tage et fælles ansvar 
sammen med lærerne og pædagogerne. 

For Susanne Crawley Larsen er inklusionen 
en hjertesag.

- Når man sparer, går det ud over de mest 
sårbare og udsatte børn.  Noget af det, der ko-
ster, det er løn til mennesker, der skal være der 
omkring børnene.  Det afhænger ikke bare af 
kompetencer, men også antallet af hænder.  

-Vi skal prøve at leve op til det mål i folke-
skolereformen, der handler om at mindske 
betydningen af elevernes forskellige sociale 
baggrunde.   

-Det er svært at inkludere, hvis man samtidig 
skal tage sig af alle andre mulige opgaver.  Hvis 
alle var dygtige kunne man godt stoppe 35 børn 
ind i hver klasse, men sådan er det ikke.  

STOR MUNDFULD

I Odense er over 96 % af eleverne inkluderet i 
almenklaserne, men inklusionsbestræbelserne 
er en stor mundfuld på skolerne.

Ifølge B&U-forvaltningens notat om "opfyl-
delse af elevernes retskrav", der for nylig er blevet 
offentliggjort, "rummes" elevernefysisk på sko-
lerne, men trods gode intentioner kanmedarbej-
derne ikke i tilstrækkelig omfang give eleverne de 
differentierede udfordringer, som de har krav på.

Der mangler simpelthen ressourcer til ud-
dannede vejledere og flere lærere og pædagoger 
for at kunne imødekomme elevernes behov.

B&U-forvaltning vælger ontario som forbillede

Viceundervisningsminister Mary Jean Gallagher fra Ontario, Canada, har netop været på foredragsturne i Horsens, 
Aabenraa, København og Odense. Nu drager Odense til Ontario.  Hun anser de mange kulturer i distriktet som en 
stor ressource, som hun tror vil medføre, at Ontario vil få et forspring i forhold til mange andre steder i verden. We 
are not just part of the world - we are  the  world! 

We are not just part of the world  
– we are  the world!" 
 
MARy JEAN gALLAgHER
Viceundervisnings-minister i Ontario, 

En rapport fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd, SFI, viser, 
at det kun er hver tredje af de elever, 
der kommer fra en specialklasse eller 
specialskole, som modtager den i loven 
fastsatte støtte på 9 timer i undervis-
ningen.
Rapportens konklusioner understøt-
tes af en undersøgelse fra Danmarks 
Lærerforening, der viser, at 8 ud af 10 
lærere i folkeskolen, som arbejder med 
inklusion, ikke mener, at eleverne får 
den undervisning, de har krav på.
Et nyt, stort forskningsprojekt fra Aar-
hus Universitet viser desuden, at 
inklusion kan have en negativ ef-
fekt på hele klassen, hvis der 
f.eks. ikke er den fornødne 
støtte og vejledning. 

ELEVER FÅR IKKE DEN  

NØDVENDIGE STØTTE

10 lærere og pædagoger på hver af 
Odenses 36 folkeskoler skal gennem et 
syv-ugers diplomforløb om inklusion.
De 36 skolers ressourceteams med ca. 
252 vejledere får komtetenceudvikling 
i inkluderende læringsmiljøer og 100 
ledere bliver opgraderet i ledelse af disse 
såkaldte miljøer.
Samtidig  oprettes og uddannes et rejse-
hold på otte personer, som skal sørge for, 
at viden og teori bliver omsat til praksis 
på skolerne.
A. P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til al-
mene Formål donerer 6,5 mio. 
kr. til  arrangementet.

FONDSPENGE TIL INKLUSION  

I  ODENSE

Og han har måske en pointe, da Finland er 
duks på alle internationale scoringslister.

Pasi Sahlberg ærgrer sig over, at "de samme 
skadelige reformtanker" alligevel breder  sig 
"som en virus" på tværs af kloden.  Det siger 
han i et interview for nylig med Folkeskolens 
Esben Christensen.

Virussen har ifølge den finske professor også 
inficeret Danmark.

-Jeg har hørt, at jeres regering har hyret kon-
sulentbureauet McKinsey. Hvis McKinsey er 
der, så er der virus. Helt sikkert.

I Finland, der forsøger at fastholde den brede 
og dybe læring, er læringsmålstyring ikke en 
del af den uddannelsesmæssige succes.  

