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Hvor langt rækker uenigheden?
s. 6-8

Husk OLF’s
generalforsamling den
11. marts 2016

Valgtema 2017 // Folkeskolen bliver det vigtigste emne, når Odenses vælgere i 2017
skal afgøre, hvor de sætter deres kryds ved kommunalvalget.
Det viser Fyens Stiftstidendes midtvejsanalyse.

En undersøgelse fra Gallup Panel Syddanmark viste for nylig, hvilke sager eller områder, der ville have størst betydning for, hvor Odenses vælgere ville sætte deres kryds.
Deltagerne blev også spurgt om, hvilke områder, der burde tilføres flere midler. Folkeskolen lå helt i top. Deltagerne måtte angive tre områder, og tallene ovenfor viser i uddrag,
hvor mange procent af deltagerne, der angav de viste områder. Undersøgelsen blev foretaget for Fyens Stiftstidende i uge 48-49 sidste år. 730 Odense-borgere deltog.

Portræt af en legende
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I n d h o ld
Ritt Bjerregaard: -Andre steder i erhvervslivet indføres der flekstid
og mulighed for at arbejde hjemme, men for lærerne blev der indført
et helt rigidt system. Det er simpelthen ikke holdbart, og jeg savner,
at mit gamle parti tager den udfordring op. s. 9

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
082@dlf.org
Odenselaererforening.dk
Åbningstider
Mandag:
Kl. 9.00-16.00
Tirsdag og onsdag:
Kl. 9.00-15.00
Torsdag: Kl. 9.00-18.00
Fredag: Kl. 9.00-13.00
Formanden træffes
efter aftale.

Både lærere og vejledere er begejstrede for efteruddannelsesprogrammet om inkluderende
læringsmiljøer. LærerBladet har
besøgt Dalumskolen.

DLF/A – FYN
Klaregade 7, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 7010 0018

Borgmester Anker Boyes pludselige aktion for at hæve skatten og fjerne
de aktuelle børnebesparelser skabte lidt lys og luft blandt forældre og de
medarbejdere, der arbejder med børn og unge. Det kunne mærkes på
Flakhaven, da næsten 1500 demonstranter for nylig var mødt op for at
kræve et „Stop for børnebesparelserne“.

s. 4-5

LærerBladet
Erik Schmidt,
ansv. redaktør
erik@fjordager.com
Bladet redigeres
journalistisk. Lederne
og den redaktionelle linje
er ikke nødvendigvis udtryk
for foreningens holdning.
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Foto
Erik Schmidt
Næste blad udkommer
13. 5. 2016.
Deadline 25. 4. 2016

-Jeg har været meget glad for at
være lærer. Virkelig glad. Jeg
følte det som et stort, men også
dejligt ansvar at have, siger Ritt
Bjerregaard, der i 1966-70 arbejdede på Skt. Klemensskolen.

Redaktionen er afsluttet
den 22. 2. 2016.
Oplag: 3400 stk.
Grafisk tilrettelægning
og tryk:
Datagraf Communications.

aktuelt

s. 9-12

STRUKTURTJEK DROPPET
BESPARELSER // 9 storskoledistrik-

ter og genopfindelse af ’Fremtidens
Skole’ og en samlet besparelse på
over 25 mio. kr. var forvaltningens
anbefaling til Børn- og Ungeudvalget,
da det skulle tage stilling til strukturtjekket på skoleområdet den 26. jan.
2016. Udvalget valgte imidlertid at
forkaste forslaget. Dermed fjernede
det også besparelsen, som alene
skulle findes ved at fylde klasserne op
med flere elever, så der kunne spares
mindst 50 lærere.
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MIO. KR.
Så meget er der afsat
i 2016 på vikarbudgettet i Odense.
Til og med skoleåret
2013/14 var der afsat
26-28 mio. kr.

BUDGET 2016 GENÅBNET
STOP BØRNEBESPARELSERNE // Efter vedvarende

pres fra Odense Lærerforening i samarbejde med de
faglige organisationer og skolebestyrelser, lykkedes
det mandag den 18. januar at få fjernet besparelserne på ca. 30 mio. kr. på børn- og ungeområdet.
Den virale pick-badge kampagne på Facebook
blev efterfulgt af en demonstration på Flakhaven
med mere end 1000 forældre, skoleledere og faglige organisationer. Efter taler fra bl.a. borgmester
Anker Boye, rådkvinde Susanne Crawley Larsen og
Odense Lærerforenings formand Anne-Mette K.
Jensen blev forliget efter historisk kort forhandling
indgået.

Vælgernes topprioritet

Erik Schmidt
LærerBladets
redaktør

Da Odenses socialdemokratiske //
borgmester Anker Boye i januar 2016
skiftede samarbejdet med de blå partier
ud med ægte rødt, havde han måske Fyens
Stiftstidendes opsigtsvækkende midtvejsprognosevalg fra 31. december 2015 i
tankerne. Det er det, som tegneren Henrik
Hansen har parafraseret over på LærerBladets forside.
Ifølge undersøgelsen ville folkeskolen
have størst betydning for, hvor vælgerne
ville sætte deres kryds, og være det område, flest ville tilføre midler. Simpelthen
det vigtigste valgtema. Byfornyelse og
erhvervsliv kom betydeligt længere nede
på prioriteringslisten, og skatteprocenten
var der ikke mange, der tillagde den store
betydning.
Prognosevalget viste samtidig, at Socialdemokratiet ville gå et mandat tilbage.
Venstre ville gå markant tilbage, og de
røde ville sammenlagt øge deres styrke
fra 15 til 17 mandater, mens de blå ville
skrumpe fra 14 til 12.
Med udsigt til kommunalvalg i 2017 var
det tid til handling for Anker Boye.
Den 12. januar foreslog han at hæve
skatten i Odense med ét procentpoint,
hvilket skulle indbringe 300 mio. til
primært B&U-området. Den 13. januar
annoncerede borgmesteren, at han ville
genåbne budgetforliget og fjerne de aktuelle besparelser på B&U-området i størrelsesordenen 30 mio. kr.
De blå politikere var rasende.
Den 18. januar havde forældre, lærere og
pædagoger m.fl. arrangeret en demonstration under slagordet „Stop børnebesparelserne“, og borgmesteren holdt tale til

deltagerne fra et vognlad. Tilsyneladende
veltilpas.
21. januar meddelte Anker Boye så, at
han ikke agtede at stille op som borgmesterkandidat ved 2017-valget og pegede på
Peter Rahbæk Juel som sin afløser.
Anker Boyes januar-ridt på den hvide
hest har bragt ham og Socialdemokratiet
tættere på kernevælgere efter at have
forsømt dem i årevis. Det har efterladt
byrådets blå partier frustrerede. Det har
banet vejen for Peter Rahbæk Juel og en
mere rød, socialdemokratisk profil. Og det
har sikret Boye en anstændig socialdemokratisk exit.
Men det har ikke sikret skolernes økonomi. På trods af den politiske lynaktion,
skal der til næste år spares 76 mio. kr. på
B&U-området, og der mangler i alvorlig
grad driftsmidler og lærerhænder.
Boye har haft en stor politisk karriere,
men han vil også blive husket for at gøre
Corydonismen til en lokal, socialdemokratisk ideologi, der prioriterede vækst og
performance for næsten enhver pris.
Den slags ubalancerede vækst og performancesyge bringer ganske vist de store
trækroner op i lyset, men forsømmer underskoven. Den skaber mistillid, som også
forvaltningens New Public Management
mål- og kontrolmani gør det.
Velfærdsnedskæringerne og NPM-bølgen møder nu folkelig og faglig modstand,
fordi medarbejdernes og borgernes behov
for tryghed, anerkendelse, engagement,
faglig kvalitet, gensidighed, demokratisk
deltagelse og fravær af vilkårlighed længe
har været underkendt.

FLERTAL FOR LOKAL ARBEJDSTIDSAFTALE
LOKALAFTALE // Endelig ser det ud til, at også Odense

er parat til at forhandle om en lokal arbejdstidsaftale
for lærerne.
Odense Lærerforening finder det meget positivt,
at der nu er vilje til at finde fælles løsninger.
-Den politiske udmelding er, at aftalen skal være ressourceneutral. En aftale ændrer derfor ikke på den hårdt
trængte økonomi på skoleområdet, men kan være et
skridt på vejen til at forbedre vilkårene for kvalitet
i undervisningen, siger OLF-formand Anne-Mette K.
Jensen. -Det kræver, at man ud over fleksibilitet også
politisk er parat til at prioritere, så der skabes balance
mellem opgaver og resurser.

Den slags
ubalancerede
vækst og performancesyge
bringer ganske
vist de store
trækroner op
i lyset, men
forsømmer
underskoven.

SKATTESTIGNING LETTER PRESSET

Skolelederne oplever efter reformens
indførelse mindre
autonomi i forhold
til kommunen.
Jørgen Mandrup Nielsen,
næstformand i skolelederforeningen

SKATTEUDSKRIVNING // Odense Lærerforening

har længe foreslået, at Odense Kommune skulle
sætte skatten en smule op bruge pengene på
folkeskolen.
Borgmesteren holdt stædigt fast i, at skolerne
måtte vente, til der kom et afkast fra vækstinitiativerne. Men i slutningen af januar over
raskede borgmesteren og foreslog selv en skattestigning
på 1 procentpoint. De ekstra penge skulle reserveres
til skolerne!
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Stor tilfredshed
med co-teaching på
Dalumskolen
Inkluderende læreringsmiljøer // Både lærere
og vejledere er begejstrede for efteruddannelses
programmet om inkluderende læringsmiljøer, der
benytter sig af princippet om co-teaching. I alt 360
lærere og pædagoger kommer hen over to år igennem
forløbet, der tilrettelægges af UC Lillebælt som et
PD-modul. Anne-Mette Kæseler Jensen fra OLF
håber, co-teaching-arrangementet kan blive en varig
installation, når A.P. Møller-donationen udløber.
tekst: Erik Schmidt

- Hvis vi nogensinde kommer til
at rykke, så er det
da nu!
Lærer Dorte Brandborg er ret begejstret for
det co-teachingforløb og det
PD-modul, hun er midt i.
Til daglig underviser hun i Dalumskolens ungemiljø, men har som
led i et større odenseansk efteruddannelsesforløb om inkluderende læringsmiljøer,
der er finansieret af A.P. Møller Fonden, fået
undervisning, vejledning og tid til refleksion
over egen praksis og samtale med vejledere og
kolleger.

beretning

Rejseholdet med Pia Bælum Christensen og
Pernille Karlby fungerer som vejledere og
medspillere.

6,5 millioner kroner har skibsrederfonden
sluppet, og der er også trukket på statslige kroner til jobrotation, så ledige lærere har kunnet
rykke ind på skolerne, mens de faste har været
på kursus.
I alt 360 odenseanske lærere og pædagoger
eller i gennemsnit 10 pædagogiske medarbejdere på hver af kommunens skoler er blevet
udvalgt til det omfattende efteruddannelsesforløb. Halvdelen lærere og halvdelen pædagoger.
Efteruddannelsesforløbet strækker sig i alt over
to år. Både Odense Lærerforening og BUPL er
sammen med Skolelederforeningen og Odense
Kommune medinitiativtagere til projektet. Og
medansvarlige.
-Det er megafedt som lærer at få tid til at reflektere over sin praksis, siger Dorte Brandborg,
der også er læsevejleder på Dalumskolen.
-Underviserne har været dygtige til at gøre
det praksisnært. Man bliver grebet af det. Det
har dog været en stor udfordring for fritidspædagogerne. De følte, det i for høj grad var tilrettelagt efter lærernes baggrund. Men det er jo
undervisning, vi skal uddannes til.
-Hvis jeg tænker på én ting, der vil være godt
at få bredt ud til alle pædagogiske ansatte på
skolen, så er det den systemteoretiske tilgang.
At vi lærer at se problemer i deres sammenhæng. Jeg lærer også ufattelig meget af at se andre i aktion. Også når noget ikke fungerer. Det
er så givende! Det gør noget ved én.
PRÆSENTERET FOR KONKRETE METODER
Også bh.-klasseleder Britt Bærentsen har svært
ved at skjule begejstringen.
-Det har været enormt spændende. Jeg er
blevet præsenteret for konkrete metoder og har
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haft nogen at snakke med. Det rykker noget for
mig. Det er så fedt med fornyelse. Jeg har blandt
andet arbejdet med Cooperative Learningstrukturer. Det skrev jeg også opgave om. Jeg
kan bruge det i min praksis. Jeg kunne dog godt
bruge mere tid. Somme tider bliver man taget
ud af undervisningen for at lukke andre huller.
Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense Lærerforening mener, at co-teachingelementet i
projektet har stor betydning.
-Inklusionsopgaven er vokset markant og
sammenholdt med Odenses økonomiske bundplacering på skoleområdet, er det en nærmest
uløselig opgave. I A.P. Møller-projektet er coteaching omdrejningspunktet. Co-teaching er
ifølge en forskningsrapport fra undervisningsministeriet den undervisningsform, der giver

OM CO-TEACHING

Co-teaching er en undervisningsform, hvor en
almenlærer og en ressourceperson med specialpædagogisk viden har et fælles ansvar for
planlægning, forberedelse, gennemførelse,
evaluering og udvikling af undervisningen.
Forskningen viser, at co-teaching er den
undervisningsform, der bedst understøtter
udviklingen af inkluderende læringsmiljøer,
blandt andet fordi det tætte samarbejde
mellem almenlæreren og ressourcepersonen
giver mulighed for differentieret og varieret
undervisning for alle elever.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, Eva

Lærer Dorte Brandborg fra Dalumskolen er glad
for udvekslingen mellem kolleger og vejledere.
-Det gør noget ved én, siger hun.
Det er Franciszek fra 7. a i forgrunden.

Børnehaveklasseleder Britt Bærentsen får mere tid
til hver enkelt elev med en co-lærer i klassen.

