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Hvad så, Anker?
Lærerne er ikke længere alene om den sønderlemmende kritik af Odenses skolepolitik.  
Den 24. april sendte Odense Lærerforening et opråb til byrådsmedlemmer, skolebestyrelser  
og skoleledere. I bemærkelsesværdig enighed kritiserer skolebestyrelserne nu politikerne for 
at underprioritere folkeskolen i en sådan grad, at de ikke føler, at skolereformen kan realise-
res og folkeskoleloven overholdes. Også skolelederne stiller alvorligt spørgsmålstegn ved,  
om kvaliteten i skolen er tilfredsstillende.
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I 2009 prioriterede Odense Kom-
mune folkeskolen omtrent lige så højt 
som de øvrige 6-byer, København, 
Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Randers. 

De øvrige storbyer har siden da 
fortsat en prioritering i lige linje, men 
Odense valgte fra dette tidspunkt en 
helt anden linje på skoleområdet i form 
af en uafbalanceret økonomisk starve-
the-beast-politik, der siden dengang 
har ført til besparelser på 24%.

Som om det ikke var nok, dispo-
nerer Odense med flere besparelser 
på folkeskolen. Det kommende år 
strammes sultekuren med endnu 20 
mio. kr.

Der er de seneste fem år samlet 
set tale om historisk uhørte nedskæ-
ringer. Odenses skoleelever og deres 
skatteydende forældre, må se i øjnene, 
at der årligt bruges 260-324 mio. 
kr. mindre på folkeskolens budget-
ter i Odense, end i de øvrige stor-
byer. Hertil kommer efterslæbet fra 
en underfinansieret skolereform og 
ligeså underfinansieret inklusions-
lov. Og det er Odenses hårdtprøvede 
lærere, der skal lappe hullerne. 

På trods af at Odenses toppolitikere 
godt sekunderet af B&U-forvaltnin-
gens embedsværk uafladeligt prøver 
at bagatellisere eller skjule de pro-
blemer, som disse vilde besparelser 
efterlader, så ved enhver med mod 
til erkendelse, at Odenses folkeskole 
nærmest befinder sig i en eksistentiel 
krisetilstand på grund af for mange 
forandringer og alt for få midler. 

I stedet har vi i det store hele fået en 
flimrende utydelig, arbitrær, topsty-
ret, underfinansieret skole, der ikke 
er forankret i den praktiske fornuft, 
som lærerne og lederne repræsente-
rer, for også dialogen med lærerne er 
nødlidende, og lederne tier stille.

Folkeskolen er på vej til at miste 
selvværdet, og lærerne er gennem 
overenskomstovergrebet i 2013 blevet 

ydmyget og siden udsat for arbejdsvil-
kår, man ikke skulle tro hørte hjem-
me i landets vel vigtigste kulturelle og 
vidensbaserede samfundsinstitution.

Det er på baggrund af denne alvor-
lige situation, at Odense Lærerfor-
ening gennem længere tid har forsøgt 
at råbe politikere og medier op. Hidtil 
for døve øren! Politikerne undskyl-
der sig med, at Odense er en fattig 
kommune, og det socialdemokratiske 
styre har i stedet valgt at støtte sig til 
den sært logeagtige "Odense Business 
Task Force". 

Fyens Stiftstidende har åbenbart 
overordnet valgt at støtte byrådets 
ensidige vækstpolitik og foretrækker 
i hvert fald på lederplads at give "de 
sure lærere" skylden for folkeskolens 
problemer. Det taler for sig selv.

I lang, lang tid har skolelederne 
bovlamt påtaget sig mundkurv, og for-
ældrene har været forbavsende tavse.

Men nu går den ikke længere. 

Lærerne er ikke længere alene om 
den sønderlemmende kritik. Den 24. 
april sendte Odense Lærerforening et 
opråb til byrådsmedlemmer, skolebe-
styrelser og skoleledere i form af et brev. 

I bemærkelsesværdig enighed kriti-
serer skolebestyrelserne nu politiker-
ne for at underprioritere folkeskolen 
i en sådan grad, at de ikke føler, at 
skolereformen kan realiseres og folke-
skoleloven overholdes. Også skolele-
derne stiller alvorligt spørgsmålstegn 
ved, om kvaliteten i skolen er tilfreds-
stillende.

Lørdag den 25. 4. afsendte 35 sko-
lebestyrelser i Odense et åbent brev 
til byrådet, hvori de udtrykte alvorlige 
bekymringer. 

Rosengårdskolens bestyrelse næg-
tede oven i købet at godkende det kom-
munalt udmeldte budget. Det kunne 
man høre på DR P4 Fyn den 29.4. 

Samme aften gik borgmester Anker 
Boye på TV2 Fyn i et forsøg på at 
dæmme op for oprøret. Sådan noget 
kan jo brede sig. Borgmesteren kørte 
dog bare et par omgange med floskel-
generatoren.

Den 2. maj meddelte Brian Dybro 
fra SF i Odense, at partiet ønsker at 
give skolerne ekstra midler.
Budgetforliget for næste år bliver 
uden SF, hvis ikke der findes eks-
tra midler til folkeskolen, siger han. 
Dansk Folkepartis Pernille Bendixen 
mente også, der måtte kunne findes 
penge på budgettet.

Endelig viste den ansvarlige råd-
kvinde Susanne Crawley Larsen 
med bemærkelsesværdige udtalelser, 
at hun ikke er enig i de nye besparel-
sesbestræbelser. »Hvis det stod til mig, 
så blev der ikke sparet mere på det her 
område,« sagde hun blandt andet.

Den 4. maj var 29 skolebestyrelser 
samlet til møde for at drøfte situatio-
nen, og efterfølgende meldte Ubberud 
Skole, Hunderupskolen, Tingløkke-
skolen, Lumby Skole, Stige Skole og 
Søhusskolen ud, at de heller ikke 
kunne godkende budgettet.

Den 7. maj udtalte formanden for 
skolelederforeningen Claus Hjortdal 
til Fyens Stiftstidende, at Odense 
sætter skolerne i "en håbløs situation" 
og kalder kommunens skolepolitik 
"uanstændig".

Den nye situation, der er affødt 
af den styrke, der er opstået fra en 
række overensstemmende udtalelser 
og krav fra lærere, skoleledere og for-
ældre, kan stadig udvikle sig.

Indtil videre er det skolens bed-
ste chance for at bryde gennem det 
panser af vækstbrynde, døvhed og 
vatterede floskler, som Odenses mest 
magtfulde politikere omgiver sig med 
- røde som blå - og bare indskyde en 
sætning i ikke-samtalen: »Hey, det 
fungerer ikke derude?«                 /es

Så gik den ikke længere
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 Rosengårdskolens forældre er i 
oprør over budgetudmeldingen 
fra Odense Kommune for det 

kommende skoleår. Tal fra Økono-
mi- og Indenrigsministeriet viser, at 
Odense Kommune sidste år bruge 
48.000 kr. per skoleelev. Til sammen-
ligning brugte København, Aarhus, 
Aalborg, Esbjerg og Randers kommu-
ner 63-67.000 kr.

Udsigten til yderligere besparelser 
på 20 mio. kr. det kommende år, var 
dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Skolebestyrelsen, der har Stig Jar-
bøl som formand, nægter simpelthen 
at tage ansvar for budgettet.

-Vi kan ikke leve op til folkeskolens 
nye "fælles mål" med de budgetter, vi 
får stillet til rådighed af Odense Kom-
mune, siger Jeppe Bundsgaard, der 
er næstformand i skolens bestyrelse. 

-Brugen af it er en central del i flere 
fag, ikke mindst dansk. 

Han ved, hvad han snakker om, 
Jeppe Bundsgaard, for han har været 

med til for undervisningsministeriet 
at udforme de "fælles mål" for faget 
dansk.

Som professor på DPU Aarhus Uni-
versitet i fagdidaktik og it med særligt 
henblik på dansk og som én af de 
mest benyttede foredragsholdere om 
it-didaktik, har han en vis pondus 
bag sine ord.

Det seneste skolebestyrelsesmøde, 
der varede 2½ time, mundede ud i 
den opsigtsvækkende beslutning om, 
at de folkevalgte medlemmer ikke 
kunne tage ansvar for ulovligheder. 

-På mødet erkendte vi selv, hvor 
alvorligt det er, når Odense kun prio-
riteter folkeskolen med 48.136 kr. pr 
elev. Det bør de ansvarlige politikere 
også gøre. 

-Vi legede med tanken om, at vi 
havde 63-67.000 kr. som de andre 
6-byer, og vi fandt ud af, at forskel-
len er så stor, at det næsten ikke kan 
være sandt. 

Derfor suspenderede bestyrelsen 

beslutningen om at godkende bud-
getudmeldingen fra Odense Kommu-
ne. De mødes igen i midten af maj.

VOLDSOMT DILEMMA
-Der er i det hele taget så vanvittig 
meget, vi ikke kan i en skolehverdag, 
fordi Odense Kommune prioriterer 
skolen så lavt, siger Jeppe Bundsga-
ard. 

-Vi er i et voldsomt dilemma. Vi kan 
sige nej, og så er det et problem, fordi 
vi ikke tager ansvar. Eller vi kan sige 
ja til budgettet, men så tager vi ansvar 
for ulovligheder, for med det budget 
kan vi ikke leve op til folkeskolens nye 
"fælles mål". 

Bestyrelsen kan heller ikke længere 
tage ansvar for skolen uden at have 
tilstrækkeligt med timer og perso-
nale til inklusionsstøtten og en række 
andre ting.

-Vi har måttet fjerne 170.000 kr. til 
afholdelse af lejrskoler, vi ville gerne 
kunne tilbyde nye undervisningsmid-

Skolebestyrelsen på Rosengårdskolen har regnet ud, at hvis Odense havde et budget som gennemsnit- 
tet i storbyerne, ville der kunne være yderligere 10 ansatte på Rosengårdskolen. -Det vil også kunne 
medvirke til, at vi ikke behøver at bruge 15-20 år gamle undervisningsmidler, siger Jeppe Bundsgaard. 