I det hele taget har det finske undervisnings-
ministerium en mere tilbagetrukket rolle end 
det danske. De nationale læseplaner er mere 
overordnede, og de omsættes så ude på de en-
kelte skoler til konkrete planer for den lokale 
undervisning.  Skole- og lærerautonomien er 

større i Finland end i Danmark. Der er heller 
ikke nationale test og ikke engang nationale 
afgangsprøver. 

DÅRLIGE ARBEJDSVILKÅR

Susanne Crawley Larsen afviser dog, at Odense 
vil kopiere Ontarios metoder.

-Når man tager ud, så er det ikke for at kopiere 
noget andet, men for at tage noget med tilbage.  
Turen er ikke et udtryk for et fravalg af Finland. 

-Der er mange måder, at nå de samme resul-
tater på.  Men der er noget evidens for, at hvis 
eleverne kender deres mål så opnår de bedre 
resultater.   Der findes grader af målstyring, og 
vi skal finde en grad, der passer til Danmark.

De fleste lærere i Ontario arbejder 50-60 ti-
mer om ugen i løbet af skoleåret og mange tager 
ekstra efteruddannelseskurser om sommeren 
eller bruger den på at udarbejde nye materialer.

Tre af de fire lærerorganisationer forlod 
ifølge Folkeskolen.dk i 2012 forhandlingsbor-
det, da der skulle forhandles ny overenskomst 
med regeringen. Og den fjerde - Ontario English 
Catholic Teacher Association - indgik en aftale, 
som vakte voldsom harme og affødte demon-
strationer blandt lærerne.

Canadiske lærere i det hele taget forlader 
professionen i bemærkelsesmæssig  grad. 

30-50 procent af Canadiske lærere forlader 
professionen inden for de første fem år på job-
bet, siger Jon Bradley, der er associate professor 
& program director ved McGill University’s 
Faculty of Education til en canadisk avis.  Ar-
bejdsvilkårene er simpelthen for hårde.  

Jon Bradley hævder i øvrigt, at det canadiske 
skolesystem er i krise.

Susanne Crawley Larsen 
har netop mødt Ontarios 
viceundervisningsminister 
Mary Jean Gallagher 
og blev inspireret til en 
tur til den canadiske 
provins, som ser ud til at 
have et bud på, hvordan 
man udjævner forskelle i 
social baggrund.
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TRE DAGE PÅ JARUPLUND HØJSKOLE 
– med sort sol. Se program og tilmeldingsliste 
på hjemmesiden.

KAN VI DESVÆRRE IKKE VÆRE PÅ 
SKT. KLEMENSSKOLEN. – Vi tager i stedet 
på besøg i galleri galschiøt.

JULETUR – til glücksborg og Flensborg. Pro-
gram følger. Tilmelding senest 8. november.

JULEMØDE.

Vi har byttet fredspligt  
for indflydelse

EFTERåRETS ARRAngEMEnTER FoR FRAkTIon 4

Skinhellighed
"Folkeskolelærere Får ikke løn for 
mere end 14 timer i døgnet, når de 
er af sted på lejrtur med en klasse.

Det står i den lov, som afsluttede 
konflikten mellem lærerne og kom-
munerne i foråret 2013, og det er nu 
stadfæstet af en voldgiftsret.

Derfor undrer det arbejdsmar-
kedsforsker Henning Jørgensen, at 
blandt andet Socialdemokraterne 
afviser at komme lærerne i møde 
med en lovændring med henvisning 
til, at man principielt lader det være 
op til arbejdsmarkedets parter at 
aftale løn og arbejdsvilkår.

- Det er skinhellighed, når man 
siger et og gør noget andet. Man må 
melde ud, hvis man vil have politisk 
definerede betingelser for de offent-
ligt ansatte.

- Men ellers må man tage ansvar 
som arbejdsgiver og lave aftaler 
med sin modpart. Og så er det over-
enskomster, der skal håndhæves, 
ikke love, siger professoren fra Cen-
ter for Arbejdsmarkedsforskning 
ved Aalborg Universitet."
Uddrag af Ritzau-artikel 17. 6. 2015

Billig dansk skoletime 

"(...) en dansk skolelev koster i alme-
nundervisningen i dag godt 62.000 
kr. om året i snit. For dette beløb 

gange ti skal  eleven (jf. folkeskole-
lovens paragraf 14b) have i alt 12.160 
timers undervisningstid i hele det 
tiårige skoleforløb svarende til 1217 
timer pr. skoleår i snit. 

Det giver en udgift pr. time på 
51 – skriver enoghalvtreds – kroner. 
Medregner vi udgifterne til special-
skoler, hvilket en del andre lande i 
statistikken formentlig gør, lander 
vi på 58 kr. i stedet.  Det (nogen-
lunde) tilsvarende tal før reformen 
var 84 kr.