SÅDAN KAN SKOLER GØRE
SKOLEDAGEN KORTERE

Undervisningsministeriet har udsendt en
vejledning, der giver mulighed for at forkorte
skoledagen inden for rammerne af loven.
• At skolerne frit kan fastlægge skoledagens
længde inden for tidsrummet 8.00-16.00.
Der er et krav om det årlige timetal, men
ikke hvordan skolerne fordeler det hen over
dagene.
• At lovens paragraf 16b gør det muligt for
kommunalbestyrelserne at afkorte skoledagen. Muligheden er skrevet ind i loven for
at give friere rammer over for klasser med
særlige behov, som eksempelvis i en periode
kan have gavn af ekstra personale i klassen.
• At muligheden i paragraf 16b kan anvendes
generelt for klasser i indskolingen og for
klasser på mellemtrin og udskoling med
"helt særlige behov". Skolelederen skal
med skolebestyrelsens samtykke
ansøge kommunalbestyrelsen om
tilladelse, der kun kan gives for
et år ad gangen.
Kilde: Undervisningsministeriet

de bedste resultater i relation til inklusion.
Lærerformanden ser en stor fordel i, at skolens
egne vejledere kan komme til at bruge deres
kompetencer.
-Co-teaching foregår, når klassens lærer
sammen med en lærer med specialviden planlægger, underviser og evaluerer sammen. På
den måde kan vi få vejledere og lærere med
specialpædagogiske kompetencer i spil. Vi har
hverken af hensyn til eleverne eller samfundet
råd til at reducere inklusionsdagsordenen til
opbevaring. Det vil både ramme den enkelte
elev med særlige behov men også hele klassen,
og på sigt vil det få samfundsmæssige konsekvenser, hvor flere vil risikere ikke at få en
ungdomsuddannelse eller ende på overførselsindkomst og måske i misbrug.
FØLGES OP AF AKTIONSLÆRING
En kursist i diplommodulet har syv ugers sammenhængende forløb, der afsluttes med opgaveskrivning og eksamen. Der veksles mellem
undervisning på University College Lillebælt

og på egen skole. Det tilrettelægges som rotationsprojekt, så der kan ansættes vikarer
for de lærere og pædagoger, der er pillet ud.
Et PD-modul fylder 10 ECTS-point i uddannelsesmeritering.
Når medarbejderne har gennemført diplommodulet og dannet et studieteam på
skolen, rykker et to-personers makkerpar fra
„rejseholdet“ ind på skolen og er med helt ude
i klasseværelserne.
Sådan et makkerpar er adjunkt Pia Bælum Christensen fra UCL og lærer Pernile
Karlby, der er lærer på Risingskolen, men
frikøbt et år til dette projekt. De har opfordret PD-deltagerne til, at det, de har med sig
af teori fra undervisningen, bringes videre
ind i klasserummet og gøres til genstand for
aktionslæring.
Aktionslæring går ifølge Pernille Karlby
ud på at beskrive en udfordring, tage stilling
til hvilken aktion, der kan være et svar på udfordringen og spore tegn på, at den virker.
-Det er sindssygt spændende. En gave,
simpelthen. Man kan se, hvor vigtigt, det er

med tid til refleksion over ens praksis, og jeg
udvikler også min egen praksis. Jeg er sikker på,
at jeg er en bedre lærer om et år.
For Pia Bælum Christensen, der er adjunkt på
UC Lillebælt og tidligere lærer, har deltagelsen
været „yderst tilfredsstillende“.
-Det er spændende at se, hvad lærerne bruger
af teorien. Det er også spændende at se, om ressourcepersonerne fremover kan indgå i undervisningen som co-teacher.
FREMTIDSMUSIK I CO-TEACHING
Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense
Lærerforening ser fremtidsperspektiver i coteaching. Hun håber på en politisk løsning, der
fremover vil kunne fastholde ideen om co-teaching, så den viden, som de diplomuddannede
lærere og pædagoger tilfører Odenses skoler
fremover for alvor kan komme alle byens skoler
og klasser til gavn.
-Så længe der ikke er investeret i skoleområdet i Odense, er det en mulighed at bruge
folkeskolelovens §16b, hvor man flytter timer
fra den længere skoledag, så der bliver timer,
hvor klassens lærer underviser sammen med
eksempelvis en læsevejleder.
Også skolernes ledere trænes i at lede inkluderende læringsmiljøer, og samtlige 2100
medarbejdere på Odense-skolerne får et kort
kursus i samarbejde og mangfoldige fællesskaber. Desuden får skolernes egne vejledere et
særligt kursus, så de kan gå ind som co-lærere,
når ekspert-rejseholdet er rejst igen.
LÆRERBLADET / marts 2016
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Hvor langt rækker
uenigheden?
POLITIK OG KEMI // Det ser ikke uventet ud, som om uenighederne forstærkes, når
udmøntningen af skolesynet under indtryk af Odense Kommunes skrantende økonomi
skal omsættes til praktisk skolehverdag. Så ligger Susanne Crawleys helte, Viggo Hørup
og Christen Helveg Petersen, i jorden og vender skråen. Men kemien og den personlige
relation mellem Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette Kæseler Jensen og råd
kvinde Susanne Crawley står tilsyneladende ikke i vejen for kommende forhandlinger.
tekst: Erik Schmidt

beretning

I vindueskarmen på Susanne

Crawley Larsens
kontor i Børn og
Ungeforvaltningen på
Ørbækvej ligger der to bøger. Den ene er „Viggo Hørup
i Skrift og Tale. Udvalgte Artikler og Taler“, som stammer fra
1902, samme år som Hørup døde.
Den anden er „Oprør fra midten“,
som er en debatbog udgivet i februar 1978 af
forskeren Niels I. Meyer, den radikale politiker
Kristen Helveg Petersen og forfatteren Villy
Sørensen.
Begge bøger rummer centralt værdibaseret
radikalt tankestof af den oprindelige støbning.
Susanne Crawley Larsens radikale rødder er intakte, og det siger måske også lidt om, at Børnog Ungeforvaltningens politiske chef i Odense
ikke først og fremmest er dag-til-dag-politiker,
men en radikal idé- og værdipolitiker.
Det er siden Susanne Crawley Larsens tiltræden 1. januar 2014 lykkedes hende personligt at
skabe relativ tillid til lærerne og Odense Lærerforening på baggrund af hendes grundholdninger til skolen og hendes dialogsøgende væsen,
men kan den 51-årige radikale rådkvinde levere
politiske resultater, som lærerne i Odense kan
bruge til noget?
Indtil videre har det været meget småt med
resultaterne. Men LærerBladet har sammen
med Odense Lærerforenings formand, AnneMette Kæseler Jensen været på besøg hos
Susanne Crawley for at lodde, hvad der skiller
de to parter, og hvad der forener.
DELER SKOLESYN
Når det drejer sig om det grundlæggende skolesyn, er der pænt stor overensstemmelse mellem de to næsten jævnaldrende politikere.
SCL: Folkeskolen er en af grundpillerne i
vores demokratiske samfund. Det er her, børnene opnår demokratisk dannelse og sociale
6
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færdigheder. I mit dannelsessyn ligger også, at
man får et globalt udsyn. Og så skal man opnå
nogle faglige færdigheder, så man kan få et job
og en uddannelse. Men ikke alene derfor. Man
uddanner sig også for at kunne fungere i en familie, et lokalsamfund og en verden. For at blive
lykkelig. Derfor er det vigtigt for børn og unge at
finde ud af, hvordan man er sammen med andre
mennesker og lærer at se sig selv i
en sammenhæng.
AMKJ: Det er jeg meget enig i. Der har gennem en årrække været en stærk tendens til at
teknokratisere skolen gennem blandt andet test
og målstyring. Men vi skal tilbage til det brede
sigte, for at eleverne kan få de bedste muligheder videre i livet. Det må være en fælles opgave
og et fælles ansvar.

at møde, for at man kan løfte sig fagligt, for at
man har det rart, når man går i skole.
-Det sker ikke af sig selv, det kommer kun
til at ske, hvis man er helt vildt bevidst om, at
hvert eneste barn skal møde den rigtige voksne
i tilstrækkelig mange timer for at rykke sig på
de tre mål. Den diskussion mangler.
-Men det fortæller også, at økonomien betyder
rigtig meget for, hvor godt man kan lykkes. Det
er klart, at man kan gøre ting smartere og bedre,
men der er også bare noget, der koster penge. Det
største problem er måske, at man ikke adresserer folkeskolens formål så tydeligt. At det hele
nemt reduceres til en tjekliste, fordi skolelederen skal dokumentere – man mister fokus på det
store formål. Det er det største problem.

SKOLEREFORMEN I VIRKELIGHEDEN
Susanne Crawley og Anne-Mette Kæseler er
med andre ord tilsyneladende enige om, hvilken
opgave skolen har, og hvad der er vigtigst.
Når det kommer til vurderingen af, hvordan
det går med Odenseskolernes indførelse af skolereformen, er de to knap så enige.
AMKJ: Der er ekstremt dårlige vilkår i
Odense på grund af den anstrengte økonomiske situation. Trivselsundersøgelserne og
sygefraværet blandt lærerne viser, at det ikke
går godt. Der er faldende elevkarakterer og
faldende kompetencedækning af fagene. Der er
flere andre indikatorer, der tyder i den retning.
Inklusionen er en stor mundfuld for lærerne,
fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer.
SCL: Når vi ser på de tre mål, som reformen
indeholder (Folkeskolen skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig
skal folkeskolen mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater samt
øge elevernes trivsel, red.), går det ret godt.
Nogle steder kan det halte med lektiecafe og bevægelse, men bestræbelsen skal ses i rigtig nær
sammenhæng med inklusionskravet. Der skal
være det antal voksne, som børn har behov for

CRAWLEYS RADIKALE RØDDER

På Susanne Crawley Larsens kontor ligger
der i vindueskarmen to bøger: „Viggo Hørup
i Skrift og Tale. Udvalgte Artikler og Taler“,
1902, „Oprør fra midten“, af Niels I. Meyer,
Kristen Helveg Petersen og Villy Sørensen,
1978.
Viggo Hørup (1841-1902) var en legendarisk agitator og politiker, en af kulturradikalismens grundlæggere og medstifter og
redaktør af dagbladet Politiken. Selv om han
døde inden stiftelsen af Det radikale Venstre,
hører han hjemme på den radikale anetavle.
Kristen Helveg Petersen (1909-1997) er
patriarken i Helveg Petersen-klanen. Selv
var han blandt andet undervisningsminister
og stod fadder til den skelsættende „Blå
betænkning“, der fulgte op på skoleloven
af 1958. Kristen Helveg Petersen var
kendt for at tænke stort, hvilket gav
ham tilnavnet „Unge Helveg“.
Sønnen Niels var Gamle Helveg.

Det vigtige i den varslede
skattestigning er, at der er
kommet en anerkendelse af,
at folkeskoleområdet og B&Uområdet har været nedpriori
teret. Det er en kursændring.
Anne-Mette Kæseler Jensen, OLF-formand

Susanne Crawley vil give lærerne mere frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet. Anne-Mette Kæseler Jensen vil have
mere tid til lærernes forberedelse.

KURSÆNDRINGEN
Odense Kommunes finansiering af folkeskolen
bliver på grund af den forventede skattestigning og åbningen af Budget 2016 bedre end
frygtet, men hverken Susanne Crawley eller
Anne-Mette Kæseler tror på, at en eventuel
skattestigning vil tilføre skolerne væsentlig
flere midler. Der skal ifølge Fyens Stiftstidende
stadig spares 76 mio. kr. på børn og unge til
næste år.
LB: Hvor stor betydning får den forventede
skattestigning og fjernelsen af besparelserne på
de annoncerede 30 mio. kr. på Budget 2016 - for
folkeskolen?
AMKJ: Den forventede skattestigning vil i
første omgang sandsynligvis ikke tilføre folkeskolen noget. Men den kan forhindre yderligere
besparelser. Det vigtige i den varslede skattestigning er, at der er kommet en anerkendelse
af, at folkeskoleområdet og B&U-området har
været nedprioriteret. Det er en kursændring.
SCL: Det er nemlig det, der er vigtigt!
AM: Nu har politikere faktisk sat ord på, at
børn skal tænkes ind i vækststrategien.
SCL: Det er også det, jeg tror, at al glæden ved
demonstrationen på Flakhaven for nylig skyldtes. Nu oplevede forældre, bedsteforældre og
medarbejdere, at der for første gang var en vilje
til at se anderledes på børn og unge og at anerkende, at det kan blive en dyr regning, hvis ikke
der sættes flere penge af. Det er også et eksempel
på, at politikerne har afveget fra den fastlagte
rammestyring, sådan at der flyttes penge fra én
forvaltning til en anden. De enkelte forvaltningers budgetter var ikke længere hellige. Det var
noget af det, man så folk være glade over.
-Jeg ser det som min opgave som minimum
at prøve at sikre den kvalitet, vi har nu. Denne
forvaltning har rigtig mange medarbejdere, så
vi bidrager også altid med mest. Som det ser ud
nu skal vi bidrage med 38% af den samlede besparelse, der kommer ud af kravet om omprioriteringebidraget.
-Så selv om man i januar fandt 20 ekstra mio.
til 2016, er der stadig en udfordring, som rækker

ud i fremtiden, og som ikke er engangsbeløb, vi
skal aflevere. Det er driftsmidler, vi skal aflevere
hvert år. Derfor ser jeg ingen anden mulighed
end at gå videre med dele af besparelsesplanerne. Det er ikke nemme løsninger. Men overskriften er at frigøre penge, der er bundet i den
måde, som vi har organiseret os på, så de penge
kan bruges på pædagogiske medarbejdere.
UBALANCEN I ARBEJDET
For Anne-Mette Kæseler Jensen og Odense
Lærerforening er det en lille sejr, at byrådet har
åbnet for at kommunen kan indgå en lokalaftale
om lærernes tjenestetid. Hendes synspunkt
er, at undervisning og forberedelse er lærernes
kerneydelse, så den vil hun have beskyttet.
Susanne Crawley Larsens udgangspunkt er,
at aftalen ikke må koste noget. Hun hæfter sig
derfor mest ved muligheden for at skabe mere
fleksibilitet i lærernes dagligdag. Mere frihed
til den enkelte lærer med hensyn til at tilrettelægge sin dag og dermed mere arbejdsglæde.
Anne-Mettes indvending er, at når der er for
mange opgaver og for få ressourcer, så kan den
større fleksibilitet føre til, at ubalancen lander
hos den enkelte lærer, der risikerer at pålægge
sig selv et merarbejde og således står med udsigten til et grænseløst arbejde. Hun ønsker, at
der findes en fælles løsning, og at der samlet set
fjernes opgaver fra lærernes skuldre.
SCL: Hvis reformens brede formål og reformen skal lykkes, så er vi afhængige af, at de
mennesker, der går på arbejde, synes, at det er
fedt at gå på arbejde, at det giver mening, at det
er rart at gå på arbejde. Jeg tror, at mere fleksibilitet kan gøre det rarere at gå på arbejde. Det
er en forudsætning for, at man lykkes med det,
man vil, fordi trætte og stressede medarbejdere
ikke er i stand til at møde børnene på den måde,
de skal. Ingen medarbejdere i B&U bliver bedre
af, at man giver dem ordrer.
LB: Men hvad kunne indholdet være?
AMKJ: En oplevelse af en balance mellem
opgaver, tid og ressourcer. Kravene til lærerne