Kan ikke  
godkende 
ulovligheder

-Vi kan ikke leve op til folkeskolens nye "fælles 
mål", siger næstformand Jeppe Bundsgaard.
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ler og øge mængden af pædagogiske 
arbejdspladser til lærerne, vi ville 
gerne have flere lønkroner til samar-
bejde, til to-lærer-ordninger, til vej-
ledere i læsning og matematik og til 
ud-af-huset-aktiviteter.

VIL HAVE ØKONOMISK 
MEDBESTEMMELSE
-Vi har mange ideer, men vi er ikke i 
nærheden af at kunne realisere dem. 

Jeppe Bundsgaard og skolebesty-
relsen vil have den økonomiske med-
bestemmelse tilbage.

-Det kan vi få, hvis Odense afsætter 
lige så meget som de øvrige storbyer.

Skolebestyrelsen har regnet ud, at 
hvis Odense havde et budget som 
gennemsnittet i storbyerne, ville der 
kunne være yderligere 10 ansatte på 
Rosengårdskolen.

-Så ville vi nærme os 2010-budget-
tet, og det ville give tid til inklusions-
medarbejdere, to-lærerordning, ud-af-
huset-aktiviteter, læse- og matematik-
vejledere og mere samarbejde.

-Det vil også kunne medvirke til, 
at vi ikke behøver at bruge 15-20 år 
gamle undervisningsmidler. Der er 
både brug for bøger og it-programmer. 
Det er jo håbløst at tro, at alt kan 
foregå på en iPad-skærm!

Netop som it-didaktisk ekspert ken-
der Bundsgaard også begrænsnin-
gerne ved teknologien.  

Han vil dog gerne have, at skolen 
kunne investere i mange flere Crome-
books. 

FLERE BESTYRELSER 
OVERVEJER AT FØLGE EFTER
Den seneste udvikling på Rosengård-
skolen kommer efter at Odense Lærer-

forening og bestyrelserne på Odenses 
folkeskoler for nylig sendte breve til 
byrådets medlemmer. Heri blev kom-
munens planer om flere besparelser 
på skolen kritiseret.

Det var den 29. 4. Jeppe Bundsga-
ard i P4 Fyn var ude med budskabet 
om, at skolebestyrelsen på Rosen-
gårdskolen ikke agtede at godkende 
de udmeldte budgetter, fordi den ikke 
kunne tage ansvar for de efterfølgen-
de ulovligheder som følge af underfi-
nansieringen. 

B&U-distrktschef Poul Anthonius-
sen var i den anledning på P4 Fyn 
med en melding om, at han ville 
undersøge lovligheden af skolebesty-
relsens position.

Også Susanne Crawley måtte til 
mikrofonen. 

-Jeg opfatter det som et partsindlæg 
i denneher fortælling om at folkesko-
len i Odense har det lidt svært. 

Nu ville hun sætte sig ind i de kon-
krete problemer på Rosengårdskolen, 
siger hun.

Samme aften gik borgmester Anker 
Boye på TV2 Fyn formentlig for at for-
hindre, at oprøret breder sig til andre 
skolebestyrelser.

Anker Boye forsøgte over for stu-
dieværten Sandie Hansen Jensen, at 
forklare, at Odense er særlig hårdt 
ramt, og at Odense Byråd først vil 
have vækst, så der kommer flere 
penge i kassen.

Skolebestyrelsen på Rosengaard-
skolen har i følge Jeppe Bundsgaard 
tænkt sig at fortsætte kampen. 

-Vi er gået blødt ud, og så kan vi 
optrappe senere. Nogle bestyrelser 
har vedtaget budgettet, og det er surt 
for dem. Men vi har fået henvendelser 
fra flere andre bestyrelser, der over- 
vejer at gøre som Rosengårdskolen.

/es

UDGIFTER TIL FOLKE- 
SKOLEN PER ELEV I 2014

• Odense: 48.136 kr.

• Esbjerg: 64.570 kr.

• Aarhus: 67.007 kr.

• Randers: 64.691 kr.

• Aalborg: 63.307 kr.

• København: 66.899 kr.

Kilde: Økonomi- og Indenrigs-
ministeriets kommunale nøgletal Rosengårdsskolens næstformand, Jeppe Bundsgaard, ved hvad han snakker om.  

Han har selv været med til at formulere „fælles mål“ for undervisningsministeriet.
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 I et forsøg på at følge hvordan indførelsen af skole-
reformen fra august 2014 spænder af, gennemførte 
Børn & Ungeforvaltningen i efteråret 2014 en spør-

geskemaundersøgelse blandt medarbejderne på skolerne.
Ikke færre end 30% af medarbejderne svarede på ét af de 

centrale spørgsmål, at de slet ikke eller i mindre grad følte 
sig klar til at realisere folkeskolereformen på egen skole.

For at følge op på denne situation gennemførte B&U-
forvaltningen 27. april 2015 fokusgruppeinterviews med 
ganske få, udvalgte medarbejdere.

Formålet var angiveligt at "få viden om, hvordan medar-
bejderne oplever, at de lykkes med at realisere reformens 
elementer og samtidig få et billede af, om deres oplevelse er 
den samme som i efteråret 2014".

MEDARBEJDER NUMMER 7 
PÅ 6 SKOLER
De udvalgte skoler var Søhusskolen, Højby Skole, Ubberud 
Skole, Ejerslykkeskolen, Sct. Hans Skole og Højmeskolen. 
De repræsenterede to fra hver region.

Hver af de udvalgte skoler skulle vælge den medarbejder, 
der var nr. 7 på medarbejderlisten over pædagogisk perso-
nale, dog således at Søhusskolen, Højby Skole og Ubberud 
Skole skulle vælge en kvinde, mens Ejerslykkeskolen, Sct. 
Hans Skole og Højmeskolen skulle vælge en mand.

Men de svar, som B&U Forvaltningen modtager kan ikke 
bruges til noget som helst.

Det mener Peter Allerup, der er professor i matematisk 
statistik med specielt fokus på anvendelser inden for psy-
kologi og pædagogik.

-En undersøgelse med det omfang og med den måde at 
foretage udvalget på kan ikke bruges til noget som helst!

GIVENDE AT FÅ LÆRERE I TALE
Det er udviklingschef Lene Nygaard fra Odense Kommune 
ikke enig i.

-Vi har fået sat nogle flere kvalitative nuancer på de 
kvantitative medarbejdersvar fra efteråret med henblik på 
den videre understøttelse af reformens realisering.

Lene Nygaard indrømmer dog, at der ikke er tale om en 
videnskabelig undersøgelse.

 -Vi er helt enige i, at det ikke tjener et videnskabeligt 
grundlag. 

-Men for os er det givende at få lærere i tale på denne vis, 
og vi oplevede, at de deltagende lærere gav os nogle væsent-
lige opmærksomhedspunkter og signaler.

MIXED METHODS
Peter Allerup er bekendt med undersøgelseskonceptet.

-Anvendelsen af både kvantitative metoder som fx spør-
geskemaer og kvalitative metoder som fx interview er blevet 
mere og mere udbredt under betegnelsen mixed methods.

- Hensigten er at belyse forhold, som måske først frem-
kommer og kan ses ved at krydse flere variable i spør-
geskamaet.

Men den er ifølge Allerup gal med både udvalget og 
omfanget af fokusgruppeinterviewene.

-De planlagte fokusinterview kan aldrig være repræsen-
tative for noget som helst!

  /es

Den kan ikke bruges  
til nogetsomhelst
Professor Peter Allerup kritiserer Odenses evalueringsform, der skal give svar på, om lærerne er 
reformklar. -En undersøgelse med det omfang og med den måde at foretage udvalget på, kan ikke  
bruges til noget som helst.

Den er ifølge Peter Allerup gal med både udvalget og  
omfanget af fokusgruppeinterviewene.
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 En henvendelse fra B&U-forvalt-
ningen til Odense Lærerfor-
ening om at indlede et samar-

bejdsforløb om lærernes ytringsfrihed 
er ikke bare gået i vasken. Forløbet, 
der skulle have skabt større åbenhed 
og frihed for lærerne til at ytre sig 
kritisk, er endt lige modsat. 

Nu er Odenses "Dogmer for god dia-
log" efter Odense Lærerforenings vur-
dering blevet smallere end justitsmini-
steriets vejledning på området lægger 
op til, siger formanden Anne-Mette 
Kæseler Jensen.

-I stedet for at sikre ytringsfriheden 
for lærere og anerkende kritik som en 
ressource, indsnævrer Odense Kom-
mune, som vi ser det, lærernes ret til 
at tale frit ved at kræve, at medarbej-
derkritik skal være konstruktiv. 

De reviderede dogmer flugter heller 
ikke med Hovedudvalgets holdning 
til ytringsfrihed. Her er det tidligere 
slået fast, at udvalget forventer og for-
drer "fuldstændig ytringsfrihed i hele 
organisationen".

Samarbejdsforløbet med Susanne 
Crawley Larsen og B&U-forvaltningen 
har ifølge Anne-Mette Kæseler Jensen 
været rigtig godt, og det er ærgerligt, at 
det nu har taget en kritisabel drejning. 

"KRITIK" ERSTATTET 
MED "KONSTRUKTIV KRITIK"
Det var rådkvinde Susanne Craw-
ley Larsens intention at skabe større 
tryghed for lærerne efter en rund-
spørge blandt lærerne i Odense fra 
efteråret 2013. 

53 procent svarede nemlig, at de 
oplevede, at kommunen forsøgte at 
begrænse deres offentlige ytringer. 

Sagen om en lærer, der fik en tjenst-
lig advarsel for "negative holdninger 
og synspunkter" havde ikke ligefrem 
mildnet situationen.