Her følger tallene for en række 
lande, regnet ud på samme måde; 
først de nordiske, som er direkte 
sammenlignelige mht. lønniveau 
og kultur: Sverige: 92 kr. pr. time, 
Norge 107, Island 89. Den internati-
onale topscorer Finland ligger på 97.

Rykker vi ud i Vesteuropa, ligger 
landene alle sammen signifikant 
over Danmark: Tyskland 71 kr. 
pr. time, England 79, Holland 69, 
Frankrig 60, Østrig 100, Luxem-
bourg 147, Irland 71, Slovenien 90, 
Italien og Spanien 61. Vi skal helt 
ned til Portugal for at komme ned i 
nærheden af det danske niveau med 
56 kr. pr. time, eller til den gamle 
østblok: Polen 53, Tjekkiet 53, Un-
garn 53, Estland 52. Men altså: Dan-
mark er nummer sjok, simpelthen. 
USA ligger på 79, Japan på 74. (...) 
Niels Chr. Sauer  
den 29. 8. 2015 i  
"Velkommen til discountskolen"  
på Folkeskolen.dk

Corydons hjertebarn
FolkeskolereFormen Var det store 
slagnummer i departementsche-
fens afskedstale til Bjarne Corydon 
i Finansministeriet tidligere på 
sommeren. Reformen var Corydons 
hjertebarn, fastslog departements-
chefen. "Folkeskolereformen mødte 
modstand fra lærerne, men du og 
dine ministerkolleger stod fast. 
Godt gået!" sagde han.
John Villy Olsen  
på Folkeskolen.dk,  
23. 7. 2015

 
We told you so!
"man skal passe på med at skrive 
status på facebook, når man er sur. 
Men nu skriver jeg status, og jeg 
er sur. Det drejer sig om følgende: 
Pludselig blusser en skolereform-
relateret debat op om for lange 
skoledage, for dårlig inklusion, for 
lidt plads til alle visionerne, for 
stressede lærere, for stakkels børn, 
for få hænder, for lidt bevægelse, 
for dårlig forberedelse, for tvungne 
lektiecafeer. Nå (???!!!).  

Altså i april 2013 stod jeg sam-
men med alle landets andre lærere 
som en flok galninge på pladser 
og veje, i grøfter og stræder.  Med 
skilte og slogans og protester og 
sang og smil og godmorgenkaffe og 
gåhjemslik.  Vi sagde: "Det kommer 

ikke til at gå. Der vil være for lange 
skoledage, for dårlig inklusion, for 
lidt plads til alle visionerne, for 
stressede lærere, for stakkels børn, 
for få hænder, for lidt bevægelse, 
for dårlig forberedelse, for tvungne 
lektiecafeer." 

Dengang fik vi fra relativt 
mange sider at vide, at vi var nogle 
halvdovne, smålatterlige, brokke-
syge hippier, og hvis alle andre skal 
arbejde 8-16, så skal lærerne denon-
denhylemer også, for hvad LIGNER 
det, at I holder sommerferie OG ef-
terårsferie OG fri mandag kl. 12.45?! 
Det gik diskussionen mestendels på. 
Og al vores snak om for lange skole-
dage for eleverne, var jo bare fordi, 
vi ikke gider lave noget selv... 

Men med mindre du stod der 
sammen med lærerne dengang, 
med mindre du lyttede og også 
dengang galpede op om konse-
kvenserne for familiens dagligdag, 
foreningslivets nedbrud og inklu-
sionens umuligheder, så bedes du 
venligst nu neje og bukke for refor-
men.  Eller i det mindste finde på en 
argumentation, der ikke blev brugt 
100.000 gange den april måned 
i 2013, hvor vi var nogle stykker, 
der blev fyret og til grin (for folke-
skolens skyld, fordi vi ved, hvad vi 
snakker om, og fordi vi elsker vores 
elever)...  

We told you so!"
Fra Signe Vedel Pedersens  
fb-profil

LÆRERE AF RETTE STØBNING

Fire skoler i Vejen Kommune er 
begyndt at bruge headhunter-
firmaet Kape Process & Rekrut-
tering, hvis indehaver er tidligere 
skoleleder Karin Pedersen, når de 
skal ansætte nye lærere og ledere.  
Det skriver Fagbladet Folkeskolen.  
Indtil videre har rekrutterings-
firmaet fundet i alt 15 lærere og to 
skoleledere til fire skoler i Vejen 
Kommune.