og folkeskolen er vokset og vokset samtidig
med, at der har været voldsomme besparelser.
Det har skabt en enorm ubalance, og det skal vi
få gjort noget ved! Fleksibiliteten løser ikke i
sig selv denne opgave, men kan medvirke til, at
den enkelte lærer kommer til at stå alene med
den uløselige opgave. Alene med oplevelsen af,
at man ikke kan nå det, man vil og levere den
kvalitet, man kan stå inde for. Man kan tilføre
flere midler, eller man kan fjerne opgaver. Jeg
tvivler på, at man får ressourcer nok, så der skal
prioriteres.
SCL: Jamen, jeg er sådan set enig i… jeg har
allermest fokus på det her med fleksibilitet, for
jeg er sikker på, at hvis man kan tilrettelægge
sit arbejde med større fleksibilitet, hvor man
selv bestemmer nogle ting, så bliver man også
gladere for at arbejde. Jeg er også enig i, at faren
er, at man overlader det til den enkelte lærer at
løse alle opgaverne. Så hvis antallet af opgaver
er for stort nu, så må man kigge på det.
LB: Hvad kan skæres fra?
SCL: Jeg vil ikke nu pege på noget meget konkret. Men aftalen bliver i første omgang nødt til
at være ressourceneutral.
LB: Tror I på en lokalaftale?
SCL: Ja.
AMKJ: Jeg håber meget på det. Det er afgørende for, at vi kan få genopbygget tillidsforholdet. Det har lidt et alvorligt knæk. Det er ikke
nogen nem opgave, når det ikke må koste noget.
-Det klare signal fra både lærere og ledere i de
evalueringer, der har været af administrationsgrundlaget, er, at der ikke er forberedelsestid
nok. Forberedelsen hører absolut til kerneydelsen. Det er den, der skal bære undervisningen.
-Så hvis man fra centralt hold vil prioritere
undervisningen og forberedelsen, så er det op til
skolelederne at prioritere blandt de øvrige opgaver. Det ville også være en kæmpehjælp, hvis
det ikke er et krav fra kommunen, at lærerne
skal bruge læringsmålstyret undervisning på
en bestemt måde og anvende læringsportalen
MinUddannelse på en bestemt måde.
-I stedet for burde man sige: Her har I nogle
tilbud, og I kan få nogle kurser, men det er op til
jeres professionelle valg, hvordan de bruges.
CRAWLEYS DILEMMA
Men kan læringsmålstyringen efter rådkvindens mening nedtones eller bortprioriteres –
eller overlades til lærernes metodefrihed?
SCL: Det, at man skal nå mål, er jeg enig i.
Der er forskning, der viser, at børn lærer bedre,
når de i en lektion ved, hvad det er, de skal lære.
Men når det er sagt, kan jeg jeg også se eksemLÆRERBLADET / marts 2016
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pler på, at læringsmålstyret undervisning måske ikke skal fylde så meget. Det kunne være i
idræt, hvis man skal lære om boldspil, så skulle
man måske gå i gang med at spille bold i stedet
for. Så jeg er enig i, at der skal være mål, og at de
skal være tydelige for børnene, men hvordan en
lærer så gør de mål tydelige for børnene, det har
jeg ikke nogen skarp mening om.
AMKJ: Det er der metoden kan blive meget
rigid. Det er sådan noget, der kan føre til, at
elever for eksempel kun læser det, de testes i. I
stedet for at læse en hel roman, læser de måske
kun kapitel 7, for her står det, de testes i. Så er
testen blevet et mål i sig selv, og det må ikke ske.
Det er ikke derfor, vi driver skole. Selvfølgelig
sætter lærerne mål, men hvordan de bruger
dem, må være en professionel vurdering.
Ved spørgsmålet om læringsmålstyring træder Susanne Crawley således tilsyneladende
vande. Hun er „stærk tilhænger af metodefriheden“ siger hun, og hun kender fra sit arbejde
som læge, hvordan stærk kontrol og målstyring
i praksis kan være forstyrrende og føre til in-

ØKONOMI OG POLITIK

I midten af januar 2016 annoncerede borgmester Anker Boye, at han sammen med det
røde flertal i byrådet ville fjerne de planlagte
besparelser på børn- og ungeområdet på 30
mio. kr. Pengene blev blandt andet fundet i
borgmesterforvaltningen.
Det skete kort tid efter, at han havde meddelt, at han ønskede at hæve skatten med et
procentpoint fra 24,5 til 25,5. Skattestigningen vil, hvis den bliver accepteret inden for
rammerne af aftalen mellem regeringen og
KL, hen over nogle år tilvejebringe i omegnen
af 300 mio. kr., men da Odense næste år skal
aflevere 85 mio. til statskassen i det såkaldte
omprioriteringsbidrag, 170 mio. kr. i 2018 og
255 mio. kr. i 2019 vil skatteprovenuet i stort
omfang gå til at dække hullet.
Venstres Bo Libergren har i den forbindelse skudt en hvid pind efter det brede samarbejde og på forhånd meddelt, at Venstre
ikke bliver en del af det kommunale budget
2017, der skal forhandles til september 2016.
Det brede samarbejde kan således forventes
afløst af blokpolitik.
Torsdag den 21. januar smed Anker Boye
en nyhedsbombe. Han agtede ikke at stille
op til byrådsvalget i 2017 og pegede på
Peter Rahbæk Juel som ny spidskandidat for
Socialdemokraterne.
De senere sammenbrudte forhandlinger
om Strukturtjekket, der sigtede på gennem
ændringer i skoledistrikterne og ledelsesstrukturen at frigive et årligt provenu på
mindst 25 mio. kr. om året, strandede,
fordi V og DF i B&U-udvalget simpelthen
satte hælene i. Angiveligt for at undgå
utryghed hos forældrene.
B&U-forvaltningen skal, som det
ser ud nu, finde besparelser for
76 mio. kr. i 2017.
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effektivitet. Men hun hæfter sig ved, at der er
forskning, der viser, at elever profiterer af at
kende læringsmålene. Hun har også lige nikket til købet af MinUddannelse som ny digital
læringsplatform på Odenseskolerne, og den skal
være med til at synliggøre læringsmål.
Rådkvinden er tydeligvis i et dilemma.
UENIGHED OM DEN FAGLIGE KVALITET
Med hensyn til at veksle timer fra understøttende undervisning til en tolærerordning og
dermed også gøre skoledagen kortere for eleverne, er hun derimod ikke så meget i tvivl.
Anne-Mette Kæseler Jensen ser en mulighed
for at kunne etablere co-teaching som en fast
installation i Odenses skoler, og det håber hun,
kan realiseres ved at slække på timerne til den
understøttende undervisning, der har fået
kritik for at mangle faglig tilknytning og for at
være for løst i koderne.
Men Susanne Crawley Larsen vil ikke give
køb på skoledagens længde.
SCL: Jeg vil ikke som en generel måde veksle
timer fra den understøttende undervisning til
en tolærerordning. Indtil videre vil jeg gerne
stå på mål for skoledagens længde. Så kan der
være situationer i nogle klasser, hvor det giver
mening af hensyn til børnenes trivsel eller
faglighed. Her kan det være et godt alternativ
til en længere skoledag. Vi har nogle dispensationsansøgninger i B&U-udvalget, og når vi har
et overblik over mængde og karakter, så kunne
man forestille sig at lægge det ud på forvaltningsniveau eller skolelederniveau, men det er
jeg ikke frisk på endnu, før jeg har en fornemmelse af, hvad man vil med den tolærerordning.
-Det, jeg ikke er villig til, er at man går på
kompromis med fagligheden, fordi der er et
massivt forældrepres for at få specielt de store
børn hjem tidligere. Jeg ved godt, hvem det går
ud over, hvis man ikke kan få støtte i sin skoletid. Alle de dygtige og socialt stærke børn de
laver deres lektier derhjemme, mens alle de, der
ikke har nogen støtte til det derhjemme, de får
dem så bare ikke lavet. Derfor er jeg ikke frisk
på bare at sige „kortere skoledag“!
AMKJ: Jeg synes, at den mulighed med paragraf 16 b, for det er jo den, vi snakker om, for
at omlægge en lang skoledag til en kortere med
mere kvalitet i den burde vi gribe her i Odense.
-Vi har netop sammen iværksat A.P. Møllerprojektet med co-teaching som omdrejningspunkt. Det kunne vi få en mulighed for at gøre
til skolehverdag. Dermed ville vi kunne få de
vejledere i spil, som vi har. De kan bruge de
forskellige kompetencer, der efterspørges i en
klasse i modsætning til en tilfældig voksen.
Det er den ene ting. Den næste er, at co-læreren
udgør en ressource, som kan bruges fleksibelt.
Somme tider er der brug for et kort forløb,
somme tider for et langt. Somme tider er der
brug for en læsevejleder. Somme tider er der
brug for at have ekstra fokus på inklusion. På
den måde vil eleverne få færre timer, men mere
kvalitet i de timer, de har.
SCL: I den ideelle situation har man to voksne
inde, der hvor det giver mening. Men det koster
penge. Tolærerundervisning i én time er ikke
billigere end enkeltlærerundervisning i to timer.

- Det største problem er måske,
at man ikke adresserer folkeskolens formål så tydeligt.
At det hele nemt reduceres til
en tjekliste, fordi skolelederen
skal dokumentere – man mister
fokus på det store formål.
Det er det største problem.
Susanne Crawley Larsen, rådkvinde (R)

-To lærere er især hos de yngste elever forholdsvis dyrere, fordi vi er nødt til at stille op
med noget SFO-personale, så der er ikke noget
økonomi i det forslag. Jeg er også nervøs for, at
det er de forkerte, der får glæde af det.
AMKJ: Når nu det er dyrere for de yngste
kunne man jo se, hvor langt det rakte for de
ældste klassetrin. Vi er i den situation ude på
skolerne, at der er flere og flere børn med særlige behov, der skal inkluderes, og jo tidligere
der satses på en god inklusion, jo bedre.
-Vi har inkluderet 96% i Odense, men det er
rent fysisk. Vi er ikke i mål med en egentlig inklusion. En forfejlet inklusion kan være en eksklusion. Det kan også have negativ betydning
for resten af klassen.
-Jeg synes, Odense er gået i spidsen for coteachingmodellen med A.P. Møller-projektet og
synes, det ville være ærgerligt, hvis vi ikke kan
videreføre det den dag, det er slut.
-Jeg er ikke uenig i, at der kan være nogle
elever, der har brug for lektiehjælp og faglig fordybelse, men kvaliteten skal forbedres.
SCL: Lektieordningen har været frivillig, og
vi har kun set den understøttende undervisning
folde sig ud i et halvt år. At lektiedelen var frivillig gav rigtig mange begrænsninger på, hvordan
man kunne lave understøttende undervisning.
-Faktisk har Danske Skoleelever nogle rigtig
gode ideer til, hvordan det kan blive en god del
af undervisningsdifferentieringen eller en del af
den idé, at eleverne selv tilrettelægger en større
del af deres egen undervisning ved at bruge den
understøttende undervisning til det.
-Så jeg ser faktisk store perspektiver i den
understøttende undervisning. Som det fremgår,
ser Anne-Mette Kæseler Jensen større perspektiver i ideen om co-teaching.
Det ser ikke uventet ud, som om uenigheder
forstærkes, når udmøntningen af skolesynet
under indtryk af Odense Kommunes skrantende økonomi skal omsættes til praktisk skolehverdag. Så ligger Viggo Hørup og Christen
Helveg Petersen i jorden og vender skråen.
Men kemien og den personlige relation mellem Odense Lærerforenings formand, AnneMette Kæseler Jensen og rådkvinde Susanne
Crawley står tilsyneladende ikke i vejen for
kommende forhandlinger.
Der skal tages billeder.
-Hvor er spejlet, vil Anne-Mette vide.
-Inde i skabet, siger Susanne Crawley.
De ler lidt af deres feminine indforståethed.

Ritt Bjerregaard var i slutningen
af 1960’erne medlem af
Odense Lærerkreds og DLF’s
repræsentantskab, mens Stinus
Nielsen var formand. Hendes
skolepolitiske aktiviteter
omfattede også deltagelse i
et opgør i Dansk Pædagogisk
Forening, som resulterede
i dannelsen af fraktionen
„Gruppe 13“, og medlemskab
af Unge Pædagoger.
Der var gang i den.

RITT: KONTROLLEN MED
LÆRERNE ER ØDELÆGGENDE
PORTRÆT AF EN LEGENDE // -Andre steder i erhvervslivet indføres der flekstid og mulighed for at arbejde hjemme, men for lærerne blev der indført et helt rigidt
system. Det er simpelthen ikke holdbart, og jeg savner, at mit gamle parti tager den ud
fordring op, siger tidligere undervisningsminister, overborgmester og EU-kommissær,
Ritt Bjerregaard. I 1966-70 var hun lærer på Skt. Klemensskolen i Odense, hvor hun
var blevet lærerrådsformand, og sammen med andre yngre lærere havde hun været med
til at etablere SYL – Sammenslutningen af Yngre Lærere. -Vi ville ændre Danmarks
Lærerforening og gøre den mere moderne og tidssvarende. I 1970 blev hun indvalgt
i Odense Byråd og året efter i Folketinget.
tekst: Erik Schmidt

Der er dækket
op i det lille
læseværelse på
Østerbro med chokoladecoatede lakridskugler og en Campari-agtig
italiensk vin. Ligesom Ritt
Bjerregaard som lærer gerne
ville være i klasseværelset, inden
eleverne kom fra frikvarter, har hun
også forberedt mødet med LærerBladets udsendte medarbejder.
I mere end 40 år har hun været med til at
præge den politiske udvikling i Danmark og
Socialdemokratiets nyere historie. Hun tilhører den stærke generation af socialdemokrater,
der blev tegnet af „The fabulous four“, Poul Ny-

portræt

rup Rasmussen, Svend Auken, Mogens Lykke
toft og Ritt Bjerregaard selv.
Der er ikke meget dagslys i lokalet, så Ritt
foreslår, at vi tager billeder med det samme.
-Jeg har sådan en teknik med, at jeg drejer
hovedet fra den ene side til den anden, og så er
det op til dig at tage billedet, når du synes, ikke?
siger hun.
Selv som 74-årig med en fortærende kræftsygdom bag sig har hun det der rolige, overskudsagtige blik med både nærvær og distance.
Øjenmakeuppen sidder ikke helt så fint som i
velmagtsdagene, men afdæmpet elegant og stilfuld ser hun ud. Marineblå bukser og sko
og en lille blågrå strikket mohairbluse og et
halssmykke med dybblå, matte safirkugler.
Det holder.