Nøglepunktet i skredet hen i mod en 
indsnævring af retten til at ytre sig frit 
er ordet "kritik", som kommunen efter 
samarbejdsforløbet to steder i resultat-
dokumentet egenhændigt har erstattet 
med begrebet "konstruktiv kritik".

-Vi var ellers netop enige med 
Susanne Crawley Larsen om, at det 
var vigtigt, at man kunne komme 
med en kritik uden nødvendigvis at 
kunne pege på løsninger, siger Anne-
Mette Kæseler Jensen.

I det oprindelige dogmepapir, som 
var udformet sammen med Odense 
Lærerforening, og som sammen med 
et fortryk af en kampagneplakat blev 
præsenteret af rådkvinden for sko-
lernes tillidsrepræsentanter den 8. 
februar 2015, stod der fx: "Accept af 
kritik er vigtig for ærlig dialog - og 
anerkendelse er også at anerkende 
kritikken".

Nu står der i stedet: "Accept af 
konstruktiv kritik er vigtig for ærlig 
dialog - og "anerkendelse er også at 
anerkende den konstruktive kritik". 

UACCEPTABEL DREJNING
Anne-Mette Kæseler Jensen er meget 
overrasket over den drejning, som 
samarbejdsforløbet med forvaltningen 
og rådkvinde Susanne Crawley Lar-
sen har taget.

-Jeg står helt uforstående over for 
"Dogmer for god dialog", som de nu 
ser ud. Det er ikke noget, vi har været 
med til, og det er ikke noget, vi kan 
stå inde for.

Også konsulent Steen Dam fra 
Danmarks Lærerforening finder frem-
gangsmåden uacceptabel.

B&U-forvaltningen løber 
fra fælles dogmer om 
ytringsfrihed
Odense Kommune fik kolde tæer og foretog uden at orientere lærerforeningen  
om vitale ændringer i fællespapiret "Dogmer for god dialog".

Dogmer for god dialog (1) 
(fællespapir)

1. Accept af kritik er vigtig  
for ærlig dialog.

2. Udvikling sker, når meninger 
brydes.

3. Beslutninger kvalificeres af 
kritisk og respektfuld dialog.

4. Anerkendelse er også at  
anerkende kritikken.

5. Kritikken foregår på et pro- 
fessionelt og fagligt niveau.

6. Demokrati tager tid, fordi 
respektfuld dialog tager tid.

7. Gode medarbejdere og ledere 
har holdninger, som de 
udtrykker.

Dogmer for god dialog (2) 
(redigeret af Odense Kommune) 

1.  Demokrati tager tid, fordi 
respektfuld dialog tager tid. 

2.  Udvikling sker, når  
meninger brydes. 

3.  Accept af konstruktiv kritik  
er vigtig for ærlig dialog. 

4.  Beslutninger kvalificeres  
af konstruktiv og respekt- 
fuld dialog. 

5.  Den konstruktive kritik  
foregår på et professionelt  
og fagligt niveau.

6.  Anerkendelse er også at aner-
kende den konstruktive kritik. 

7.  Gode medarbejdere og ledere 
har holdninger, som de 
udtrykker.
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-Dogmerne kan naturligvis ikke 
præsenteres som noget parterne er 
enige om, hvis kommunen efterføl-
gende har fiflet med dem og kommet 
frem til en formulering Odense Lærer-
forening ikke kan stå inde for.

Rådkvinde Susanne Crawley Lar-
sen har over for Anne-Mette Kæseler 
Jensen indtil for nylig givet udtryk for, 
at dogmerne var på vej gennem MED-
systemet, men at hun ikke helt vidste, 
hvor langt de var nået.

Ifølge OLF-formanden var det menin-
gen, at der skulle fremstilles plakater 
med dogmerne, som kunne sættes op 
ude på skolerne. Men de kom ikke. 

-Vi kunne ikke forstå, hvor de blev 
af og spurgte efter dem på et møde 
med regionscheferne. De vidste ingen-
ting men ville undersøge sagen.

BUPL VAR BLEVET HØRT
Forhistorien til det hele er den, at 
BUPL tidligere havde lavet en under-
søgelse, der viste, at mange pædagoger 
ikke følte, de havde reel ytringsfrihed.

BUPL blev inviteret af daværende 
B&U-direktør Jimmy Streit til i fæl-
lesskab at følge op på undersøgelsens 
resultat, og pædagogernes fagforening 
følte sig hørt.

Da Odense Lærerforening derefter 
lavede en tilsvarende undersøgelse og 
advarselsdsagen fra Agedrup Skole 
var kommet frem i lyset, var det, at 

rådkvinde Susanne Crawley Larsen 
indbød til et samarbejde. Pædago-
gerne havde været igennem deres.

Det mundede ud i en temadag, hvor 
blandt andet lektor Rasmus Willig del-
tog med oplæg, og der blev fulgt op på 
temadagen ved, at der i fællesskab blev 
udarbejdet "dogmer for god dialog".

-Bagefter var det meget vigtigt for 
kommunen, at vi lavede en fælles 
presseudtalelse, om at mødet havde 
fundet sted, og at vi var enige om, 
hvordan vi skulle følge op, siger Anne-
Mette Kæseler Jensen. 

I februar fremlagde rådkvinden så 
det fælles resultat over for lærernes 
tillidsrepræsentanter.

-Men på MED-mødet i forvaltnings-
udvalget for nylig var dogmerne på 
dagsorden. Nu var der imidlertid 
pludselig foretaget ændringer! Det var 
ifølge referatet sket af "personalejuri-
diske grunde". 

Charlotte Holm fra OLF stillede 
sig på mødet uforstående over for, at 
dogme-papiret, der er blevet til i et 
forløb mellem kommunen og Odense 
Lærerforening, for det første er blevet 
ændret, og for det andet er bragt ind 
i MED-systemet. -Derfor kunne hun 
ikke godkende det. 

Rådkvinde Susanne Crawley Lar-
sen har foreløbig udsat et interview 
med LærerBladet og har over for 
Odense Lærerforening ladet forstå, at 

hun er tilfreds med, at dogmerne nu 
kommer til at gælde for alle ansatte i 
Børn&Unge-forvaltningen.            /es

I en rundspørge blandt lærerne 
i Odense fra efteråret 2013 sva-
rede 53 procent af lærerne, at 
de oplevede, at kommunen for-
søgte at begrænse deres offent-
lige ytringer. Og i foråret fik en 
lærer en tjenstlig advarsel - fordi 
han på fællesmøder havde givet 
udtryk for "negative holdninger 
og synspunkter".

»På mange arbejdspladser eksiste-
rer det, jeg definerer som en form 
for apartheidpsykologi; en psyko-
logi, der deler medarbejdere op i 
de negative og de positive. Denne 
rigide opdeling har fatale følger. 
Kritik opfattes udelukkende som 
negativt, og det betyder at flere og 
flere pålægger sig selvcensur. Vel 
at mærke en form for selvcensur, 
som ikke kun undertrykker det 
frie ord, men hvor selve professi-
onsidentiteten bliver censureret.«
Rasmus Willig, Ph.d., lektor  
ved Institut for samfund og Globa- 
lisering på RUC

Plakaten var fortrykt, men 
indholdet blev ændret efter 

at have været i hænderne på 
personalejuridisk kontor.
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SIDSTE:………………………………………………………….             
 
  

Odense	  Kommune	  ændrer	  holdning	  til	  
ytringsfrihedsdogmer	  

  

Tillæg	  til	  side	  6-‐7	  
	  
Odense	  Kommune	  ændrer	  nu	  afgørende	  holdning	  i	  spørgsmålet	  om	  de	  fælles	  
ytringsfrihedsdogmer,	  der	  er	  beskrevet	  i	  dette	  nummer	  af	  LærerBladet	  på	  side	  6-‐7.	  	  	   
	   
Redaktionen	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  opdatere	  artiklens	  indhold,	  fordi	  bladet	  var	  afleveret	  til	  tryk,	  
da	  Odense	  Lærerforening	  erfarede,	  at	  kommunen	  alligevel	  ville	  acceptere	  de	  fælles	  ”Dogmer	  for	  
god	  dialog”.	  	  	   
	   
Dette	  indstik	  må	  derfor	  betragtes	  som	  et	  vigtigt	  tillæg	  til	  artiklen	  med	  overskriften	  ”B&U-‐
forvaltningen	  løber	  fra	  fælles	  dogmer	  om	  ytringsfrihed.”	  
	  
Børn-‐	  og	  Ungedirektør	  Peter	  Pietras	  har	  efter	  LærerBladets	  redaktionelle	  deadline	  på	  et	  møde	  
meddelt	  Odense	  Lærerforening,	  at	  kommunen	  alligevel	  vil	  acceptere	  de	  oprindelige	  dogmer	  for	  
god	  dialog,	  der	  blev	  udarbejdet	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  B&U-‐forvaltningen	  og	  Odense	  
Lærerforening	  på	  rådkvinde	  Susanne	  Crawley	  Larsens	  foranledning.	  	   
	   
Det	  glæder	  Odense	  Lærerforenings	  formand	  Anne-‐Mette	  Kæseler	  Jensen,	  at	  det	  i	  sidste	  ende	  
lykkedes	  at	  opnå	  enighed	  om	  ”Dogmer	  for	  god	  dialog”.	  	  	  
	  
–Der	  er	  behov	  for	  en	  kulturændring	  på	  skolerne	  med	  hensyn	  til	  medarbejdernes	  ytringsfrihed.	  	  Det	  
kan	  dogmerne	  være	  med	  til	  at	  sætte	  fokus	  på. 
	   
Dogmerne	  kan	  læses	  på	  side	  6	  i	  dette	  nummer	  af	  LærerBladet. 
	   
	   
LærerBladet,	  den	  17.	  5.	  2015/	  es 
	  



Den 1. maj 2015

Odense Kommune har sendt 
danskundervisningen af flygtninge 
og indvandrere i udbud. Det pri-
vate firma UCplus er blevet invite-
ret til at byde på opgaven.