På Østerbyskolen er der en del 
børn fra socialt belastede hjem, og 
bestyrelsesformanden ser det som 
firmaets opgave at finde lærere af 
den rette støbning.

Ledelserne mener, at ansættel-
sen sker på et grundigere niveau.  
Desuden sparer de travle skolele-
dere tid. 

Honoraret er i gennemsnit 
25.000 kroner per ansættelse, men 
pengene er givet godt ud, mener 
ledelserne på de fire skoler.

Lærernes a-kasse siger til Fol-
keskolen, at det aldrig er set før i 
skoleverdenen, at man bruger et 
headhunterfirma til at finde nye 
lærere. (es)

VILDLEDNING AF DEBATTEN
Det har overrasket skolepoliti-
kerne, at elever på mange skoler har 
fået så lange skoledage.  Det skyldes 
ikke alene det forøgede timetal, 

skemalægningskabalen skal også 
gå op. 

Det er både hos Dansk Folke-
parti, Venstre, Konservative, Ra-
dikale og SF, at de lange skoledage 
har overrasket. Politikerne havde 
forventet, at skolerne ville fordele 
timerne lige, så skoledagen for de 
mindste, mellemste og største ele-
ver ville slutte henholdsvis klokken 
14, 14.30 og 15 hver dag.

Tilbage i marts 2013 var det da-
værende regeringsbærende parti, 
Socialdemokraterne, rasende over, 
at Danmarks Lærerforening i en 
kampagnevideo forklarede, at nogle 
skoleelever ville komme til at gå i 
skole fra klokken 8 til 16, hvis rege-
ringen fik sin vilje, og den foreslå-
ede skolereform blev en realitet.

-Det passer nemlig ikke, og derfor 
er det uhæderligt, sagde Socialde-
mokraternes politiske ordfører, 
Magnus Heunicke, dengang til 
Politiken.

Ikke engang de ældste elever ville 
ifølge Heunicke være i skole fra 8 til 
16 efter regeringens oplæg.

DLF-formand Anders Bondo 
afviste, at der var tale om misinfor-
mation. 

-Det vil blive virkeligheden for 
rigtig mange elever, sagde han.

En undersøgelse fra Skole og For-
ældre viser, at 35% af forældrene 
er utilfredse med de længere skole-
dage. (es)

PR FOR REFORMEN...UPS!

Sæt kryds i 
kalenderen ved 
disse datoer. 

Hvor intet andet er 
nævnt, foregår møderne 
på Skt. Klemensskolen.  
Starttidspunkt: 15.15. 
Deltagerbetaling 20,- kr. 
HUSK: Altid tilmelding 
til månedsmøderne 
senest fredagen før (el-
ler den anførte dato) 
til Inge Krause inge-
krause2003@yahoo.dk

-LEDERNE HAR RET til at lede, og 
den ret har de haft siden 1899, 
hvor arbejdstagerne vekslede 
fredspligt til indflydelse på le-
delsen gennem overenskomster, 
sagde Andreas Bang på Gl. Aver-
næs, da Odense Lærerforening 
havde indbudt alle tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræ-
sentanter til det årlige kursus 
med faglige oplæg og underhol-
dende indslag.  

Ud over Andreas Bangs oplæg, 
der i øvrigt handlede om, hvornår 
en aftale er en aftale, var der oplæg 
ved lærerformændene fra Aarhus 
og Herlev, Jesper Skorstensgaard 

og Jens Lunden, der fortalte om 
deres lokale aftaler. Gordon Ør-
skov fortalte om nyt fra DLF.

Desuden holdt seniorforsker 
Helle Hein et skarpt og under-
holdende foredrag om "De 4 
arketyper".  Det handlede om 
forskellige (lærer)-typers moti-
vationsfaktorer eller populært 
sagt, hvad de får et kick af!  

Helle Hein argumenterede me-
get stærkt og meget morsomt for, 
at hvis man ikke kan beholde sit 
arketypenaturkick, så regredi-
erer man.  Man ryger simpelthen 
ud i en frustrationsregression.  
Og så skal man kickstartes! (es)

DLF-konsulent Andreas Bang holder oplæg om "Hvornår er en aftale en aftale?".

Andreas Bang fra DLF kaldte på Odense 
Lærerforenings årlige kursus for tillidsfolk 
KL’s påstand om, at lederne ikke har haft 
ledelsesretten for absurd.  