Mange politiske iagttagere havde spået, at
Ritt Bjerregaard ville blive Danmarks første
kvindelige statsminister, men det blev i stedet
en anden socialdemokrat, Helle ThorningSchmidt, der så at sige fløj ind fra Bruxelles og i
2011 blev landets første kvindelige statsminister.
ØDELÆGGENDE FOR LÆRERNES ARBEJDE
Ritt Bjerregaard har ikke været glad for det
kursskifte, som hendes gamle parti de seneste
år har været igennem. Hun opfatter stadig
Danmark som et klassesamfund, men synes at
partiet er blevet afideologiseret.
Hendes erindringsbog vidner om en solid forankring i Vesterbros arbejderklasse. Hendes far
var møbelsnedker, som var opvokset på et børLÆRERBLADET / marts 2016
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nehjem, og familien, der også bestod af moren
Rita Marie (somme tider kaldt Rittmari – deraf
Ritts navn), broren Nels og søsteren Guri, der i
øvrigt også blev lærer. Deres lejlighed var alt for
lille, og børnene var tit syge. Først da de i 1947
fik kolonihave, blev helbredet bedre.
Gennem udtalelser til pressen har Ritt
Bjerregaard flere gange lagt afstand til Helle
Thorning-Schmidts og Bjarne Corydons nyere
socialdemokratiske kurs, og i sin nye erindringsbog, „Ritt“, der er udkommet på Politikens Forlag, lægger hun ikke fingrene imellem.
Det gælder ikke mindst Thorning-Schmidtregeringens behandling af lærerne i folkeskolen.
-Den mistillid, som lærerne for nylig har
været ude for med krav om kontrol af hele deres
arbejdstid, er ødelæggende for deres arbejde og
dermed for alt det, børn og unge skal bibringes,
skriver hun i sine erindringer.
-Andre steder i erhvervslivet indføres der
flekstid og mulighed for at arbejde hjemme, men
for lærerne blev der indført et helt rigidt system.
Det er simpelthen ikke holdbart, og jeg savner,
at mit gamle parti tager den udfordring op.
Ritt Bjerregaard kan ikke lige nu se noget
tegn på, at det vil ske.
-Alt går jo for tiden op i flygtningedebat. Jeg
mangler på den lidt længere bane at se, hvordan
Mette Frederiksen vil træde i karakter.
AT VÆRE LÆRER ER ET KALD
Selv om Ritt Bjerregaard er positivt indstillet
over for ideen om en heldagsskole, synes hun,
at hele spillet om skolereformen, lockouten af
lærerne og indførelsen af arbejdstidsloven var
uigennemtænkt.
-Jeg synes, det var uklogt. Jeg vil endda sige,
at hvis man måske syntes, man var nødt til at
tage en konflikt med lærerne, så kan man altså
ikke lave en skolereform samtidig. Man kan ikke
koble de to ting så tæt til hinanden. Så måtte
man vente med en skolereform. Man kan ikke
efter sådan en uddybning af modsætningerne få
de samme mennesker til helhjertet at gå ind for
en reform. Det er jo imponerende, at nogen af
lærerne alligevel kan bevare engagementet.
Ritt Bjerregaard udtaler sig på baggrund af
en vis erfaring. Hun var selv undervisningsminister, da skoleloven fra 1975 blev vedtaget i
Folketinget.
- At være lærer er et kald. Et kald hviler på, at
man er ansvarlig for mange børns videre udvikling, og så må man yde en ekstra indsats, når det
er nødvendigt.
Mistillidsånden, der antyder, at man nok ikke
rigtig passer sit arbejde, og at der skal nogle
flere måleinstrumenter til, og man skal være
på skolen hele tiden, hænger sammen med New
Public Management-tankegangen. Lærerne
måles for, at man kan se effektiviteten, og hvor
mange ansatte man behøver.
-Man kan godt forstå det, men set fra min
synsvinkel er det en uheldig udvikling. Jeg var
meget forbløffet over, at det i forbindelse med
indførelsen af den nye skolelov var konsulenter
fra McKinsey, der skulle se, hvordan den blev
ført ud i livet. I gamle dage ville det være sket
i et samarbejde mellem lærerforeningen og
ministeriet, som sammen havde prøvet at finde
10
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-I gamle dage ville det være
sket i et samarbejde mellem
lærerforeningen og ministeriet,
som sammen havde prøvet at
finde løsninger, hvis der var
problemer, og ikke bare gennem nogle regnedrenge, der
sendes ud for at kontrollere.
Ritt Bjerregaard

løsninger, hvis der var problemer, og ikke bare
gennem nogle regnedrenge, der sendes ud for
at kontrollere.
VILLE FORANDRE PÆDAGOGIKKEN OG DLF
Ritt Bjerregaards lærereksamen stammer fra
1963, og den var så god, at hun ret frit kunne
vælge hvilken skole, hun ville arbejde på. Hun
valgte den helt nye, Nyager Skole i Rødovre, der
var tegnet af Arne Jacobsen, men flyttede efter
lovformeligt at være blevet gift med historikeren Søren Mørch i 1966 til Fyn.
Ritt syntes, det var en rædsom ide at flytte
til Fyn. Det var ligesom uden for lands lov og
ret. Men Søren Mørch havde fået job på det nye
universitetscenter i Odense, og Ritt syntes ikke,
hun havde nogle gode argumenter for ikke at
tage med. Hun fik job på Skt. Klemensskolen.
Det havde hun frem til 1970. Ritt Bjerregaards
egen lærer fra folkeskolen, frk. Pedersen, havde
været en stor inspiration for hende.
-Frk. Pedersen troede på os elever fra Vesterbro og holdt af os. Hun var årsagen til, at jeg blev
lærer. Så kunne jeg bidrage til, at børnene fik
lært noget i skolen, at de fik selvværd, og at de
oplevede, at det var dejligt at lære noget.
-I min tid som elev havde frk. Pedersen 36
børn i klassen, og der var ingen deletimer. Hun
var der for os børn, og der var klare regler. Der
var lektier. Man blev hørt i lektien. Hun havde
også overskud til at hjælpe de elever, der kom
fra hjem, hvor det ikke var så nemt at få hjælp.
Hun havde en evne til at omfatte hele klassen
på en sådan måde, at vi følte os både set og hørt.
Der blev helt klart også holdt disciplin.
Ritt Bjerregaards egen undervisning lå dog
milevidt fra forbilledets. Det var reformpædagogikken, der spillede den store rolle for de
nyuddannede lærere, og Ritt var selv del af et
pædagogisk oprør, som havde forbindelse til
ungdomsoprøret og det autoritetsopgør, der lå
i det. Hun var blevet lærerrådsformand på Skt.
Klemensskolen, og sammen med andre yngre
lærere havde hun været med til at etablere SYL
– Sammenslutningen af Yngre Lærere.
-Vi ville ændre Danmarks Lærerforening og
gøre den mere moderne og tidssvarende, skriver
hun i sine erindringer.
DEJLIGT ANSVAR
Som lærerrådsformand deltog Ritt Bjerregaard
også i Odense Lærerforenings møder i Odense.

Emil Pedersen (senere viceskoledirektør) var
dengang formand, og han syntes ifølge Ritt ikke
om, at yngre lærerinder havde meninger og
blandede sig i debatterne.
-Vi havde nogle heftige sammenstød.
Ritt sad desuden i Danmarks Lærerforenings
repræsentantskab, mens Stinus Nielsen var
formand. Hendes skolepolitiske aktiviteter omfattede også deltagelse i et opgør i Dansk Pædagogisk Forening, som resulterede i dannelsen af
fraktionen „Gruppe 13“ og medlemskab af Unge
Pædagoger. Der var gang i den.
Før hun forlod Rødovre, var hun i færd med
at udarbejde lærebøger til de allerførste klassetrin. De kom til at hedde „Før dansk“ og „Før
regning“. Det fik efter hendes mening mange
børn i gang med skolearbejdet på en sjovere og
lettere måde. Senere blev Ritt Bjerregaard skolebogskonsulent på Forlaget Gjellerup og endnu
senere på Gyldendal.
-Nej, de klasser, jeg selv havde, blev ikke undervist efter frk. Pedersens model. Jeg lavede
jo alt sådan noget med gruppeundervisning,
hvor eleverne selv skulle løse opgaver, og jeg
gik rundt og hjalp dem. En helt anden form for
undervisning. Men det var alligevel efter det
samme overordnede princip, nemlig at børnene
var forskellige, og de skulle behandles forskelligt, men der var regler, som skulle følges.
-Jeg har været meget glad for at være lærer.
Virkelig glad. Synes det var spændende og udviklende, og jeg kunne lide det med børnene.
Jeg følte det som et stort, men også dejligt ansvar at have.
DEN LANGHÅREDE
På filosofikum på Odense Universitet mødte
hun Amdi Petersen, der var lærer på Kroggårdsskolen, som var helt ny. Amdi havde meldt sig til
filosofi, og Ritt til historie.
-Vi fandt hurtigt hinanden og snakkede pædagogik, skriver Ritt i sin bog. -Både Amdi og
jeg var aktive, forberedte os til timerne, stillede
spørgsmål og deltog i debatterne.
Amdi Petersen fik ikke forlænget sin prøvetid
fra Kroggårdsskolen med den begrundelse, at
han havde for langt hår. Det fyldte en del i aviserne. Ikke mindst fordi skoleinspektør Henrik
Sidenius bakkede Amdi op. Ritt syntes, det var
„noget slemt pjat“.

-Jeg har været meget glad for
at være lærer. Virkelig glad.
Synes det var spændende og
udviklende, og jeg kunne lide
det med børnene. Jeg følte det
som et stort, men også dejligt
ansvar at have.
Ritt Bjerregaard

Selv som 74-årig med en
fortærende kræftsygdom
bag sig har Ritt Bjerregaard
det der rolige, overskudsagtige blik med både nærvær
og distance. Øjenmakeuppen
sidder ikke helt så fint
som i velmagtsdagene,
men afdæmpet elegant og
stilfuld ser hun ud.
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RITT BJERREGAARD

F. 1941 på Vesterbro i København.
• Uddannet lærer fra Emdrupborg
Seminarium.
• Lærer på Nyager Skole, Rødovre,
1964-1966.
• Lærer på Skt. Klemensskolen,
Odense, 1966-1970.
• Adjunkt i fagene pædagogik & metodik
på Odense Seminarium, 1970.
Praktikleder.
• Valgt til Odense Byråd i 1970.
• Medlem af Folketinget for Fyns
Amtskreds 1971-1995 og for
Roskilde Amtskreds 2001-2005.
• Undervisningsminister 27. sep.-19. dec.
1973 og 13. feb. 1975-22. dec. 1978.
• Socialminister 26. okt. 197930. dec. 1981.
• Derefter gruppeformand og formand
for Statsrevisorerne.
• Miljøkommissær i EU 1994-1999.
• Fødevareminister 23. feb. 200027. nov. 2001.
• 2006-2010 var hun overborgmester i København.
• I dag pensionist, forfatter og
kommentator. Gift med
historiker Søren Mørch.

-Han havde de samme nye og moderne ideer,
som jeg havde arbejdet med på seminariet og på
Nyager Skole. Børnene skulle ikke bare gentage
lærernes viden, men gøre deres egne erfaringer
og ud fra dem drage konklusioner. De skulle
heller ikke først og fremmest læse sig til viden,
men arbejde praktisk og ad den vej få viden.
Amdi Petersen realiserede efter den slet
skjulte fyring sammen med andre sine ideer
gennem Den rejsende Højskole og Det nødvendige Seminarium, men også Ritt Bjerregaard
nåede at afprøve nogle af de samme ideer, inden
hun forlod Skt. Klemensskolen. Sammen med
en skoleklasse deltog hun i en rejse til Kabylien
i det nordlige Algeriet. Skoleinspektør Henrik
Sidenius havde arbejdet med på ideen, og lærer
Nordahl Petersen fra Kroggårdsskolen havde
efterspurgt et samarbejde for at billiggøre
rejsen.
-Vi fik en fin tur til Kabylien, bemærker Ritt
Bjerregaard.
I 1970 bliver hun imidlertid adjunkt i Pædagogik og metodik på Odense Seminarium og fik
samtidig tilbudt job i Danmarks Radios undervisningsafdeling, men da hun i 1970 blev valgt
til Odense Byråd og i 1971 til Folketinget for Socialdemokratiet, var hendes nye kurs beseglet.
Ritt Bjerregaard var medlem af Folketinget fra
1971 til 2005, kun afbrudt da hun blev udnævnt
til miljøkommissær i EU.
Hun beklædte på forskellige tidspunkter
både poster som undervisningsminister, socialminister og fødevareminister, gruppeformand
og formand for Statsrevisorerne. 2006-2010
var hun overborgmester i København og gik
derefter på pension.
12
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TÆNK JER DOG OM!
Ritt Bjerregaards kritik af sit parti rammer ikke
kun skoleområdet. Kritikken er mere grundlæggende.
Hun skriver, at det under Helle Thorning
og Bjarne Corydons regering ikke var til „at se
forskel på de røde og de blå“, og at det ikke kan
være Socialdemokraternes mål at stræbe
efter en konkurrencestat i stedet for en velfærdsstat.
-Mange af os gamle socialdemokrater syntes,
at salget af DONG-aktierne til den amerikanske
investeringsfond Goldman Sachs var helt hen i
vejret. Tænk jer dog om!
-Der er noget, som ikke virker gennemtænkt.
Jeg er ikke i tvivl om, at vi lever i et konkurrencesamfund. Jeg er ikke i tvivl om, at markedslogikken slår igennem på alle områder. Man kan
se det som et resultat af den globaliseringsproces, vi er en del af. Den har vi på mange måder
stor glæde af. Vi er klart blevet rigere i denne
periode. Men det er ikke ensbetydende med, at
konkurrencestaten er et mål. Det er ikke det, vi
stræber efter.
Den manglende synlighed i forskellen mellem rødt og blåt i dansk politik forklarer hun
delvist med, at både politikere, embedsmænd og
rådgivere efterhånden har den samme politiskøkonomiske uddannelse.
-Se hvor mange kommunikationsmedarbejdere, der er ansat i partierne og i ministerierne.
Alle har gået på de samme uddannelser og
taler det samme sprog. Dermed er de ikke helt
repræsentative for vælgerne, der så tyr til yderfløjene.
ALT FOR STOR STØTTE TIL
PRIVATSKOLERNE
Tilsvarende lægger Ritt Bjerregaard ikke skjul
på, at hun er kritisk over for den mangeårige
New Public Management-styring
-Det kan ikke nytte, at flere og flere kræfter
og penge bliver brugt på administration og
kontrol. Hvad enten det er i daginstitutionerne,
på skolerne, plejehjemmene eller sygehusene,
så er det nødvendigt at give mere ansvar til de
mennesker, der står i første række, både pædagogerne, lærerne, plejepersonalet, sygeplejerskerne og lægerne.
-Jeg tror, der er ved at ske noget, men problemet er, at hvis man går væk fra NPM, hvad jeg
synes, man skulle, så forsvinder der nogle mellemlagsstillinger. Nogle af de der kontrollanter
skal jo ud, og det at fjerne dem er svært. Det
kalder på meget modstand.
Et andet forhold, der skriger på forandring,
er efter Ritt Bjerregaards mening støtten til
privatskolerne.
-Det er et klart fejltrin, at den offentlige
støtte til privatskolerne er så stor. Det mener
jeg slet ikke går. Det er de bedst udrustede
forældre, der først flytter deres børn til en privatskole, hvis der er problemer i folkeskolen.
I gamle dage ville man være nødt til at løse de
problemer, der eventuelt var på en skole. I dag
flytter man bare barnet til en privatskole. Vi har
også fået rene etniske skoler, hvilket betyder,
at eleverne der får meget ringere kontakt med
etnisk danske børn. Det duer jo ikke. De skal
kunne fungere sammen i byerne og i landet