Der var som traditionen foreskriver pølser, øl og kollegial udveksling i lærerforeningens telt. På scenen i Kongens Have var der 
velkomst ved formanden for LO Fyn, Helle Nielsen. Der var taler af borgmester Anker Boye, Socialdemokraterne, Majbritt Berlau, 
Forbundsformand i Dansk Socialrådgiverforening, Henrik Horup, Forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund, Karsten Hønge, SF, 
Pernille Skipper, Enhedslisten, Erik Christensen, Socialdemokraterne og Harald Børsting, LO. Folkeklubben leverede dertil god 
dansk musik og lyrik.

Demo på Flakhaven

Men UCplus har ikke villet indgå overenskomst med 
Uddannelsesforbundet. Derfor har Uddannelsesforbun-
det sammen med andre lærerorganisationer taget skridt 
til en blokade mod firmaet, og de fynske lærere i dansk 
som andetsprog havde indkaldt til demonstration ons-
dag den 25. marts 2015 foran Rådhuset i Odense. Der 
var taler og musik, og Odense Lærerforenings formand, 
Anne-Mette Kæseler Jensen var én af talerne.
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INTERVIEW og KOMMENTAR
Af Erik Schmidt

 Lige inden man træder ind ad 
rådhusets høje og tunge hoved-
dør, er der mellem brostenene 

nedenfor til venstre indmuret en pla-
quette fra rådhusets indvielse i 1883 
med inskriptionen: "Magten, retfær-
digheden og visdommen."

Den refererer til Aksel Hansens 
skulpturgruppe, der troner oven over 
indgangen til demokratiets hellige 
sale.

Retfærdigheden havde i midtfirser-
ne tabt sit scepter, og under decem-
berstormen 1999 tabte Magten sit 
sværd og Retfærdighedens ene vægt-
skål landede på Flakhaven. Alt er dog 
igen i den skønneste orden. 

Det ser heldigvis også ud til, at 
byens vise mænd er ved at få held 
med byomdannelsespro-jektet. Oden-
se har som by kæmpet med et ry, der 
fik investorer til at trække på skuld-
rene. De store projekter kuldsejlede, 
inden de nåede i havn. 

Nu har piben fået en anden lyd. 
Der er gang i byggekranerne, og 

anlægsmilliarderne ruller. Både de 
private og de offentlige.

Udviklingsprojekterne tæller blandt 
andet Odense Letbane, Thomas B. 
Thriges Gade, Odins Bro, Nyt Odense 
Universitetshospital, Stibroen, Oden-
se Havnebad og Odeon.

Udviklingen af byen skal tiltrække 
nye virksomheder og dermed arbejds-
pladser. Kommunen forventer, at inve-
steringerne vil skabe op imod 38.000 
nye årsværk i byggeperioden, og når 
byggerierne er færdige er det kommu-
nens gæt, at der vil være skabt 10.000 
varige jobs i Odense.

Senest har det transnationale inve-
steringsselskab Standard Life Invest-
ments købt Fisketorvet 2-10, og inve-
sterer i alt mellem 110 og 160 mio. kr. 
i projektet. Selskabet tror på Odenses 
udvikling til en moderne storby og 
mener, at Odense lige nu er et rigtigt 
godt sted at investere.

Det er indtil videre en lykkelig histo-
rie. Tillykke, Anker Boye!

TRANSFORMATIONS-
PROJEKTETS BAGSIDE
Men..., og der er et men. Anker Boye, 
der som borgmester må påtage sig 

ansvaret for den højeste visdom i 
kommunen, spiller sammen med det 
øvrige byråd højt spil. 

Andre betaler nemlig gennem skod-
tilbud, afsavn og lidelser for den spek-
takulære byfest. Alene skoleområdet 
er årligt underfinansieret med 260-
324 mio. kr. plus efterslæbet fra en 
underfinansieret skolereform og en 
lige så underfinansieret inklusionslov.

INGEN PENGE TIL SKOLERNE
Skolereformen, der trådte i kraft i 
2014, er den mest omfattende og gen-
nemgribende i mands minde. Men 
den socialdemokratisk ledede rege-
ring valgte i foråret 2013 at lade 
lærerne finansiere størstedelen gen-
nem lockoutfremmet lovgivning om 
arbejdstiden. 

Odense er særlig hårdt ramt, for her 
er folkeskolen siden 2009 blevet udsat 
for en veritabel nedskæringskur, der 
har sendt Odense helt til bunds på 
listen over kommunerne med de dår-
ligst finansierede folkeskoler i hele 
landet. 

Der er tale om en meget synlig 
deroute, som Odense ovenikøbet har 
forsøgt at sælge under rosenrøde be- 

Vi har ingen penge!

Borgmester vil transformere  
byen, men ikke skolerne

Anker Boye, der 
som borgmester må 
påtage sig ansvaret 
for den højeste vis-
dom i kommunen, 

spiller højt spil.
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tegnelser som "Fremtidens skole", "Ny 
fremtid, ny velfærd!"

Hvordan har mon byens socialde-
mokratiske borgmester Anker Boye 
det med denne situation? 

AB: -Skolereformen er en nødvendig 
reform. Det er en god reform, som 
kan understøtte folkeskolens fortsatte 
udvikling, og jeg glæder mig over at 
være i en kommune, der var front-
løber i forhold til reformen. I Odense 
har vi haft en sæson mere at øve os 
i. Det vidner om, at vi har et skolevæ-
sen, der går frem og gør det, man kan 
se er nødvendigt i tiden. (...)

Anker Boye taler stort set uden 
at holde pause. Han taler længe om 
vækst. Væksten skal få folk i arbejde, 
så de har noget at stå op til om morge-
nen. Når de har arbejde, kan de betale 
lidt i skat. Først da kan der ansættes 
nogle flere folkeskolelærere og sosu’er. 
Han taler uden punktummer. 

AB: -Vi er ramt uforholdsmæssigt 
hårdere end de fire store byer, vi sam-
menligner os med.

LB: -Men ikke så meget hårdere!
AB: -Jo, der er rigtig mange tusinde 
mennesker, der har mistet arbejde. 
Mange familier, der er berørt af det 
her. Du kan jo bare se på tallene, 
kære ven! Det vil jeg ikke disku-
tere med dig, for det er faktuelle ting. 
Ledigheden i Odense er exorbitant 
højere end andre steder. Der er rigtig 
mange flere uden for arbejdsmarke-
det, end hos dem, vi sammenligner 
os med.

Anker Boye er ved at tale sig godt 
varm. 

JEG VIL FANDEN STJERTME’ 
HA’ VÆKST!
AB: -Det er derfor, vi er i en presset 
situation. Det er også derfor, at byrå-
det har aftalt, at når vi i runde tal har 
mistet 10% af vores budget, så skal vi 
prøve at kigge på de 90%, vi har tilba-
ge og se på, om vi kan få mere værdi 
ud af det, vi har tilbage. Det vi kalder 
"Ny-Ny". "Ny virkelighed - Ny velfærd". 
LB: -Alt det der er jeg godt klar over. 
Det har du forklaret til pressen. Det jeg 
er ude efter, det er specialviden om, 

hvordan I prioriterer. Kommuner som 
Langeland eller Brøndby har jo ikke 
flere midler end jer til rådighed. I ligger 
klart under dette niveau, når det gæl-
der, hvad I bruger til skolen. I bruger 
mindst 200 mio. mindre om året i drift 
af skolerne end de øvrige seksbyer! 
Det er jo svimlende!
AB: -Og ved du hvorfor vi gør det? 
Fordi vi ikke har dem! Vi har ikke de 
penge!
LB: -Der er jo tale om prioriteringer, er 
der ikke?
AB: -Jo, men vi har en række for-
pligtelser og en økonomiaftale, som 
vi skal leve op til. Vi har et meget 
lille råderum. Og når vi ikke bruger 
de 200 mio., du snakker om, på fol-
keskolen, altså det, vi bruger mindre 
end andre, så er det fordi Odense ikke 
har dem af lige præcis de grunde, 
som jeg lige har fortalt dig. Derfor er 
vi ekstraordinært hårdt ramt. Og der-
for er vi gået ud og har lavet det der 
"Ny virkelighed - Ny velfærd!"

-Det andet ben, vi står på, ved du, 
hvad det hedder. Det hedder vækst! 
Jeg vil fanden stjertme’ have vækst 

-En lokalaftale med 
lærerne ligger ikke i pipe-

linen, siger Anker Boye.
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i denne her kommune! Jeg vil have 
skabt nogle arbejdspladser. Og ved 
du hvorfor jeg vil have det? Det vil 
jeg have, fordi der er mange tusinde 
i vores by og på Fyn, der er ramt af 
ledighed. De fortjener, at jeg gør alt 
det, jeg overhovedet kan for, at de 
kommer ud i beskæftigelse. Og hvor 
skal de have beskæftigelse henne? 
Det skal de have i den private sektor! 
Der er nogle virksomheder derude, 
der skal skabe noget arbejde, som de 
kan blive ansat til at stå op til om 
morgenen og tjene nogle penge på. Og 
ved du hvad de skal bruge de penge 
på? De skal betale en lille smule i 
skat til kommunen, så vi kan få de 
penge til at investere i noget af det, 
vi har med at gøre. Derfor har vi et 
vækstben! (...)

Borgmesteren er ved at tale sig rig-
tig varm nu.