DANMARK HAR FLEST UV-TIMER SKOLEKLASSER  
GRATIS MED BUS
Børn og unge på skoler kan 
nu køre gratis med bus uden 
for myldretiden.
Odense Kommune har 
nemlig lavet en aftale med 
FynBus med henblik på at 
gøre det lettere for skoler, 
børnehuse, og dagplejere at 
tage på udflugt i naturen og 
byens kulturinstitutioner.
Ordningen er netop trådt i 
kraft.

KOLDBLODIG  
PRESSERÅDGIVER
B&U-forvaltningen i Odense 
søger nu en presserådgiver. 
I stillingsopslaget står der 
bl. a.: 
"KOLDBLODIg PRESSE-
RÅDgIVER!  Når bølgerne 
går højt i medierne, har vi 
brug for en kompetent og 
erfaren journalist, som kan 
bevare overblikket, skære 
budskaberne til og rådgive 
rådmand, direktør og ledelse 
om god pressehåndtering 
og mulige konsekvenssce-
narier."

Med den nye 
reform får 
danske skolebørn 
10.960 timer i et 
grundskoleforløb. 
Tidligere var 
det 8.070 timer. 
Finland, som 
topper PISA 
undersøgelserne, 
giver de finske 
skolebørn 
6.327 timer i et 
skoleforløb.  

KILDE/ OECD og 
Berlingske Tidende. 

LAND     TIMER

Danmark før reformen      8.070
Danmark 2015/2016                  10.960
england      7.904
Finland      6.327
tykland      7.063
island      7.616
holland      8.640
norge      7.838
spanien      8.969
sverige      6.785
oeCD gennemsnit     7.475
eU gennemsnit     7.209
Opgørelse er ekskl. pausetid

nETSAkS AkTuELT  
kVARTER
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Dennis  
Vikkelsø

Bagsideredaktør
DVN@odense.dk

Bent Th. Hansen
Konsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær

Hvad elever dog siger!
FORBEREDELSEN  
ER VIGTIG 
På biblioteket spørger tre 
mellemtrinsdrenge efter 
en bog om pubertet. Den 
ene af drengene uddyber 
over for skolebibliote-
karen: "Jeg bliver snart 
13, og jeg vil gerne være 
forberedt!"
Indsendt af Rikke Wulff 
Mørup, Korup Skole 

ALLAN ELLER  
ALLAH? 

Mathias fortæller om sin 
bedste ven Karim: "Når 
Karim bliver stor, så skal 
han be’ til Allan!" 
Indsendt af lærer fra en 
Odenseskole

 

SELVINDSIGT 
Ved en selvevaluering 
i 4. klasse fortæller en 
elev: "Jeg er blevet bedre 
til mange ting, men jeg 
tror ikke på gud, så nogle 
gange glemmer jeg at 
følge med i kristendoms-
timen!" 
Indsendt af lærer fra 
en Odenseskole.

Øh ...

DU DANSKE SPROG…
"Nye Ord i Dansk", der er Dansk Sprog-
nævns nyordsordbog, er blevet opda-
teret med en række nye ord. Blandt de 
nyeste finder du dommerspray, mobile-
pay, selfiestang, bodycam, flesh tunnel, 
mandeghetto, e-damp og snapchatte.
Kilde: dsn.dk
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Så er der også de lange
... men de er dyrere!

HAN MÅTTE GÅ FOR  
LUDERKOLDT VAND 
Hvor koldt luderkoldt egentlig er, 
melder historien intet om. Der skulle 
nok have været brugt den faste ven-
ding at gå for lud og koldt vand. Men 
hvad betyder vendingen? 
Tidligere brugte man lud som en bil-
lig erstatning for sæbe. I vendingen 
bruges det sammen med koldt vand. 
Ikke varmt. Deraf opstår betydnin-
gen at være forsømt. 
En person, der går for lud og koldt 
vand, er altså en person, der er 
forsømt, overset eller overladt til 
sig selv.

Odense LærerfOrenIng kreds 82 //  Klaregade 192 //  5000 Odense C

Hvad siger dine elever? Send din lille historie til os. I hvert nummer af LærerBladet præmi-
eres én af de indsendte historier med et gavekort på to biografbilletter. Dette nummers vin-
der er Rikke Wulff Mørup, Korup Skole. gavekortet kan hentes hos Odense Lærerforening.

DET InDRE  
MARkED

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal

5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
Fax 6591 8560

082@dlf.org
Odenselaererforening.dk