efterfølgende. Det er meget problematisk. Man
er nødt til at gå lidt hårdt til værks med privatskolerne, så det ikke er så fordelagtigt. Det skal
være noget, der kan mærkes.
HAN FLIRTEDE ÅBENLYST
Der er stor tyngde i biografiens indledende afsnit om familien. Den gæve og kønne mor, den
betydningsfulde mormor og den kærlige far,
der voksede op på børnehjem og blev aktiv kommunist. Kærligheden, kolonihaven og kønsrollerne.
Det mest underholdende i Ritt Bjerregaards
selvbiografi, „Ritt“, er dog de mere udleverende
indslag. I pressen har det uofficielle, langvarige
kæresteforhold i 70’erne med den tidligere lægeformand og formand for Akademikernes Centralorganisation, Erik Holst, fået størst omtale.
Ham mødte Ritt i øvrigt i 1974 ved Danmarks
Lærerforenings 100-års jubilæum, der blev
fejret i Nimb. „Han flirtede åbenlyst med mig,“
skriver Ritt Bjerregaard, der på daværende
tidspunkt i en kort periode havde været undervisningsminister.
Ritt Bjerregaard beskriver, hvordan hun og
ægtemanden, Søren Mørch, har levet i et åbent
ægteskab, og Søren Mørch kendte til Ritts forskellige kæresteforhold.
Da Ritt Bjerregaard, efter for anden gang at
være blevet udnævnt til undervisningsminister,
i 1978 blev fyret af statsminister Anker Jørgensen for et påstået overforbrug på Hotel Ritz i
Paris i forbindelse med en OECD-konference og
et UNESCO-møde, havde hun mellem de to møder været på weekend med Erik Holst.
Hvis denne historie var kommet frem i pressen dengang, havde det været svært at forklare
„i den oppiskede stemning, der var“, forklarer
Ritt Bjerregaard.
Hvordan Ritt Bjerregaard og Søren Mørch
mødte hinanden og blev kærester i begyndelsen af 1960’erne hører også til bogens mere
muntre indslag. Ritt læste på Statsseminariet
på Emdrupborg, og Søren Mørch blev vikar for
historielæreren. Den unge historievikar var
i jakkesæt, og bukserne stumpede lidt. Han
var høj og tynd og havde hvid nylonskjorte og
butterfly på, og brillerne var stærke. Han så
mærkelig ud, skriver Ritt. Men hans timer var
medrivende, og Ritt falder for hans engagement
og store viden.
Man ser det for sig: Den københavnersmarte
seminariestuderende med stram nederdel, blå
øjenskygge og hestehale, der transporterer sig
på en blå scooter, falder for den høje, ranglede,
nørdede akademikerspire, der kører Velo Solex
og har cykelspænder om buksebenet! Søren
Mørch inviterer Vesterbropigen (som han omtaler som „en sval skønhed“) på museum, og så
er der scoret!
Ritt Bjerregaard har planer om at skrive
flere bind af selvbiografien. Det er lystbetonet
for hende at skrive sine erindringer, siger hun,
da vi bryder op fra det fine lille læserum med
bøgerne, den røde PH-lampe, Børge Mogensenmøblerne, chokolakridsen og hedvinen.
Politikken har hun lagt bag sig.
Sådan da.

OLF-VALGGENERALFORSAMLING 2016
Kandidater // Valg af formand, næstformand og styrelse i Odense Lærerforening.
Fredag den 11. marts kl. 16 i Koncertsalen på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel.
ANNE-METTE K ÆSELER JENSEN,
FORMAND FOR OLF
Kursskifte for folkeskolen
i Odense // Skoleområdet har år

Anne-Mette Kæseler Jensen.

efter år været udsat for massive
besparelser i Odense, og vi står
tilbage med en folkeskoleplacering,
der skraber bunden i forhold til
hvor lidt, man prioriterer børnenes
skolegang. Samtidig har der været
meget lidt vilje til samarbejde og
fælles løsninger. Der har været en
oplevelse af, at Odense vil drive
skole mod lærerne og ikke med
lærerne.

DENNIS VIKKELSØ, HØJBY SKOLE
Genopretning af balancen //

Dennis Vikkelsø.

Vi skal genoprette balancen i lærerens arbejde gennem klogt og
systematisk arbejde
Der er langt flere opgaver, end
det er muligt at nå. Det efterlader
et lærerarbejde i ubalance. Løsningen er at ansætte flere lærere,
men det kræver et systematisk
pres og et vedvarende samarbejde
med både formelle og uformelle
kontakter. Vi har brug for de vigtige input fra den direkte kontakt
med medlemmer på Faglig klubmøder og medlemsmøder og via
de tillidsvalgtes indspark til styrelsens arbejde.
Vi tager både det lange seje

CHARLOTTE HOLM,
ABILDGAARDSKOLEN
Vis lærerene tillid, // slip kon-

Charlotte Holm.

trollen og lad den professionelle
stemme igen blive omdrejningspunktet
Lærerens faglighed og erfaring
skal igen i centrum. Vi må sammen kæmpe for at genvinde det
professionelle rum. Bureaukratiske
styringsværktøjer gør ikke folkeskolen bedre, tværtimod. Det er
lærerens mulighed for at kunne
levere en god undervisning, der
gør den store forskel for eleverne.
Derfor kommer arbejdsgiverne -

Endelig ser det nu ud til, at der
er et kursskifte på vej, selvom der
er en oplevelse af, at der forsat
er kræfter, der kæmper imod. For
kommunens, skolens, børnenes
og medarbejdernes skyld er det
vigtigt at understøtte den positive
udvikling.
Vi har på det seneste medvirket
til, at børnebesparelserne blev
fjernet, at der nu er politisk flertal
for en skattestigning, der kommer
folkeskolen til gode, og at et stort
flertal i byrådet bakker op om, at
der skal forhandles en lokal arbejdstidsaftale for lærerne.

Det har været et langt og sejt
træk. Vi har oplevet en enorm
opbakning og et stærkt sammenhold, som er helt enestående, og
det er der brug for. Systematisk og
vedholdende arbejde for at nå til
det, vi kæmper for - en god skole
og arbejdsplads med kvalitet og
trivsel for børn og medarbejdere
- er fortsat afgørende. Selvom der
er lang vej igen, tror jeg på, at vi
fortsat kan lykkes sammen. Derfor
genopstiller jeg som formand.

træk og de små skridt. Et forbedret
samarbejde med Odense Kommune om aftalte vilkår for lærernes
arbejde vil være et vigtigt skridt.
Målet er en god aftale, der prioriterer i lærernes opgaver. Nogle
opgaver må nedprioriteres, og
andre må falde helt bort, indtil
Odense Kommune opprioriterer
skoleområdet.
Vi skal lave de arbejdsmiljøindsatser, der betyder noget for læreren – ikke for systemet
Mange arbejdsmiljøindsatser handler om at kunne sætte
fluebenet de rigtige steder, så
systemet tilfredsstilles. Arbejdsmiljøcertificeringen er et godt
eksempel. Skolerne er nu udstyret
med en kongekronesmiley, mens

trivselsrapporterne vidner om et
slidt og skrøbeligt arbejdsmiljø. Vi
skal i stedet gøre de ting, der reelt
forbedrer noget for lærerne. Det
handler om at genskabe arbejdsvilkår, hvor læreren kan udfolde sin
faglighed i et godt arbejdsmiljø.

uanset ledelsesniveauet - heller
ikke udenom lærerene. Kvalitet i
undervisningen og ordentlige vilkår
for lærerarbejdet hænger i al sin
enkelthed uløseligt sammen. Det
skal vi blive ved med at påpege
som forening, men også som tillidsvalgt og medarbejder ude på
den enkelte skole. Igen og igen.
De næste vigtige skridt på vejen
for kvalitet i undervisningen og et
godt arbejdsmiljø:

• Tid på opgaveoversigterne

• Sammenhæng mellem undervis-

ningslektioner og forberedelse

• Balance mellem opgaver, krav og

resurser

Konstitueret næstformand

• 4 år som TR, 6 år som styrel-

sesmedlem - de seneste år som
arbejdsmiljøansvarlig
• 12+ år på Højby Skole
37 år, bosat i Odense og har sammen med Katrine Frej på 1,5 år

„Bedre og billigere“-retorikken er
ganske enkelt udtryk for mangel
på indsigt og et ensidigt fokus på
økonomien. Heldigvis kan vi se, at
Odense Lærerforenings vedholdende arbejde har medvirket til en
ændring af den meget teknokratiske tilgang, der gennem de senere
år har været kendetegnende for
Odense Kommune.
Jeg har fortsat mod, håb og
kræfter til at forsætte kampen for
medlemmerne og for folkeskolen.
Derfor stiller jeg op.
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JAN ANDERSEN,
ROSENGÅRDSKOLEN
Vi er sammen en
stærk fagforening

Jan Andersen.

Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke
blind for, at en del af mig kan stå
ude på fortovet endnu - og også
hænge lidt oppe i træet, og jeg er
heller i døv for den stemme i mig,
der kalder på kompromisløshed,
Enten-Eller, for vi lægger meget arbejde og engagement i vores profession. Det giver samtidig en god
styrke at stå fast på for at kæmpe
for bedre arbejdstid med mening
for lærere og børnehaveklasseledere i Odense.
Det er godt med politisk vilje til
at ophæve aftalefatwaen mod lærerne, så må vi se, hvilke muligheder det giver os for en aftale med
perspektiv og kvalitet i undervisningen. Vi er aftalepartner, selvom

ANETTE HELMER,
RASMUS RASKSKOLEN
Arbejdsro til kerneopgaven

Anette Helmer.

Vi får om og om igen at vide, at
vi ikke får flere penge tilført til
vores område. Tværtimod skal
der spares. Vi oplever dagligt, at
vi ikke har tid nok til at løse vores
opgaver, og med eventuelle nye
besparelser kunne man frygte, at
det bliver endnu værre. Derfor er
det uhyre vigtigt, at der ses på opgaverne, som vi skal løse, og at der
prioriteres i disse opgaver.
Alle lærere er bevidste om, hvad
vores kerneopgave er – vi skal

NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN,
ROSENGÅRDSKOLEN
Lærerkultur og
den kollegiale samtale

Niels Munkholm Rasmussen.
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Det at være folkeskolelærer og
børnehaveklasseleder er heldigvis
mere end arbejdstidsregler og
skolereform.
Vi skal som profession kunne
tale om nogle af de værdier, der
lå til grund for, at vi valgte en
læreruddannelse. Vi skal også
kunne tale om dagligdagens
udfordringer og glæden ved
undervisning af vores elever. Det
er i den kollegiale samtale om
undervisning og i fællesskabet,
hvor alle lærere på skolen er

vi var dømt ude nationalt og dømt
helt ude lokalt.
Det er godt at stå fast, og det
er godt at have noget at stå fast
på, og det gør vi. Vi står fast på,
at OK15 er alvor i Odense, og vi
står fast på aftaleretfærdighed om
vores vilkår ude på skolerne. Det
er ikke aftaler, der er grebet i den
blå luft for aftalens skyld. Det er
aftaler med afsæt i Faglig Klubs
ønsker og med grund i debat og
diskussion. Vi kan lave lokalaftale
om det, der går vores vej, og her er
medlemmerne, TR og AMR vigtige
ude på skolerne.
Det er en både positiv og svær
tid vi lever i. De aktuelle besparelser på budgettet for skolerne
er bortfaldet, der er varslet skattestigning for at skaffe penge til
vores område. Det er skridt på
vejen og en del af løsningen. Aftaler og skattestigninger er ikke i sig

selv trylleord, der fjerner årelange
besparelser, nedskæringer og rød
trivsel, men det er gode skridt at
stå fast på for bedre arbejdsforhold
ude på skolerne.
Men fører de nye vinde til handlinger, der luner? Fagforeningen
er vigtig som altid. Vi er båret
af sammenhold og diskussioner
med ønsker om tilstedeværelse og
fleksibilitet – vi argumenterer med
åben pande – det er vores styrke
som kolleger og tillidsvalgte. Det
er væsentligt. Det er det også med
ren råderet over tiden til vores
egen forberedelse samtidig med,
at tiden til undervisning og opgaver
bliver gjort op med en bedre balance, så arbejdet ikke forsvinder
i grænseløshed. Jeg har mod på
mere fagpolitisk arbejde i styrelsen, derfor genopstiller jeg.

undervise elever og føre dem frem
mod afgangsprøve og det videre
liv. Vi skal planlægge, gennemføre
og evaluere undervisningen. Der
bør fokuseres på, om vi har tid nok
til dette.
Det lader dog ikke til, at konsulenter, politikere eller sågar vores
ledere har samme indsigt. På skolerne bliver vi stadig sat til at finde
flagskibe og være med i prestigeprojekter, vi skal implementere en
ny og omfattende læringsplatform,
vi skal lave målstyret undervisning,
vi skal sidde i tidskrævende udvalg
på skolerne, lave elevplaner m.m.
Alt dette er opgaver, der belaster

og udfordrer det arbejde, som skal
gøre os klar til at stå foran eleverne
og undervise.
Vi skal kæmpe for flere ressourcer - det er der ingen tvivl
om - men når vilkårene er, som
de på nuværende tidspunkt er, så
må vi kæmpe for, at rammerne
omkring vores undervisning er i
orden. Vi skal synliggøre for konsulenter, politikere og ledere, hvad
kerneopgaven er, og at vi har brug
for arbejdsro til netop at løse den
opgave. Dette vil jeg gerne arbejde
for i OLF’s styrelse.

samlet, at vi kan tilbageerobre
lærerkulturen.
Kampen for at få en ny central
eller lokal arbejdstidsaftale, der
giver lærerne et professionelt
råderum, er fortsat aktuel. Det,
at den dybere forberedelse ofte
ligger i marginaltiden, altså i trætte
ydertimer på skolen, eller med
tidligere erfaringer hjemme sent
om aftenen eller i weekenden,
er selvfølgelig ikke optimalt for
kvaliteten og slet ikke for det
psykiske arbejdsmiljø.
Som fagforening skal vi stå ved
det professionelle i lærerarbejde,
men vi skal også vedholdende gå
efter løn og arbejdsvilkår, som

svarer til det ansvar og de store
opgaver, der tillægges os lærere.
Samtidig har vi et særligt ansvar
over for de kolleger, som står
svagest over for arbejdspres og
arbejdsgiver.
Efter 28 år i styrelsen fortsætter
jeg gerne endnu en periode med
fagpolitik og pædagogik i Odense
Lærerforening.

IDA HOLM CLEMENSEN,
HUNDERUPSKOLEN
Kernen i vores problem er
en afsporet skolepolitik

Ida Holm Clemensen.

Hvordan får vi som fagforening
genskabt rum og vilkår til at være
den professionelle lærer, hvor det
er viden, erfaringer, engagement
og omverdenens respekt for ens
faglighed, der bærer arbejdet som
lærer?
Det kræver en fagpolitisk indsats på mange niveauer og platforme såvel nationalt som kommunalt. Helt overordnet skal vi som
forening fortsætte vores arbejde
med at sætte en skolepolitisk

TINE STEENDORPH,
KORUP SKOLE
De lange seje træk

Tine Steendorph.