HVOR ER BALANCEN?
LB: -Jeg vil ikke anfægte den strategi. 
Det, jeg spørger til, er balancen i det 
hele. Ambitionen om at skabe balance 
mellem anlægsarbejder og drift, mel-
lem virksomheder og velfærdsområder. 
Den balance er tippet! Hvorfor kan 
I ikke samtidig sikre, at skolerne og 
andre velfærdsområder har en rimelig 
drift? Det må være et relevant spørgs-
mål - især til en socialdemokratisk 
borgmester.
AB: -Jeg glæder mig over, at den 
socialdemokratisk ledede kommune 
her har et bredt flertal af byrådet 
med til de her vækstinitiativer, vi 
har taget. (...) Og i det ligger der, at vi 
transformerer den her by, vi kæmper 
for at få…
LB: -Skal skolerne ikke med i den 
transformation? Er det ikke attraktivt 
for en kommune at have nogle velfun-
gerende skoler, som kan trække børne-
familier til kommunen?
AB: -Hvorfor tror du, jeg gør alle de 
her ting? Det er for at skabe arbejds-
pladser, og for at vores virksomheder 
kan få noget at rive i! Så de kan 
ansætte nogle af vores mange ledige. 
Og jeg ved, at der er ved at komme 
gang i denne her by, fordi det er det, 
vi gør. Og hvorfor gør jeg det? Vi 
skal have gode, sunde, vækstende, 
voksende virksomheder i denne her 
by, der skal ansætte nogle dygtige 
medarbejdere, som er kvalificeret til 

det arbejde, de har med at gøre. Vi er 
en stor uddannelsesby, vi har nogle 
vidensklynger, vi arbejder hårdt på 
at få det til at vækste og vokse, og ét 
af dem buldrer frem for tiden. Det er 
en robo-klynge, vi er ved at komme i 
gang ude ved lufthavnen, og vi har 
arbejdet med Odense som uddan-
nelsesby. 
LB: -Men folkeskolen, Anker! For min-
dre end 4 år siden var det Socialde-
mokratiets politik at skabe loft over 
klassekvotienten på 22, og at der 
skulle være to lærere i de store fag på 
begyndertrinnene. Det er jo gået stik 
modsat!
AB: -Ved du hvorfor? 
LB: -Jamen det er på mindre end tre 
år, det er sket!
AB: -Ved du hvorfor? Det kan godt 
være, det ikke er rart at høre! Vi har 
ingen penge til det! Derfor kæmper 
jeg for at skabe vækst og udvikling og 
dermed et skattegrundlag. (...) For at 
få driftsmidler skal vi have et stabilt 
skatte-grundlæag. Jeg ville stikke dig 
blår i øjnene, hvis jeg bare fordi lærer-
foreningen kommer her med et inter-
view til et blad siger: "Nu skal vi have 
flere penge!" Hvis ikke vi har dem, så 
er det ligesom at tisse i bukserne.

INGEN AMBITIONER OM 
LOKALAFTALE
LB: Nu er der kommet en overenskomst-
aftale, som åbner bedre mulighed for 

at indgå en lokal aftale med lærerne. 
Vil du og Odense Kommune fastholde 
byrådsbeslutningen om, at man ikke 
skal indgå en lokal aftale med lærerne?
AB: -Det ligger ikke i pipelinen at der 
skal laves lokale aftaler. Der åbnes 
nogle nye muligheder med den nye 
overenskomst, og det er et rum, som 
jeg ikke vil kloge mig på i en lokal 
kontekst.
LB: -Hvad mener du med, at det ikke 
ligger i pipelinen?
AB: -Ja, der ligger en byrådsbeslut-
ning på, at vi ikke indgår lokalaftaler.
LB: -Den kan jo laves om!
AB: -Det kan alting jo!
LB: -Men det har du ikke i sinde at gå 
foran med?
AB: -Næ, det har jeg ikke nogen ambi-
tioner om. (...) Og vi har en lang ræk-
ke overenskomster på vores område, 
men jeg kan i øvrigt så sige til dig, at 
når vi nu forhåbentlig får held med at 
skabe vækst og udvikling, så er det 
byrådets prioritet at finde ud af, hvor-
dan vi skal anvende det. Og der kan 
jeg sige til dig, at så mener jeg, at børn 
og unge er dét, vi skal investere i. Det 
er dem, vi skal leve af i fremtiden, 
det er dem, der skal blive kloge. Jeg 
er rigtig stolt af vores folkeskole, jeg 
er rigtig stolt af vores lærerstab. Jeg 
har besøgt flere skoler her i Odense, 
og når jeg har gjort det, så går jeg 
ud af skolen med rank ryg, glad og 
begejstret…

Plaketten ved foden af den store, tunge dør ind til rådhudet. 
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LB: -Men der er mange, der lider under det her. Hvis du kig-
ger på trivselsundersøgelserne, så vil du se en lærerstab, der 
ikke fungerer. Der er røde tal stort set over det hele, og det er 
jo en ubalance i systemet! Samtidig med besparelserne og 
reformen pålægges lærerne ekstraopgaver. I må også som 
politikere forholde jer til den del af virkeligheden.
AB: -Jo, men det gør vi også. Vores udvalg og vores råd-
mand får jo disse undersøgelser til gennemsyn og bliver 
gjort bekendt med dem i deres politiske arbejde. Jeg ved, de 
er meget opmærksomme på det. Jeg tror ikke, penge kan 
løse alting. Når vi har haft en storkonflikt, så giver den 
jo dønninger ind i vores område, vores virksomhed, vores 
virke i lang tid, det er der ingen tvivl om. Det er jo ikke en 
vanlig situation, vi har været i. Den har selvfølgelig sin tid. 
Jeg glæder mig over, at Odense var foregangskommune på 
det, der nu er reformens vilkår og konsekvens. (...) 

Det engagement, den vilje, den evne som vores medarbej-
dere her viser, den er jeg stolt af, den er jeg glad for. Derfor 
er jeg én af dem, der ikke taler ned til vores ledere, vores 
medarbejdere, jeg synes de gør det rigtig godt. Vi har meget 
at være glade for.

JEG ER STOLT AF 
VORES SKOLELÆRERE!
LB: Jeg har to spørgsmål endnu, og der er ganske få minut-
ter tilbage. Du sagde på et tidspunkt, at for hver krone, kom-

munen ville investere i Thomas B. Thriges-gade, ville er falde 
en krone af til Børn og unge. Er det også blevet en realitet?
AB: -Ja, det er ikke kun skolen, det handler om, det er 
vores service, og det er det, jeg kæmper for, det er det, jeg 
er ved at realisere. Lige nu kan jeg se, at stemningsbil-
ledet i byen er ved at vende, og at flere virksomheder får 
mere at lave. På et tidspunkt faldt ledigheden, tallet var 
også meget højt, det faldt hurtigere end landsgennemsnit-
tet. Nu er vi er nede på landsgennemsnittet i fald i ledig-
hed, og det skal stadigvæk falde mere. (...) Jeg ser tingene, 
som de er. Odense er hårdt, hårdt ramt, og derfor er der 
kun én vej: Smøg ærmerne op og tag fat og gør noget ved 
det! (...) Det begynder at gå den rigtige vej, men vi kan ikke 
bruge de penge, før vi kan se, de drysser ned i kassen, og 
de kommer ikke ned i kassen, før der kommer nogle flere 
jobs. (...) Først derefter kan vi ansætte flere skolelærere 
og sosu’er.

LB: Det, man kunne være bange for, er, at strategien sætter 
sig fast. "Det gik jo meget godt!" Men i virkeligheden er der 
tale om, at bestemte befolkningsgrupper, trækker et rigtig 
stort læs.

AB: Ja, der er ingen tvivl om, at vores offentligt ansatte 
medarbejdere, må lide den tort, at vi har fjernet 10% af 
budgettet. De arbejder for deres penge. Det er ikke kun 
skolelærerne. Det er de offentligt ansatte. Der er 10% færre 
offentligt ansatte til at give borgerne en forhåbentlig ligeså 
god service, og vi arbejder på at vi kan give en bedre ser-
vice. (...) Og jeg vinder ikke noget ved at foregøgle dig, at vi 
kunne prioritere om, for det rum, vi prioriterer i, er så lille, 
at du har fuldstændig ret i, at vi bruger et par hundrede 
millioner kroner mindre på folkeskolen, end man gør andre 
steder, og er det fordi vi har lyst til det? Nej, det er fordi, 
det er nødvendigt!

LB: Sidste spørgsmål. I det seneste nummer af LærerBladet, 
havde vi et interview med viceborgmester i Lyngy-Taarbæk, 
din partifælle Simon Pihl Sørensen, der drillende udfordrede 
dig på et forslag om et loft på undervis-ningstimetallet på 26 
timer, hegn om forberedelsen og 31 timers tilstedeværelses-
pligt – resten flex. Det koster Lyngby-Taarbæk 20 mio. kr. I 
Odense kan du få modellen for ca. 80 mio. kr.
AB: Det kan man ikke direkte sammenligne. Og vi hånd-
terer vores på den måde, vi gør, og jeg vil glæde mig over, at 
vi har en dygtig lærerstab, jeg er stolt af vores skolelærere 
i Odense Det, de skaber, det de gør! Jeg er stolt over, at de 
går foran i en lang række sammenhænge, jeg er stolt af, at 
vi er den kommune, der gik foran og trådte de første skridt 
med hensyn til skolereformen. (...)

Anker Boyes chefkonsulent, journalisten Niklas Bøgh 
Bonnemose, har ikke sagt noget endnu. Efter interviewet 
vil han lige gøre opmærksom på, at B&U-forvaltningen 
siger, at Odense ikke længere er den kommune, der bruger 
færrest nettokroner pr. elev.

Forvaltningen går meget op i ikke at være sidst på listen.
Men Anker Boye, der har påtaget sig rollen som udøver af 

magt, er i visdommens tjeneste. Det er hans opgave at sør-
ge for at finde de afbalancerede og salomoniske løsninger.Magtens tredeling som skulptur på rådhusets top.
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 I  ngen lærere er i år endt i en ufri-
villig forflyttelsessituation. 

Der har sammenlagt været 28 
ledige lærerstillinger på skolerne, og 
17 lærere har søgt ind i den frivillige 
forflyttelse. 

B&U-distrikstschef Poul Antho-
niussen synes, at "processen været 
god", og han fremhæver, at der er 
fundet mange gode lokale løsninger.

Alligevel er Anne-Mette Kæseler 
Jensen stærkt utilfreds med den nye 
forflyttelsesprocedure.

-Det hele gik op i år, men det, som 
Børne&Unge-forvaltningen undgår at 
tage stilling til, er, at lærerne er ansat 
ved skolevæsenet og ikke ved den 
enkelte skole.

-Kommunen undrager sig forplig-
telsen til at sikre, at enhver lærer 
har en individuel uddannelsesplan. 
Det fremgår både af MED-aftalen og 

af overenskomsten og har været gæl-
dende siden OK11.

KOMMUNEN HAR EN FORPLIGTELSE
En skole skal hvert år få fagforde-
lingskabalen til at gå op med de 
lærere, der er ansat på skolen. Ofte 
sker det, uden at der er overtallige og 
ledige stillinger.

OLF-formanden mener derfor, at 
kommunen overordnet har en stor 
opgave med hensyn til at stille efterud-
dannelsesmidler til rådighed og med 
hensyn til uddannelsesplanlægning.

Denne forpligtelse har at gøre med, 
at lærerne er ansat ved skolevæsenet.

B&U-distriktschef Poul Anthonius-
sen anerkender, at kommunen har et 
ansvar.

-Vi er bevidste om, at vi som kom-
mune har et stort ansvar for at efter-
uddanne det antal lærere med linje-
fagskompetence, der skal til for at leve 
op til kravene i folkeskoleloven. 

-Da vi lever i en dynamisk verden, 
kan vi ikke planlægge os ud af alt, 
men vi vil altid gøre vores bedste. 

Poul Anthoniussen er dog ikke helt 
fast i kødet, når han taler om eventu-
elle fyringer.

-Selvom vi synes, at forflyttelsespro-
ceduren er god, kan der hvert år opstå 
udfordringer i forhold til den enkelte 
lærers kvalifikationer og de kompeten-
cer en given skole efterspørger. 

-Langt hen af vejen lykkedes det 
godt med at finde et passende match 
med en læreres kvalifikationer og en 
skoles behov. Men i sidste ende kan 
det vise sig, at der ikke er et match. 
En lærer er ikke bare en lærer, men 
en lærer med de kvalifikationer han/
hun besidder og skal kunne udfylde 
de behov en given skole efterspørger.

Hvis der er medarbejdere, der bliver 
indstillet til forflyttelse, skal de udfyl-
de et kompetence- og ønskeskema, 
men hvis der ikke findes et match 

mellem medarbejdernes kvalifikatio-
ner og de ledige stillinger inden den 
skrappe tidsplans udløb, indstilles de 
pågældende medarbejdere til fyring.

Det er nyt, og det er en væsentlig 
stramning af lærernes ansættelses-
situation, og Odense Læreforening 
anerkender ikke proceduren.

OLF-formanden er dog tilfreds med, 
at B&U-forvaltningen er gået med til 
at genindføre den frivillige forflyttel-
sesrunde.                                  /es

B&U-distriktschef Poul Anthoniussen.

Efteruddannelse

Den individuelle uddannelses-
plan tager sit afsæt i en løbende 
dialog, der både omhandler de 
behov for kompetencer og kvali-
fikationer, der udspringer af den 
undervisningsopgave, som lære-
ren har ansvaret for, eller som 
lederen påtænker, at læreren skal 
have ansvar for. (jf. protokollat 6 – 
Efteruddannelsesplaner – OK 11).
Af MED-aftalen fremgår det des-
uden, at MED-udvalget har en 
række opgaver – én af disse hand-
ler netop om efteruddannelse. 

• De overordnede mål for kom-
petenceudviklingsindsatsen på 
arbejdspladsen drøftes. 

• Sammenhængen mellem ar- 
bejdspladsens mål/strategier og 
kompetenceudvikling drøftes. 

• Det drøftes desuden, hvordan 
arbejdet med kompetenceud-
vikling evalueres. 

• På den enkelte arbejdsplads 
opstilles der udviklingsmål for 
den enkelte medarbejder eller 
for grupper af medarbejdere. 

Her har lærerne som nævnt i 
artiklen krav på en individuel 
efteruddannelsesplan.

Den nye forflyttelsesprocedure 
førte ikke til fyringer - i år
Der har været 28 ledige lærerstillinger sammenlagt på skolerne og 17 lærere har søgt ind i den  
frivillige forflyttelse. 
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 Den nye overenskomstafta-
le mellem kommunerne og 
lærerne ser ikke ud til at give 

anledning til, at Odenses Kommune 
i nævneværdig grad ændrer den gæl-
dende praksis.

B&U-forvaltningen har meddelt 
Odense Lærerforening, at der grund-
læggende ikke skal ske ændringer 
som følge af OK15. 

Det har bragt kommunen på kolli-
sionskurs med Odense Lærerforening 
og Danmarks Lærerforening, der også 
er opmærksom på problemet.

-Det betyder, at der fortsat er et 
administrationsgrundlag, der ikke 
lever op til indholdet i OK 15 med 

aftalen om initiativerne, siger Anne-
Mette Kæseler Jensen.

-Det er et udgangspunkt der ude-
lukker reel dialog. 

FORDREJER OG UDVANDER 
AFTALEN
Odense Kommunes manglende imø-
dekommenhed har også fået Gordon 
Ørskov Madsen op af stolen. Han 
er formand for Danmarks Lærerfor-
enings for overenskomstudvalg og 
medlem af Forretningsudvalget

-De centrale parter har indgået en 
aftale om at tage en række initiati-
ver, som parterne på alle niveauer er 
forpligtet på. Det gælder også Odense 

Kommune. Bilag 1.1. skal realiseres 
via dialog og samarbejde. 

-Nu må kommunen påtage sig sit 
ansvar og overholde overenskomsten, 
i stedet for at lave sin egen tolkning.

Gordon Ørskov Madsen mener, at 
Odense Kommune fordrejer og udvan-
der aftalen.

-Der står i aftalen, at "planlæg-
ningen skal sikre, at der er fastlagt, 
sammenhængende og effektiv tid til 
forberedelse". Så er det ikke nok at 
"tilstræbe". Sådan er der flere eksem-
pler på, at kommunen fordrejer og 
udvander aftalen. Vi vil naturligvis 
forfølge det hvis en kommune ikke 
lever op til overenskomsten. 

Odense allerede 
på OK15-kollisionskurs 
Den nye overenskomstaftale kræver ikke grundlæggende ændringer af administrations- 
grundlaget, mener B&U-forvaltningen. Det har bragt kommunen på kollisionskurs med både  
Odense Lærerforening og Danmarks Lærerforening. -Odense fordrejer og udvander overens- 
komstaftalen, siger Gordon Ørskov Madsen fra DLF’s overenskomstudvalg.

Gordon Ørskov Madsen, der er formand for 
Danmarks Lærerforenings overenskomst-
udvalg, i samtale med Anne-Mette Kæseler 
Jensen. (Arkivfoto).
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DET ENESTE SPOR
Kort tid inden påske udsendte Odense 
Kommune et revideret administrati-
onsgrundlag.

Det skete på baggrund af vedtagelsen 
af den nye overenskomst mellem KL og 
LC, herunder det centrale bilag 1.1. 

Men ændringerne i admini-strati-
onsgrundlaget er til at overse.

Det eneste spor, som overens-
komstaftalen har sat i det lokale 
administrationsgrundlag er ifølge 
B&U-distriktschef Poul Anthoniussen 
tre forhold:
• Direkte henvisning til overens-

komst mellem KL og LC 2015,  
samt forståelsespapir (Bilag 1.1.)

• Indregning af 6. ferieuge fra fore- 
gående ferieår (udgår).

• Særlig opmærksomhed på at til- 
stræbe sammenhængende forbe- 
redelsestid
Det omtalte Bilag 1.1 indeholder 15 

fælles aftalte mål, der blandt andet 
skulle sikre lærerne bedre mulighed 
for at løse deres opgaver - ikke mindst 
forberedelsen.

UFORSTÅELIG ARROGANCE
De aftalte mål var helt centrale for, 
at Danmarks Lærerforening kunne 
underskrive aftalen og overbevise 
medlemmerne om, at de skulle stem-
me ja til den.

-Det blev udtrykkeligt fastslået i 
aftalen, at "parterne har et fælles 
ansvar for realiseringen og vil som 
en del af dette følge op på, om vi når 
de formulerede målsætninger, siger 
Gordon Ørskov . 

Derfor ser han med stor skepsis på 
Odenses tilgang til aftralen.

-De 15 punkter i bilag 1.1 er jo ikke 
tilfældige. De adresserer de proble-
mer, der findes på skolerne - eksem-
pelvis mangel på forberedelse - og de 
skal medvirke til at skabe "kvalitet i 
undervisningen, godt arbejdsmiljø og 
styrket social kapital". Det er der så 
sandelig brug for i Odense. 

-Derfor er kommunens arrogance 
helt uforståelig. 

HAR FREMSENDT UDKAST 
TIL ÆNDRINGER
Odense Lærerforening har i fle-
re omgange afholdt møder med 
Børn&Unge-forvaltningen for at forsøge 
at få overensstemmelse mellem bilag 
1.1. og administrationsgrundlaget. 

-To gange har vi udarbejdet og 
fremsendt udkast til ændringer, der 
kunne sikre en overensstemmelse, 
siger Anne-Mette Kæseler Jensen. Det 
er blevet afvist af Odense Kommune.

Én af uoverensstemmelserne dre-
jer sig om punkt 4, hvor der står: 
"Planlægningen skal sikre fastlagt, 
sammenhængende og effektiv tid til 
forberedelse." 