Tilgangen til det fagpolitiske
arbejde er for mig et spørgsmål om
at holde til de lange seje træk og
at kunne bevare ordentligheden,
sagligheden og fagligheden hele
vejen igennem. En tilgang, som
jeg synes kendetegner Odense
Lærerforening. Derfor stiller jeg
også gerne op til en ny periode i
styrelsen.
Som AMR i Regions-MED
og på min arbejdsplads fylder
arbejdsmiljøet meget i min
bevidsthed og dermed også i
mit politiske arbejde. Til daglig
arbejder jeg på Korup Skole og er
en del af det kollegasamarbejde,
der er på min skole. Jeg har været
lærer i 14 år og arbejdede de første

ANDERS SUND PEDERSEN,
TARUP SKOLE
Metodefrihed og tillid

Anders Sund Pedersen.

Vores frie valg af undervisningsmetoder er under pres. Målstyringsbølgen har skyllet ind
over folkeskolen siden reformen
begyndte, og nu er det på tide, at
man stopper op, så vi får mulighed
for at levere undervisning med et
bredere læringsperspektiv frem
for at bruge tiden på unødvendig
dokumentation. Til gavn for det
psykiske arbejdsmiljø på vores
odenseanske skoler, men så sandelig også til gavn for vore elever.
Jeg vil stå ved, at læringsmåls-

dagsorden, der beskæftiger sig
med dannelse og kvalitet i undervisningen.
I kølvandet på den afsporede
skolepolitik og en manglende arbejdstidsaftale er der lokale temaer som:
Ubalancen mellem resurser og
opgaver: Trivselsundersøgelserne
viser, at der er brug for en systematisk indsats, så længe skoleområdet er så nedprioriteret i Odense.
Det er nødvendigt at udpege opgaver, som enten er overflødige
eller må vente til „ bedre tider“.
Dertil kommer inklusionsopgaven,
som kræver en særlig fagpolitisk
indsats.

Arbejdstid og arbejdsmiljø:
Det psykiske arbejdsmiljø belastes,
når det bliver op til den enkelte
lærer at prioritere i tiden til forberedelse og øvrige opgaver. Det er
derfor vigtigt at fortsætte arbejdet
for en fælles aftale, der kan styrke
vores fællesskab – et fællesskab,
hvor det ikke overlades til den enkelte at finde plads til at udøve sin
profession.
Med afsæt i 6 ½ års styrelsesarbejde og 10 års TR arbejde - og
ikke mindst med afsæt i den virkelighed, der er på skolerne, er jeg
klar til at fortsætte en vedholdende
kamp for vores vilkår og profession.

10 år på en nu nedlagt skole i
Vollsmose.
De erfaringer, som jeg får
gennem mit arbejde, inddrager jeg
i mit styrelsesarbejde, og jeg har
altid set det som et aktiv at have
en bred referenceramme. Det er
af afgørende betydning for mit
arbejdsliv, at vi har en folkeskole
hvor:

effektiviseringsstrukturer, så vi
mister nærværet og relationerne
til vores elever.
• Der er givet reelle muligheder for
at understøtte klasser, hvor der
er elever med særlige behov.
• Sammenhængskraften
genetableres og den sociale
kapital bliver værdisat som en
konkret indsats ift. det psykiske
arbejdsmiljø.

• Eleverne ikke udelukkende

skal måles og vejes, men at
der fastholdes et bredere
syn på elevernes udbytte af
undervisningen.
• Vi bliver anerkendt som
professionelle og derved får
mulighed for at forholde os kritisk
til praksisvejledninger og dermed
kan bevare vores metodefrihed.
• Kerneopgaven ikke drukner i
ligegyldig dokumentation og

styring kan være en god metode
i nogle tilfælde, men det må ikke
blive ophøjet til mere end et redskab, som vi benytter blandt
mange andre. Derfor finder jeg
det meget vigtigt, at vi bibeholder dette fokus, når vi fra næste
skoleår skal arbejde med den nye
læringsplatform MinUddannelse.
Et IT-system skal ikke tvinge os til
at bruge en bestemt metode. Det
skal derimod understøtte og gerne
lette vores arbejde. Specielt i en
tid hvor ubalancen mellem krav og
ressourcer er så tydelig, bør der
ikke lægges ekstra krav ind i vores
hverdag.
Jeg vil arbejde for, at vores po-

litikere og arbejdsgivere viser os
tilliden til, at vi selv er i stand til at
vælge de bedste undervisningsmetoder.
Indtil for nyligt virkede denne
tillid nærmest usandsynlig, men
med de seneste politiske og forvaltningsmæssige udmeldinger
om, at man vil arbejde for bedre
forhold på Odenses skoler, forstærker det kun mit ønske om at
fortsætte mit arbejde i Odense
Lærerforening.
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af Niels Munkholm Rasmussen,
styrelsesmedlem i OLF

Åbning af det hellige budget
var en lille, stor sejr
Det startede med, at styrelsen besluttede at gå

Niels Munkholm
Rasmussen

Charlotte Holm

Jan Andersen

Ida Holm Clemensen

Tine Steendorph

Anne-Lene Storm

Anders Sund
Pedersen
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viralt med en badge med den ligefremme tekst:
STOP BØRNEBESPARELSERNE.
Så kom kontakten til de andre fagforeninger med
ansatte i Børne- og Ungeforvaltningen, direkte påvirkning af politikere, indlæg i avisen, optræden på lokalt
TV og radio, involvering af forældre, deltagelse i demonstration og meget mere.
Og det lykkedes at få fjernet en besparelse på 30,5
millioner kroner i Børne- og Ungeforvaltningen ved at
politikerne genåbnede budgettet for 2016. Så der var
ingen stillingsnedlæggelser i denne omgang, hvilket
ville betyde, at vi tilbageblevne skulle løse endnu flere
opgaver.
Det er en sejr, når et pres fra ansatte, forældre og
andre gode kræfter udefra får Odenses politikere til
at åbne noget så helligt som et budgetforlig. Når jeg vil
karakterisere det som en lille sejr, er det fordi, vi handlede i nødværge mod helt urimelige kvalitetssænkninger og øget arbejdspres, og at det var det, politikerne
reagerede på.
Det kniber fortsat med den politiske erkendelse af,
at kvaliteten i folkeskolen er helt afgørende for byens
fremtid, og dermed et område, der kræver højprioritet
ved kommende budgetforlig.
Måske er det også den erkendelse, som et byrådsflertal nu er kommet til, når de taler om en beskeden
skatteforhøjelse i 2017. Ros til det politiske holdningsskifte, når det udmøntes i konkrete skolebevillinger
ved budget 2017.
Det var nu anden gang politikerne i Odense genåbnede et budgetforlig. I 2013, forud for kommunalvalget,
kæmpede Odense Lærerforening med næb og klør for
at få fjernet en besparelse på 42 millioner kroner alene
på skoleområdet. Her brugte vi også alle til rådighed
stående midler på at råbe politikere, forældre og offent-

ligheden op, og det især ved at påvise skolevæsenets
helt katastrofale budget i forhold til resten af landet.
Især byens skolebestyrelser vågnede op til dåd.
Rosengårdskolens bestyrelse valgte ikke at godkende
budgettet, og det startede en lavine ud over den odenseanske skoleverden, og den bredte sig endog videre
til andre kommuner med bundplaceringer på skole
området.
Selv om vi ser det som små sejre i kampen for at få
en ordentlig kvalitet i vores skoler, får vi stor anderkendelse udefra. Danmarks Lærerforening og mange
kredse ser det som en stor sejr, at vi nu i to omgange er
lykkedes med af presse en budgetåbning igennem byrådet. Noget, som ellers er helt uhørt i den kommunale
verden.
En aktiv indsats for skolen i fællesskab med medlemmerne og andre lønner sig, men vi stopper ikke her. Vi
fortsætter arbejdet direkte mod en større udbetaling
til skolerne i de kommende år!

Generalforsamling 2016

• Generalforsamling 2016 afholdes
fredag den 11. marts kl. 16.00 i Koncertsalen på
Radisson Blu H.C. Andersens Hotel.
• Se kandidater til valg til formand, næstformand og
styrelsen på nærværende sider.
• Se formandens skriftlige beretning på
www.odenselaererforening.dk
Efter generalforsamlingen er der festaften med
buffet og dans. Festen slutter kl. 01.00.

-Skolen skal udvikles
indefra med lærerne i
spidsen, sagde professor
Per Fibæk Laursen
på et medlemsmøde i
OLF på UCL i Asylgade.
-Første skridt på vejen
til en ny dagsorden er at
lærerne stoler på deres
professionelle håndelag.
Alle udenforstående –
politikere, embedsmænd
og forskere – bør støtte
lærerne i stedet for at
opstille urealistiske
ambitioner på deres
vegne.

På trods af lempelser i besparelsespresset på børneområdet var omtrent
1500 demonstrerende forældre, lærere
og pædagoger m.fl. den 18. januar 2016
mødt op på Flakhaven for at kræve et
„Stop for børnebesparelserne“. Der
er udsigt til besparelser på 76 mio på
budget 2017, men B&U-udvalget afviste
overraskende at finde op mod 25 mio. kr.
ved at etablere 9 storskoledistrikter
i stedet for 33.

TRODS LYS I MØRKET
FORTSÆTTER BESPARELSERNE
STRUKTURTJEKKET // Superskoledistrikter
blev afvist af B&U-udvalget. -Heldigvis, siger
Anne-Mette Kæseler Jensen.
tekst: Erik Schmidt

Der er små
tegn på nye
prioriteringer
i det kommunale
budget. Gennem årene
har et flertal blandt
politikerne hen over den
politiske midte flyttet midler
fra børn&ungeområdet og fra
ældreområdet til de øvrige forvaltningsområder.
Borgmester Anker Boyes pludselige aktion
for at hæve skatten og fjerne de aktuelle børnebesparelser skabte lidt lys og luft blandt forældre og de medarbejdere, der arbejder med børn
og unge. Det kunne mærkes på Flakhaven, da
næsten 1500 demonstrerende forældre, lærere
og pædagoger for nylig var mødt op for at kræve
et „Stop for børnebesparelserne“.
Men stoppet er kun midlertidigt. Der skal
alligevel spares på næste års budget. 76 mio. kr.
lyder det fra forvaltningen og i 2019 145 mio.
Gennem længere tid har B&U-forvaltningen
derfor arbejdet med et forslag om at skære de
nuværende 33 skoledistrikter ned til ni, så
hvert distrikt ville komme til at rumme flere
skoler. En skoleklasse koster rundt regnet
750.000,- kr. uanset om der er 18 eller 28 elever, og det er gevinsten ved at flytte elever og
sammenlægge klasser fra forskellige af de nuværende skoledistrikter, der skønsmæssigt vil
indbringe omkring 25 mio. kr. om året.
Det kom alligevel som en overraskelse for de
fleste, at de blå tommelfingre i B&U-udvalget
blev vendt nedad, da det grundigt bearbejdede
forslag fra forvaltningen blev fremlagt. Venstre
og Dansk Folkeparti mener, det ville skabe alt
for stor utryghed hos forældrene ikke at vide,
hvilken skole deres børn skal høre til, når de
starter i skolen.

beretning

TILFREDS MED AFVISNINGEN
Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette
Kæseler Jensen er tilfreds med, at forslaget eftertrykkeligt blev afvist.
-Uanset hvad man kalder det, så er det en
spareplan. Strukturtjekket hed tidligere „Liv
med læring“. Der er lagt op til kæmpemillionbesparelser på skoleområdet med forslaget til
ændringer af skolestrukturen. Besparelserne
ville blive udmøntet som færre lærerstillinger
og dermed endnu dårligere vilkår for en folkeskole, der allerede er i bund.
-Derfor er det positivt, at forslaget nu er taget
af bordet. Alt andet ville stemme meget dårligt
overens med de nye signaler om, at der er politisk flertal for fremover at investere i børnene
og skolen. Desuden synes jeg, at forslaget er en
delvis genoplivning af „Fremtidens skole“ med
opdeling i børneskoler og ungeskoler, og det er
tidligere blevet forkastet.
Rådkvinde Susanne Crawley Larsen ønsker
ikke at gå videre med det stort anlagte forslag
til distriktsændringer med et smalt, rødt flertal
i ryggen, så forslaget om superdistrikterne er
forkastet. Men der skal findes besparelser, siger
hun.
-Det er jo kun noget af strukturchekket, der
er afblæst - nemlig det, der handler om store
skoledistrikter. Jeg ser det som min opgave som
minimum at prøve at sikre den kvalitet, vi har
nu. Derfor ser jeg ingen anden mulighed end at
gå videre med at frigøre penge, der er bundet i
den måde, som vi har organiseret os på. Hvis vi
ikke gør noget, så taber vi kvalitet. Vi er jo der,
hvor der er skoler, der har svært ved at bemande
alle timer med en voksen.

NI DISTRIKTER I SILKEBORG

Silkeborgs 27 folkeskoler med tilhørende distrikter skal fremover samles
i ni distrikter med én overbygning i
hvert distrikt. Sådan ser planerne ud
for skoleområdet i Silkeborg. Der bliver ikke lukket skoler, men de skal slås
sammen i større skoler med væsentligt større klasser.
(Folkeskolen.dk, 14. 9. 2015)

(…)
Det tog en uge at indsamle 10.000 underskrifter i Silkeborg som markering
af forældrenes modstand mod byrådets planer om at reducere antallet af
skoledistrikter fra 27 til ni. Antallet af
underskrifter svarer til en underskrift
pr. barn i 1.-10. klasse i Silkeborg Kommune
(TV2 Østjylland, 21. 11. 2015)

(…)
Lærernes formand i Silkeborg
Johnny Specht:
„Det er umuligt at skabe samme kvalitet i undervisningen, hvis man ikke
kender børnene, og det kan man ikke
komme til, hvis man skal undervise på
flere forskellige skoler samtidig“.
(Folkeskolen.dk)

(...)
Johnny Specht:
„Man ændrer jo ikke skolekulturen
bare ved at give dem fælles ledelse.
Samtidig kan det blive en tilbagegang
for det demokratiske, fordi det bliver
meget langt til ledelsen, og vi vil også
gøre meget for at forsøge at sikre, at
man får en tillidsrepræsentant på
hver matrikel. Der er rigtigt
mange problemstillinger i det“.
(Folkeskolen.dk)
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Ku’ det ikke være skønt at få
lidt mere ud af dine penge?
Besøg Slotsgade 2 og hør hvordan
Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og
betyder, at du får mere ud af dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr.
Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar.

Sådan får du 5% på din lønkonto
– Danmarks højeste rente
Du skal være medlem af DLF – og have afsluttet din
uddannelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi hos os.
LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere din
økonomi i forhold til den samlede pakke.
Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar
2016.

Rådgivningscenter Odense
Slotsgade 2
5000 Odense C
Tlf: 6314 3000
Email: odense@lsb.dk

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar i Slotsgade 2 får du en personlig
rådgiver, som investerer tid til at høre dine behov og
ønsker og du får klar besked. Hvis det er det du kigger
efter, så ring til os direkte på 6314 3000 – eller skriv
til os på odense@lsb.dk
Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har altid
sørget for, at helt almindelige mennesker kan gøre
bankforretninger på ordentlige betingelser.