I Odense Kommunes administrati-
onsgrundlag står der s. 6.: "Det bety-
der, at skolelederen skal have særlig 
opmærksomhed på og altså tilstræbe 
at tiden til forberedelse skal være 
sammenhængende og effektiv." 

-Der er her tale om en noget løsere 
formulering, siger Anne-Mette Kæse-
ler Jensen, som giver et andet eksem-
pel på, at Odense Kommune ikke 
tager målene fra Bilag 1.1 særlig 
alvorligt.

I Bilag 1.1. står der i pkt. 6: "Den 
fastlagte forberedelsestid kan som 
udgangspunkt ikke anvendes til 
andre formål." 

I Odense Kommunes administrati-
onsgrundlag står der s. 6 om vikar-
arbejde: "Såfremt en lærer skal vare-
tage akutte undervisningsopgaver, 
skal skolelederen være opmærksom 
på lærerens mulighed for at løse sine 
øvrige opgaver herunder opgaver i til-
knytning til undervisningen."

En anstødssten er det ikke mindst, 
at Odense Kommune ikke mener, at 
"det forventede tidsforbrug til forbere-
delse" skal udmøntes i konkret tid og 
konkrete tal – og heller ikke mener, at 
forberedelsestiden skal være fastlagt, 
selvom det tydeligt fremgår af både 
pkt. 4 og 6.

Anne-Mette Kæseler Jensen finm-
der det på baggrund af Odense Kom-
munes store udfordringer med lærer-
nes trivsel og kvalitet i skolehverda-
gen helt ubegribeligt, at man ikke vil 
imødekomme et ønske fra lærerne 
om at kende det forventede niveau for 
forberedelsen.

-Det er oven i købet gratis!
 /es

Fra indledningen til  
OK15-aftalens centrale 
bilag 1.1

"Parterne konstaterer, at det ikke 
er lykkedes at opnå enighed om 
en ny arbejdstidsaftale. Derfor 
reguleres arbejdstiden (...) fort-
sat ved lov nr. 409. Uagtet dette 
ønsker parterne med aftalen om 
nedenstående initiativer (de 15 
punkter, red.) at bidrage til, at 
lærere og ledere får en arbejdssi-
tuation, der gør, at de kan lykkes 
med deres vigtige opgave.

Parterne har et fælles ansvar 
for realiseringen og vil som en del 
af dette følge op på, om vi når de 
formulerede målsætninger."
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Klassisk med kridt     
og garvet tillidsmand
Jan Andersen er en samlende person på Rosengårdskolen, og han opnår  
med baggrund i en velfungerende faglig klub på forunderlig vis mange små  
og større aftaler og forståelser om f.eks. arbejdstid med ledelsen.



 Jan Andersen er én af Odense-
skolernes mest garvede tillids-
repræsentanter.

I 15 år har han som tillidsvalgt 
arbejdet for at forbedre forholdene for 
dem.

Det gør han fortsat, men nu skal 
han også selv forhandle sin egen 
rolle som TR på plads. Dette skoleår 
er nemlig det første uden en egentlig 
TR-aftale.

-Det har været hårdt siden august 
2014. Der er ingen aftaleretfærdighed, 
og derfor er der mere, der skal aftales 
fra sag til sag.

-Det er en markant forringelse. Nu 
hedder det bare, at vi kan bruge "den 
fornødne tid".

-Den tid jeg bruger på TR-arbejde 
går i princippet fra min egen forbere-
delse eller andre opgaver. 

-Jeg skal selv få det hele til at hæn-
ge sammen, så jeg er glad for, at jeg 
har så stor erfaring i jobbet.

Nye TR-kolleger føler sig ifølge Jan 
Andersen endnu mere pressede, og 
flere gode kræfter har måttet smide 
håndklædet i ringen. De kan ikke få 
det til at hænge sammen.

MERE UNDERVISNING
Selv om Jan både er tillidsmand 
og nyt medlem af Odense Lærerfor-
enings styrelse, er det lang tid siden, 
han har haft så megen undervisning.

Jo mere undervisning og tilstede-
værelsespligt, jo sværere er det at 
finde huller til kollegahenvendelser og 
møder med ledelsen.

-Vi er som tillidsrepræsentanter bragt 
i den situation, at undervisningsopga-
ven konkurrerer med TR-arbejdet. 

På Rosengårdskolen, hvor Jan 
Andersen arbejder, er der 40½ timers 
tilstedeværelsespligt, og den indram-
mede og ufleksible arbejdstid er med 
til at gøre det svært at finde tiden til 
TR-arbejdet.

Desuden er skolens leder René Kaaber 
oftere ude af huset end tidligere.

-I princippet mødes jeg en gang om 
ugen med René. Men i praksis bliver 
det noget mindre.

EN SAMLENDE PERSON
Arbejdet som tillidsrepræsentant pas-
ser den 47-årige lærer godt.

-Det passer godt til mit tempera-
ment. Man skal være indstillet på at 
arbejde med det lange seje træk, og 
jeg er ret pragmatisk.

-Der er mange synspunkter på et 
stort lærerværelse, og jeg prøver at 
finde en farbar vej.

Det lykkes tilsyneladende ofte. Det 
siger i hvert fald Niels Munkholm, der 
er styrelseskollega og desuden lærer-
kollega på Rosengårdskolen. 

-Jan er en samlende person på 
skolen, og han opnår med baggrund i 
en velfungerende faglig klub på forun-
derlig vis mange små og større aftaler 
og forståelser om f.eks. arbejdstid 
med ledelsen.

SJÆLDEN AFTALE
Da det sidste forår stod klart, at der 
ikke kom en aftale mellem OLF og 
kommunen om arbejdstid, blev Jan 
Andersen enig med skoleleder René 
Kaaber om, at aktivitetsplanerne fra 
A05 kunne bruges til at skabe over-
blik over, hvor mange timer, de for-
skellige opgaver udover undervisnin-
gen skulle tildeles. 

Aktivitetsplanerne blev udleveret til 
gennemsyn hos lærerne inden som-
merferien, og det, der ikke figurerede 
på den enkeltes plan på det aktuelle 
tidspunkt, blev tilføjet med den tid, 
der ifølge den gamle aftale hørte til.

Aftalen må siges at være sjælden i 
Odense, men der er ifølge Jan Ander-
sen ikke noget fordækt i den.

-Vi var på lovens grund, da det er 
opgaveoversigten, der gælder og ikke 
aktivitetsplanen.

I øvrigt er det aftaler af denne type, 
som den nye overenskomstaftale gør 
det lettere at indgå.

OVERRASKENDE VALG
Hvis man spørger til, hvad der er, Jan 
godt kan lide ved sine tillidshverv, 
siger han, at det er indflydelsen.

Det var også det, der fik ham til at 
stille op til styrelsesvalget i Odense 
Lærerforening, hvor han i 2014 blev 
valgt ind med det næsthøjeste stem-
metal. 902 stemmer fik han. Kun 
Munkholm fik flere, hvis man ser bort 
fra formand Anne-Mette Kæseler Jen-
sen og næstformand Charlotte Holm.

Han var selvfølgelig glad for den 

store opbakning, men den kom bag 
på ham selv. Han har nemlig tidligere 
stillet op uden at komme ind.

-Opbakningen er vigtig for mig. Jeg 
tager ikke noget for givet.

Nu er han involveret i fagpolitisk 
arbejde på et andet og mere politisk 
niveau, og det synes han er spæn-
dende.

Han har også deltaget i sin første 
kongres i Danmarks Lærerforening.

KLASSISK MED KRIDT
Jan blev uddannet fra Ribe Semi-
narium i 1992 og tog derefter på 
højskole i Oure. Dengang var han 
vild med håndbold. I dag har den 
47-årige familiefar til to slået sig på 
langdistanceløb. Halvmaraton og 10 
km. Hans kone, Lisbeth, er lærer på 
samme skole som Jan. 

Som lærer betegner Jan sig selv 
som "klassisk med kridt". Fortælling 
og samtale er en vigtig del af hans 
almenpædagogik.

Han er dansk- og klasselærer i 3. 
klasse, og den regner han lidt imod 
tidens trend med at kunne følge hele 
vejen op til 9. klasse.

-Jeg kan godt lide at være sammen 
med eleverne. Deres trivsel er vigtig 
for mig.

På skemaet har han desuden 
idræt, historie, kristendom og natrur 
& teknik.

LEDER PÅ STANDBY
Som tillidsrepræsentant og styrelses-
medlem skal man kunne håndtere 
dilemmaet mellem nærhed og distan-
ce til andre.

-Man får oplysninger, man ikke 
bare kan dele ud af.

Denne forvaltning af tillid og fortro-
lighed har Jan det godt med, og han 
synes det er i familie med ledelse, 
hvilket ikke ligger ham fjernt.

-Jeg har faktisk en Pædagogisk 
Diplomuddannelse i ledelse fra 
2005, og jeg har været tæt på at 
blive leder.

-Men jeg er glad for, at jeg ikke er 
det nu. Det er en umulig opgave. Nu 
er de begyndt at åbne munden. 

-Men for fanden, vi savnede dem i 
2013!

/es
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Du skulle
prøve
Bevar forbindelsen  
til skoleverdenen og 
gamle kolleger med 
Fraktion 4

Vi ved godt, at en hel ny 
verden venter, når det travle 
arbejdsliv er slut og du går 
på pension.

Nu kan der blive tid til 
haven, eftermiddagssøvnen, 
strikketøjet, motorcyklen, 
oliemaleriet, kajakken...

Det er så her, vi vil stille 
op i rækken af tilbud og 
opfordre dig til at bibeholde 
en lille forbindelse til skole-
verdenen.

Som du sikkert ved, arbej-
der Odense Læreforening ikke 
kun for lærere i aktiv tjeneste, 
men også for pensionisterne. 
Fraktion 4 er stedet, hvor for-
eningens pensionister mødes 
til fagligt og i særdeleshed 
socialt samvær med tidligere 
kolleger.