Ring til Lån & Spar: 6314 3000
eller send en mail til odense@lsb.dk

Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense
Lærerforening håber på, at en eventuel
lokalaftale om lærernes tjenestetid
kan bidrage til at skabe bedre balance
mellem opgaver og ressourcer.
Forhandlingerne er begyndt.

Spænding
om mulig
lokalaftale
LOKALAFTALE // Samtlige partier bakker nu op om, at der indledes forhandlinger
med OLF, men aftalen må ikke koste noget. En lokalaftale skal give lærerne mere
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres arbejde og rette op på ubalancen mellem opgaver
og ressourcer. En del lærere har dog fundet sig til rette med den beskyttelse mod det
grænseløse arbejde, der trods alt ligger i arbejdstidslovens værnsbestemmelser.
tekst: Erik Schmidt

tidsaftale, men den
må ikke koste noget.
Det er budskabet fra
Odenses politikere. Forslaget er blevet rejst af Susanne
Crawley Larsen fra Radikale
Venstre, men det blev lynhurtigt
bakket op hele raden rundt.
Det gjorde det ikke i 2013, hvor det daværende byråd besluttede, at man netop ikke ville
indgå en aftale med lærerne, fordi et flertal
bakkede op om KL’s konfrontationslinje over
for lærerne. I mellemtiden har 57 af landets 98
kommuner lavet én eller anden særlig aftale
med lærerne, der har modereret arbejdstidsloven, den særlige lov 409.
Susanne Crawley Larsen begrunder forslaget
med, at hun lige siden, hun blev rådkvinde for
B&U-forvaltningen 1. januar 2014, har ønsket
en aftale, der kunne skabe mere fleksibilitet i
lærernes arbejdstid og en bedre balance i opgaverne.

-Vi har fremsat vores fokuspunkter, men ikke
set kommunens udspil endnu!
Odense Lærerforening har arbejdet hårdt
for, at der igen kan findes fælles løsninger på de
problemer, der er vedrørende lærernes arbejde
mellem Odense Kommune og lærerne.
-Jeg tror, at vi kan komme et stykke af vejen
med en aftale. Det vil betyde meget for lærerne
og kvaliteten i deres arbejde, hvis de får frihed
til at bestemme mere over deres hverdag. Det
vil give luft, hvis de ikke er bundet til at sidde på
skolen kl. 8.00-16.00.
Anne-Mette Kæseler Jensen vil dog ikke
indgå aftale for enhver pris, og hun skal have en
sikker fornemmelse af, at baglandet bakker op.
En del lærere har fundet sig til rette med den
beskyttelse mod det grænseløse arbejde, der
trods alt ligger i arbejdstidslovens værnsbestemmelser. Mange er glade for at have fri, når
de har fri.
Et medlem, Anette Vestergaard Madsen skriver kort og kontant på foreningens facebookside: -Jeg ønsker balance mellem opgaver og
arbejdstid. Ellers ønsker jeg ingen aftale.

FORHANDLINGERNE I GANG

DER KOMMER IKKE ÉN LÆRER MERE

Der var ved redaktionens deadline aftalt to
møder: mandag d. 22. februar og mandag den
29. februar.

En eventuel aftale kommer ikke til at ændre på
de grundliggende problemer.
-Der er jo ikke lagt op til, at der skal findes

beretning

Lærerne skal
have en arbejds-

flere penge til lærerne, så det ændrer ikke på de
grundlæggende udfordringer, vi står over for.
Vi er for få til at løfte opgaverne, og der er alt
for mange ligegyldige, bureaukratiske opgaver,
som tager tid fra vores vigtigste opgave, nemlig
undervisningen, siger Anne-Mette Kæseler
Jensen.
-Der kommer ikke en lærer mere med sådan
en aftale. Opgaverne med inklusion, større
faglighed og så videre løser det ikke, så der er
stadig en kæmpeudfordring med den økonomi,
der er til rådighed.

OLF’S UDGANGSPUNKT

Odense Lærerforenings udgangspunkt
for at indgå en lokalaftale om tjenestetiden
med Odense Kommune er:
• aftalen skal skabe bedre vilkår for god
undervisning
• den skal bidrage til at genoprette ubalancen mellem opgaver og ressourcer
• en aftale skal give lærerne mere indflydelse på deres arbejdsdag

LÆRERBLADET / marts 2016

19

M E Dl em s b l a d f R A O de n s e l æ rer f ore n i n g // odensel aererforening . dk

Læringsplatform presser lærere yderligere
LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS // -I en kommune som Odense, hvor der
er stor ubalance mellem opgaver og ressourcer, er det afgørende at tiden bruges på
kerneopgaven – god og velforberedt undervisning frem for diktater om flere og
metodeindgribende dokumentationskrav, siger Anne-Mette Kæseler Jensen
tekst: Erik Schmidt

beretning

Overalt i landet er kommu-

nerne i gang med
at indføre „Learning
Management Systems“,
eller som det på mildere
dansk kaldes: digitale læringsplatforme. Nu skal der
sættes strøm til pædagogikken.
Odense Kommune har valgt at
købe MinUddannelse, og spændingen knytter
sig for lærerne til, hvordan kravene til brugen af
systemet udmøntes af B&U-forvaltningen.
I Odense er OLFs formand, Anne-Mette
Kæseler, mest optaget af, hvilke krav der følger
med brugen af MinUddannelse. Altså hvordan
platformen skal bruges.
-Vi kan desværre ikke her og nu ændre på
aftalen mellem KL og regeringen, men det er
vigtigt at være opmærksom på, at aftalen beskriver hvad læringsplatformene skal kunne
– ikke hvordan de skal bruges.
-Det er en opgave for politikere og ledere at
sikre, at MinUddannelse bliver et tilbud, som
lærerne kan vælge at bruge i det omfang og i
de undervisningssituationer, hvor det giver
mening.
-Ellers risikerer vi, at det bliver endnu et instrument, der er med til at afprofessionalisere
lærerarbejdet.
Alle skoler skal have en digital læringsplatform. Det fremgår af en aftale som KL og den
daværende regering indgik i forlængelse af folkeskolereformen og økonomiaftalen fra 2015.
LMS-platformen skal fungere ved udgangen
af 2017, og mange kommuner regner med at
kunne være klar med læringsplatformen ved
skoleårets begyndelse 2017. Nogen er allerede
begyndt.
SPILD AF TID
Hvor det er sket, er lærerne ikke udelt begejstrede. På Frederiksberg, hvor skolerne er i
gang med at bruge MinUddannelse er der stor
skepsis. Både med hensyn til indholdet og det
tidsforbrug, som systemet medfører.
Kristine Falgaard , der er lærer, tillidsrepræsentant og styrelsesmedlem af Frederiksberg
Lærerforening betragter brugen af MinUddannelse som udtryk for politikernes og embedsmændenes behov for effektstyring.
-Det er simpelthen spild af tid!
Mange er også utilfredse med, at de ikke
føler sig tilstrækkeligt inddraget i drøftelser af
20
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pædagogisk og didaktisk karakter om læringsmålsstyret undervisning.
Ifølge en undersøgelse, som Frederiksberg
Lærerforening har foretaget, føler 89 % af
lærerne sig ikke helt klar eller slet ikke klar til
pædagogisk og teknisk at sætte mål og evaluere
den enkelte elev i MinUddannelse, og 85 % svarer, at MinUddannelse vil øge deres behov for
forberedelsestid.
FRYGTER AFPROFESSIONALISERING
Odense Lærerforening ønsker, at lærerne kan
koncentrere sig om undervisningen og tager
afstand fra flere dokumentationskrav.
-I en kommune som Odense, hvor der er stor
ubalance mellem opgaver og ressourcer, er det
desuden afgørende at prioritere, at tiden bruges
på kerneopgaven – god og velforberedt undervisning frem for diktater om flere og metodeindgribende dokumentationskrav, siger AnneMette Kæseler Jensen

MinUddannelse i Odense

1. En grundig introduktion til MinUddannelse
for lederne
2. Uddannelse af højst to ambassadører fra
hver skole i februar og marts.
3. En to-timers introduktion og gennemgang
af løsningen på skolen for alt pædagogisk
personale.
Det forventes, at en læringsplatformambassadør:
• Tager ejerskab og er ambassadør for
MinUddannelse på skolen
• Hjælper kolleger med spørgsmål om
målstyret undervisning
• Hjælper kolleger med spørgsmål om
MinUddannelse
• Skolens bindeled til UVdatas support på
MinUddannelse
• Forvaltningens bindeled til skolen
vedrørende MinUddannelse
• Har lidt flair for IT ;-)
Hver ambassadør får et 5-timers
kursus i MinUddannelse.
Kurserne afvikles inden 1. april 2016

Samarbejdsplatformen, som bliver en afløser
for SkoleIntra, skal være klar i midten af 2018.
Aftalen med den nuværende leverandør af SkoleIntra, Itslearning, er blevet forlænget.
PRINCIPIELLE PROBLEMER
Det er ikke kun kravene til anvendelsen af MinUddannelse der er spænding om. Indførelsen af
læringsplatforme har desuden rejst en række
mere principielle spørgsmål.
Ét af dem har været, i hvor høj grad den læringsmålstyrede undervisning er obligatorisk
for lærerne. Det er blevet afvist af blandt andre
forskningschef Andreas Rasch Christensen og
professor Per Fibæk Laursen og også af undervisningsministeriet, der ikke ville gribe ind i lærernes metodefrihed. Læringsmålstyret undervisning er ikke obligatorisk. Et andet centralt
spørgsmål er, om lærerne skal opstille individuelle mål for hver enkelt elev i hver enkelt fag.
Det har indtil for nylig af de fleste været opfattet som obligatorisk, blandt andet fordi loven
synes at kræve det, og fordi mange af de 60
ministerielle læringskonsulenter har efterladt
det klare indtryk. Men 17. februar 2016 skriver
først folkeskolen.dk og senere Ritzau, at det er
en misforståelse.
-Læreren er ikke forpligtet til at sætte individuelle mål for hver enkelt elev. Det er en misforståelse, hvis lærere og skoleledere tror det,
udtalte kontorchef i undervisningsministeriet
Anders Andersen overraskende til folkeskolen.
dk. Det var ikke til at misforstå. Andersen er i
øvrigt chef for læringskonsulenterne.
Et tredje centralt spørgsmål er, hvem der har
ophavsretten til de skriftlige undervisningsforløb, der forventes udlagt på læringsplatformen
med henblik på en såkaldt vidensdeling.
Nye initiativer koster arbejdstimer i folkeskolen, og de normaliserede lærere har kun den
tid, de ifølge arbejdstidsloven har til rådighed.
Frederiksberglærerne har udregnet, at hvis
Min Uddannelse skal effektueres i fuld skala,
vil det svare til et mertimeforbrug på 176,72
lærerårsværk.
Odense Lærerforening er nu blevet indbudt
til en dialog om læringsplatformen MinUddannelse med forvaltningen.
Kurserne afvikles inden 1. april 2016.

Læringsplatformen
MinUddannelse er taget
i brug på Frederiksberg,
hvor Kristine Falgaard
er lærer. Hun har svært
ved at se, hvorfor hun
skal bruge det og ofre
kostbar tid på det.
Foto: Bjørn Pierri
Enevoldsen.

Jeg er
lærer
– ikke
læringsvejleder

Lærerrollen // Kravene til MinUddannelse er ikke udtryk for lærernes behov men for
politikernes og embedsmændenes behov for effektstyring, siger lærer Kristine Falgaard
fra Frederiksberg, hvor lærings- og managementplatformen er taget i brug.
tekst: Erik Schmidt
Én af de kommuner, der allerede har
taget hul på brugen af
læringsplatformen, MinUddannelse, er Frederiksberg. Her har lærerne siden
1. september 2015 aktivt skulle
bruge managementsystemet.
-Det har været et stort dilemma for
os lærere, siger Kristine Falgaard, der også er
tillidsrepræsentant og medlem af bestyrelsen
for Frederiksberg Lærerforening.
-Politikerne og vores øverste chefer ved ikke,
hvor omfattende opgaven er, og processen er
blevet udsat flere gange. Nu foregår det bare
som „en løbende proces“, for vi får ikke ekstra
tid til opgaven ud over lidt tid til introduktionen. Vi har ikke mulighed for at leve op til de
forventninger, som forældrene stilles i udsigt.
-Jeg har selv sammen med et årgangsteam
brugt det, der vel svarer til 1-2 dage på at udforme indholdet, og jeg har ikke medtaget et
eneste individuelt læringsmål.
Kristine Falgaard mener, at andre lærere, der
ikke er frikøbt til tillidshverv, bruger mere tid,
og Frederiksberg Lærerforening har opgjort,
at hvis ambitionen om Min Uddannelse skal effektueres helt og fuldt, ville det svare til et mertimeforbrug på 176,72 lærerårsværk. Denne
udregning har tilsyneladende ikke gjort stort
indtryk på Frederiksberg-politikerne.

beretning

HOLDER VEJRET
Siden ibrugtagningen er der på landsplan rejst
flere problematikker vedrørende de digitale
management- og læringsplatforme
-Nu udtaler en kontorchef fra undervis-

ningsministeriet jo, at det ikke er obligatorisk
at opstille individuelle læringsmål undtagen i
elevplanerne, så vi holder vejret, siger Kristine
Falgaard. Der har fra kommunen været krav
om, at årsplaner og mindst fire forløbsplaner
med videns- og færdighedsmål. Elevplaner
skulle også indarbejdes i systemet. I dansk og
matematik har konkrete læringsmål for alle
elever været et krav, og alle forløb har skullet afsluttes med vurdering af, om eleverne har nået
de opstillede læringsmål og til dels opfyldelsen
af videns- og færdighedsmålene.
Kristine Falgaard har været lærer i 15 år, og
hun har aldrig kunnet bruge et undervisningsforløb, som andre har tilrettelagt.

-Det kan jeg ikke. Kravene til MinUddannelse
er udtryk for politikernes og embedsmændenes
behov for effektstyring. Jeg blev ikke lærer
for at udfylde en rolle som læringsvejleder. Jeg
er selvfølgelig interesseret i at følge med i elevernes progression, men det her er simpelthen
spild af tid.
Kristine Falgaard har det råd til Odensekollegaerne, at de bruger Faglig Klub til diskussioner om læringsplatformene.
-På min skole har det vist sig, at vi er meget
enige, når vi har diskuteret, hvad vi vil med
vores lærerfag og –profession. Vi har et supergodt fagligt fællesskab, og vi løser problemerne
sammen.

MEDLEMSUNDERSØGELSE FRA FREDERIKSBERG LÆRERFORENING OM MINUDDANNELSE

MinUddannelse i
ikke klar pædagogisk
• 69 % mener, at de
mindre grad eller slet
og teknisk til at lave
har haft mindre
vil være til gavn for
undervisningsplaner i
god eller slet ikke
kvaliteten af deres
mulighed for drøftelser MinUddannelse.
• 89 % føler sig ikke helt undervisning
af pædagogisk og
klar eller slet ikke klar • 91% mener ikke at
didaktisk karakter om
pædagogisk og teknisk MinUddannelse vil
læringsmålsstyret
styrke skole/hjemtil at sætte mål og
undervisning.
samarbejdet her og nu.
• 66 % føler sig ikke helt evaluerer den enkelte
elev i MinUddannelse. • 62% mener ikke at
klar eller slet ikke klar
MinUddannelse vil
pædagogisk og teknisk • 85 % svarer at
styrke skole/hjemMinUddannelse vil
til at lave årsplaner i
samarbejdet på sigt.
øge deres behov for
MinUddannelse.
forberedelsestid
• 69 % føler sig ikke
• 68% svarer at
helt klar eller slet

Undersøgelse
fra Frederiksberg
Lærerforening.
På kun 4 dage, med
et intra nedbrud
indimellem, har
58% svaret.
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debat

Vi må fortsætte
kampen for velfærd

Den 18. januar blev en god dag
for børn, unge, forældre og ansatte
i Odense Kommune

aktuelt
kvarter

Det lykkedes ved en flot fælles
kampagne og demonstration at få
stoppet de ekstra børnebesparelser
i Odense Kommune i 2016. Samtidig
blev der for alvor stillet spørgsmålstegn ved den rigide vækststrategi og
de økonomiske prioriteringer, som
et samlet byråd har stået bag.
Men der er indbygget nye besparelser i budget 2017. Og regeringens
omprioriteringsbidrag kræver yderligere 1% besparelse. Så der er brug
for en endnu større fælles indsats
både lokalt og på landsplan.
Det er vigtigt at Odense Lærer

forening fortsætter det tætte
samarbejde med de andre faglige
organisationer i byen, forældre mv.
Det bør udbygges til en lokal velfærdsalliance.
En række københavnske fagforeninger, bl.a. Københavns Lærerforening, har startet Velfærdsalliancen.dk. Under overskriften: „Ja
til tryghed. Nej til milliardbesparelser og omprioriteringstyveri“ opfordrer de til lokal organisering og
inviterer til fælles landsdækkende
aktiviteter i løbet af foråret 2016.
Jeg synes at Odense Lærerforening

skal tilslutte sig Velfærdsalliancen
og på den måde være med til at
bygge en bevægelse, som kan sætte
en stopper for mange års bespar
elser. Se mere på:
www.velfærdsalliancen.dk.

Så klart lyder det fra kontorchef
i Undervisningsministeriet og leder af læringskonsulenterne
Anders Andersen.“

Den offentlige
sektors 4 plager

sætter fokus på offentlig innovation og mobilisering af medarbejdernes og borgernes ressourcer.
Det skriver professor Jacob Torfing den 21. 12. 2015 på onlinetidsskriftet, DenOffentlige.dk.

Folkeskolen.dk, 17. 2. 2016

Teknokratisk
retorik om skolen

3 x 15 min. er lig
ingen forberedelse
„R ammerne omkring lærernes
og pædagogernes arbejde i skolen
er ikke gode nok. Det samme gælder for skolelederne. Det skaber
problemer. Hvis en lærer i løbet af
dagen har 3 x 15 min. til forberedelse er det lig ingen forberedelse.
Hvis sådanne rammer ikke forbedres, så kan skolen ikke arbejde med
reformen.“
Forskningsleder Andreas RaschChristensen,
den 8. 1. 2016 i Politiken

Misforståelse om
individuelle mål

„-L æreren er ikke forpligtet til at
sætte individuelle mål for hver enkelt elev. Det er en misforståelse,
hvis lærere og skoleledere tror det.

„Vi er på vej væk fra det hegelske
princip om, at skolen er en offentlig
og oplysende institution. Dens formål er at oplyse den kommende
generation om dens offentlige eksistens og sameksistens. Så kort kan
det siges.
Det perspektiv har vi glemt via
et fælles kulturelt hukommelsestab, og vi har erstattet tanker og
idéer om skolen med fraser som
„fra undervisning til læring“, „den
digitale skole“, „verdens bedste
skole“, „bliv så dygtig som du kan“
og den „dygtigste generation i danmarkshistorien“.
Fraser, som ikke dækker folkeskolens formål, men tilfredsstiller
den politiske og teknokratiske
retorik om skolen.“
Alexander von Oettingen er
dr.pæd. og direktør ved
professionshøjskolen UC Syddanmark
22. 11. 2014 i Kristeligt Dagblad

· For meget kontrol, dokumen
tation og evaluering
· For lidt tid til kerneydelsen
· For mange (og for dårligt gennemførte) forandringer
· Stadigt mere krævende, besværlige og voldelige borgere
Professor Emeritus og
arbejdsmiljøforsker
Tage Søndergaard Kristensen
på OLF-kursus 26. 1. 2016

Bombe under 30 års
styrings-tænkning

Hvad k an vi konstatere efter tre
årtier med New Public Management-reformer? Det korte svar er
højere omkostninger og flere klager. Det er den opsigtsvækkende
konklusion som to af verdens mest
anerkendte forskere i New Pulic
Management, Christopher Hood
og Ruth Dixon, kommer med i en
ny bog, som hedder „A Government that Works Better and Costs
Less?“
-Meget tyder på, at det er en hel
anden styringstænkning, vi skal
have fat i. En styringstænkning der

Lene Junker
Rosengårdskolen

Debatindlæg fra læserne afleveres inden deadline til erik@
fjordager.com og må højst fylde
1800 enheder inkl. mellemrum.

(es)

Umoralsk moral

Det står skidt til med nutidens
forståelse af moral, hvis man
spørger professor i psykologi
Svend Brinkmann. Vi har nemlig
bevæget os væk fra det idehistoriske udgangspunkt, hvor moral er
noget, der praktiseres med øje for
modtageren, ikke os selv.
- Moral bliver i dag praktiseret
som noget, der først og fremmest
er for vores egen skyld. Vi lever
moralsk, fordi det gør os lykkelige,
sunde og sender noget tilbage til os.
Professor Svend Brinkmann
18. 10. 2015 DR P1 live X

Aktivitetskalender 2016 for Fraktion 4
Marts

29.

Månedsmøde Kære pensionister. En lille bøn: Husk tilmelding.

26.

Månedsmøde 26. april kl. 14 – 17: Besøg i HCA Airport, Beldringe.

Maj 2016

31.

udflugt

Forårsudflugt til Sild. Nærmere følger

August 2016

30.

Månedsmøde

Seneste nyt om letbanen ved letbanechef Mogens Hagelskær

Oktober 2016

4.-7.

udflugt

Tur til Wismar og Stralsund, hvor vi bl.a. skal ud at se, hvor
tranerne samles

April
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29. marts kl. 15.15: Karsten Eskildsen fører os igennem
„Den musikalske Danmarkshistorie“ i Højskolesangbogen.

Bemærk tidspunkt!

"Dannelse uden
kundskaber er
overfladisk,
kundskaber uden
dannelse kan være
decideret farlige."
Jørn Lund,
professor i dansk sprog, tidligere chefredaktør og koncerndirektør på Gyldendal,
15. 2. 2016 i Politiken

aktuelt
kvarter

Flere unge lærer siger op
„Flere medlemmer af Danmarks

Lærerforening afleverer en opsigelse til deres skoleleder. I 2012,
før lockout, arbejdstidslov og skolereform havde gjort deres indtog,
var der på et år under 900 lærere,
der meldte sig ud af Danmarks Lærerforening, fordi de havde fundet
et job uden for folkeskolen. Men allerede 1. november 2015 var tallet
over 1.600 - en stigning på 87 procent. Det viser tal fra DLF’s medlemsregister. Den største stigning er
sket blandt de unge mellem 20 og 29
år. I 2012 var der 56 af de unge, der
fandt job andre steder, mens det tal i
2015 var oppe på 265. En stigning på
370 procent.
Tallene er trukket på udmeldelser
af foreningen, hvor man med sikkerhed ved, at skiftet skyldes ansættelse uden for folkeskoleområdet.
Det betyder, at skift til for eksempel
Ungdommens Uddannelsesvejledning eller et andet DLF-område ikke
er talt med. Derfor er dette tal med
sikkerhed væsentligt større.
Tallene omfatter hverken nyuddannede, som aldrig får job i folkeskolen, pensionister eller lærere, der
er blevet ledige.

For lang snor til skoleledere
ARBEJDSMILJØ // -Det ville være rimeligt at give en
skoleleder to år til at rette op på dårlig trivsel. Desuden skal
kommunen stille den nødvendige hjælp til rådighed. Sker det
ikke på dén tid, må lederen flyttes til en anden opgave,
siger arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard Kristensen.
tekst: Erik Schmidt
Arbejdsmiljøforskeren,
professor Tage Søndergaard
Kristensen , vurderer, at det

trivselsmæssigt står så skidt til på
hele 13 Odense-skoler, at de ikke
selv er i stand til at løse deres trivselsproblemer. Det kræver hjælp
udefra.
Han vurderer desuden, at den
centrale ledelse i Odense Kommune giver skolelederne for lang
snor.
- Det ville være rimeligt at give
en skoleleder to år til at rette op
på trivslen. Desuden må kommunen stille den nødvendige hjælp
til rådighed. Sker det ikke på dén
tid, må lederen ifølge arbejdsmiljøeksperten flyttes til en anden
opgave.
Tage Søndergaards udtalelser
faldt på Odense Lærerforenings
kursus for lærernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter den 26. januar 2016.

Ubalance i lærerens arbejde var
kursusdagens overskrift.
Høj social kapital bidrager i høj
grad til det, Tage Søndergaard
kaldte den fremragende skole.
Men social kapital, der hvert år
måles med trivselsundersøgelsen,
må ifølge Tage Søndergaard ikke
blive et projekt.
-Det er et produkt, der hænger
nøje sammen med kvaliteten af
ledelsen, fortalte forskeren.
APATISKE REAKTIONER
Herefter præsenterede han sammenhængen mellem ledelseskvalitet og social kapital for skolerne
i Odense.
-Kommunerne skal tage det
lange seje træk baseret på høj human kapital, høj beslutningskapital og høj social kapital.
-Det vil skabe et højt professionelt niveau med et stærkt fokus

på kerneopgaven og en kollektiv
tilgang til opgaverne.
Det er ikke kun Tage Søndergaard, der kritiserer Odense Kommune for ikke at gøre nok ved den
manglende trivsel på skolerne.
Odense Lærerforenings arbejdsmiljøansvarlige, Dennis Vikkelsø, er utilfreds med skolernes
handleberedskab.
- Odense Kommune har for
længe nærmest ageret apatisk i
forhold til skolernes dårlige trivselsmålinger. Der er nogle chefer,
der skal se at komme ud af deres
skjul og forlange en markant
forbedring af trivslen og følge
konsekvent op de steder, hvor der
sker for lidt.

Folkeskolen.dk, 14. 1. 2016

Ny direktør skal skaffe ro om B&U-forvaltningen
RO PÅ // Poul Anthoniussen, der er læreruddannet, er den tredje direktør inden for de

seneste to år i den uroplagede forvaltning.
tekst: Erik Schmidt

Efter fire måneder som kon-

stitueret administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen
får Poul Anthoniussen nu lov
til at blive på direktørkontoret,
hvorfra han har varetaget opgaven siden september 2015, da
Peter Pietras blev fyret. Det var
dengang, der blev konstateret
systematiske lovovertrædelser i
forvaltningen.
Der var 10 ansøgere til jobbet,
hvilket ikke er overvældende.

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.
Inden den formelle ansættelse, sagde Susanne Crawley til
LærerBladet, at hun håbede at
få et menneske, der forstår, „at
denne forvaltning skal styres af
faglighed i respekt for de menneskers faglighed, for hvem man er
chef. At det er én, som er flittig,
loyal og har styr på økonomien,
er en selvfølge.“
Den 45-årige Poul Anthonius-

sen er læreruddannet, han har
været skoleleder og skolechef i
Middelfart, hvor han stadig bor,
inden han blev ansat som skolechef i Odense Kommune i 2011.
Efter omorganiseringen af
forvaltningen i 2014 blev han
børn- og ungechef i region syd.
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det indre
marked

Hvad elever dog siger!
FÆLLESSKAB

Elev: „Inde i fællesskabet, dér er hjælpsomheden!“
Indsendt af Line Mørk fra H.C. Andersen Skolen

HUN ER SVÆR AT GENKENDE!
Dennis
Vikkelsø
Bagsideredaktør
082@dlf.org

Til er større arrangement i Odense, hvor mange
skoler deltager, ser en lærer en elev, der går alene
og forvirret rundt. Læreren spørger, om eleven
er blevet væk fra sin klasse. Det er hun, fortæller
hun. Lærerne siger, at hun vil hjælpe hende med at
finde sin lærer, hvortil eleven udbryder: „Tak, men
det er ikke sikkert, at du kan genkende hende, for
hun har lige fået farvet hår!“

SKARP TØS!

En 8. klasse skal i gang med
en projektopgave. Læreren
oplyser, at der startes med
en fælles brainstorm over
emnet, hvorpå en af pigerne
udbryder: „Hvad skal drengene så lave?“
Indsendt af Lis Andersen,
Rosengårdsskolen

Indsendt af lærer fra Kroggårdsskolen

ER DER EN DSA-LÆRER TIL STEDE?

Elev i indskolingen: „Boller i karry er den sjoveste
mad... Man skal bolle og holde kaje!“
Indsendt af Line Mørk fra H.C. Andersen Skolen

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
082@dlf.org
Odenselaererforening.dk

Hvad siger dine elever? Send din lille historie til os.
I hvert nummer af LærerBladet præmieres én af de
indsendte historier med et gavekort på to biografbilletter. Dette nummers vinder er Lis Andersen,
Rosengårdskolen. Gavekortet kan hentes hos
Odense Lærerforening.

Et fesent tilbud.

Orddeling – skulle det
nu være så vigtigt?
Bent Th. Hansen
Konsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær
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Ja! Læs bare med her:
Det havde været en kold dag. Mogens var skovrider, og nu sad han hjemme helt oppe på tagetagen og nød et glas vin uden tanke på sin skrumpelever. Om sommeren var det skidepot. Men om vinteren når sneen dækkede lyngrisen, var skiene i brug. Så sad han der med trækvinden som eneste selskab. Han skulle have bækål til aftensmad. Konen var ved at tilberede den.

Kantinedamen lokker med de store
nødder.

Lad
trommesættet
stå derhjemme.

DU DANSKE SPROG…
Årets ord er ikke et ord!
Oxford Dictionary kårer hvert år årets ord. I 2015
kårede de for første gang ikke et ord. I stedet pegede de på en emoji. I begrundelsen forklares, at
brugen af emojier er steget helt vildt i 2015, og at
emojier modsvarer det 21. århundredes sproglige
behov for hurtig og visuel kommunikation, der
overskrider sproggrænser.
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