Et lille udvalg tilrettelæg-
ger årets gang med møder, 
udflugter og rejser.

Hold øje med os i Lærerbla-
det og på Lærerforeningens 
hjemmeside og kom med til et 
af vore arrangementer.

Vi vil glæde os til at mødes 
med "nye pensionister", som 
vi vil gøre alt for at tage godt 
imod.

Din tillidsrepræsentant har 
forhåbentlig orienteret dig om 
os og udleveret den lille pje-
ce om "Pensionist i Odense 
Lærerforening"!

På gensyn!

På vegne af Fraktion 4
Inge Krause

Af Anette Thysen

• Den 22. maj: Fra kl. 12 er der 
tilmelding til Fanøophold til Inge 
Krause, Bjørnemosen 5, 5260 Oden-
se S. ingekrause2003@yahoo.dk

• Den 26. maj: Forårsudflugt til 
Korsbæk på Bakken og Rungsted-
lund. Afgang fra Dannebrogsgade 
kl. 8.00

• Den 10.- 14. august: Fanøophold. 
Pris 1448 kr. Tilmelding fra 22. 
maj kl. 12. Se ovenfor.

• Den 25. august: Musikalsk 
underholdning ved DUO SKOV & 
KREBS, som består af Susanne 
Skov, valdhorn/sang og Torben 
Krebs, piano.

• Den 29. september: Møde med 
biskop Tine Lindhardt.

• Den 1. - 3. oktober: Tre dage på 
Jaruplund Højskole med sort sol. 
Se program og tilmeldingsliste på 
hjemmesiden.

• Den 27. oktober: Vi kan desværre 
ikke være på Skt. Klemensskolen. 
Vi tager i stedet på besøg i Galleri 
Galschiøt. 

• Den 24. november: Juletur.  
Nærmere følger.

• Den 8. december: Julemøde.

Husk: Sæt kryds i kalenderen!

• Hvor intet andet er nævnt, foregår 
møderne på Skt. Klemensskolen.

• Starttidspunkt 15.15. 

• Deltagerbetaling kr. 20,-

• HUSK: Altid tilmelding til måneds-
møderne senest fredagen før (eller 
den anførte dato) til: Inge Krause, 
tlf. 3195 1651, IngeKrause2003@
yahoo.dk

FRAKTION 4 - Forårets arrangementer

OLF’s generalforsamlingen blev af- 
holdt fredag den 13. marts 2015 i 
Koncertsalen på Radisson Blu Hotel 
H.C. Andersen.

Efter musik fra Lockout-bandet og 
sang af Rosengårdsskolens børnekor 
"Unoderne" blev generalforsamlingen 
åbnet kl. 16.00 af Odense Lærerfor-
enings formand, Anne-Mette Kæseler 
Jensen.

Efter formandens mundtlige beret-
ning blev generalforsamlingen suspen-
deret, og Dorte Lange, næstformand 
i Danmarks Lærerforening, indtog 
talerstolen som årets gæstetaler.

Allerede under generalforsamlingen 
fangede generalforsamlingens ind-
hold mediernes interesse, og TV2-Fyn 
mødte op for at få et interview med 
formanden.

Dorte Lange, n.fmd. DLF, var gæste- 
taler ved årets generalforsamling.
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Netsaks
LÆRERE TAGER FAGET TILBAGE
"Jeg mener, at på et tidspunkt kan 
man nå dertil, hvor man er nødt til 
at blive politisk. Der er et virkelig 
interessant eksempel fra Holland, 
hvor en gruppe lærere blev så fru-
strerede, at de simpelthen sagde: 
”Nu vil vi have vores profession 
tilbage, det at undervise er et fag, 
der tilhører os. Uddannelse er ikke 
kun et anliggende for staten. Det 
at undervise er helt fundamentalt 
noget, der sker i skolen, så vi lærere 
vil have ejerskabet til undervisning 
tilbage”. Og jeg forstår det krav. Det 
er et meget vigtigt krav."

"Interview med professor Gert Bie-
sta ved Lærke Grandjean 2015", blog 
på folkeskolen.dk, 29. 4. 2015

25 ANSATTE I 
DANSKE SKOLEELEVER
"Danske Skoleelever har på week-
endens generalforsamling fået ny 
formand:16-årige Silke Fogelberg 
fra Hunderupskolen i Odense. Hun 
håber at kunne sætte sit præg på 
organisationen og folkeskolen og vil 
blandt andet arbejde for lovgivning, 
der kan sikre bedre undervisnings-
miljø for eleverne.

(...)

Danske Skoleelever er blevet større 
i løbet af årene, og i dag er der 25 
ansatte på lønningslisten. Sidste år 
modtog Danske Skoleelever tilskud 
fra det offentlige på over 6 millioner 
kroner, blandt andet til en infor-
mationskampagne om folkeskolere-
formen, "Vores nye skole", og til et 
elevinddragelsesprojekt, som i sam-
arbejde med Aarhus Universitet skal 
skabe viden om, hvad effekten er af 
at inddrage elever, når undervisnin-
gen skal planlægges og evalueres."

Fra "Ny formand for Danske Skole-
elever: Jeg vil gå forrest i kampen for 
det gode skoleliv". artikel i Folkesko-
len 29. 4. 2015.

"JEG ER JO IKKE 
JÆGERSOLDAT!"
"Odense Kommune har brugt 5 mil-
lioner på at hyre jægersoldatfirmaet 
True North, så 120 unge kunne få 
bedre karakterer via et 4 ugers kur-
sus. Det er gået fint og de unge har 
scoret bedre på test-skalaen end de 
før har kunne. Hurra for det.

For 5 millioner kunne man også 
få ca. 12 uddannede lærere i et år 
(minimum). Det svarer til 2 ekstra 
lærere pr. klasse, hvis vi regner med 
20 elever pr. klasse. Her til er der 
så klassens almindelige lærer. Dvs. 
i alt 3 uddannede lærere, hvoraf de 
to kunne have særlig uddannelse i 

specialpædagogik og to-sprogspro-
blematikker. Dette kunne man give 
de unge et helt år. I hver eneste lek-
tion. Hver dag.

Den sidste model tror jeg ville have 
givet et endnu bedre resultat. Men 
hvad ved jeg med min læreruddan-
nelse, min psykologuddannelse og 
min PhD. i pædagogisk psykologi, 
-jeg er jo ikke jægersoldat eller kom-
munal forvaltningsmand."

Psykologen Rasmus Alenkærs 
Facebookopdatering fra 13. marts. 
Indlægget fik 6.074 likes og blev delt 
2.030 gange.  

FÆLLESSKABSMINISTEREN
"Traditionelt har Finansministeriets 
rolle været, at sørge for, at kassen 
stemmer, men folk her fra huset skal 
ikke deltage i møder for at sikre, at der 
ikke bliver brugt en 25 øre for meget. 

I dag er Finansministeriet et fæl-
lesskabsministerium. Vi varetager 
hensyn, som ellers ikke har nogen 
repræsentanter. Vi varetager alme-
ne, tværgående hensyn. 

Min vision er at prøve at udvide 
den fællesskabsinteresse, vi vareta-
ger til også at handle om det, vi får 
for pengene", siger Bjarne Corydon."

Fra "Implementeringskontoret: Co-
rydons forlængede arm i undervis-
ningsministeriet", artikel i Folkesko-
len af John Villy Olsen, 22. 4. 2015.

Manglende forberedelse, 
Forårs-SFO og inklusion 
fylder meget

Børnehaveklasselederne til 
møde hos OLF.

Af Charlotte Holm

Omkring 20 børnehaveklasseledere 
havde valgt at møde op torsdag d. 8. 
maj kl. 17.00 for at høre om OK-15 og 
for at dele erfaringer med hinanden 
og med foreningen. 

De seneste par år har Odense 
Lærerforening afholdt ca. to årlige 
møder med børnehave-klasselederne 
fra byens skoler. 

Det var engagerede børnehaveklas-

seledere, der fik sat ord på den virke-
lighed både elever og de selv befinder 
sig i på skolerne. 

En del emner blev berørt men der er 
ingen tvivl om, at manglende forbere-
delse, Forårs-SFO og Inklusion fylder 
rigtig meget. 

Forårs-SFO tog ikke de helt store 
point med sig hjem fra mødet. Det er et 
spareprojekt, der er mangel på kvalitet 
og kompetence, og rent fagligt er der 
ingen mærkbar effekt, selvom nogle 
af eleverne virker mere skoleparate i 
starten af 0. klasse, lød det på mødet. 

Det blev pointeret, at samarbej-
det mellem børnehaveklasseledere og 
institutionspædagoger før Forårs-SFO 
blev indført, var præget af langt større 
samarbejde og højere kvalitet. 

Med Forår-SFO tilføjes skolestarten 

et ekstra led. Det gavner ikke de elever, 
der har svært ved skift, og de elever er 
der blevet flere af. 

Hvis et børnehavebarn har fået 
støtte i børnehaven, følger resursen 
ikke med barnet, når barnet begyn-
der i 0. klasse. Det virker uigennem-
tænkt og meget uhensigtsmæssigt, 
og "Et sammenhængende børneliv", 
som Odense Kommune bryster sig 
af, er der her i hvert fald ikke tale 
om. 

Den øgede andel af elever med 
vanskeligheder presser børnehave-
klasselederne. Det betyder bl.a. flere 
møder også ud af huset med eksterne 
samarbejdspartnere, hvilket yderlige-
re rammer børnehaveklasseledernes 
forberedelsestid.
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»Det er på tide, at lærerne tørrer 
øjnene og kommer i arbejdstøjet,« 
sagde centerlederen på Institut 
for Uddannelse og Pædagogik og 
tilføjede, at »det er i mine øjne 
på tide, at lærerne holder kæft 
med deres pis.« Han gentog sig 
selv senere samme aften i TV 2 
Nyhederne. 

Professor Niels Egelund fra 
Aarhus Universitet, den 14. 
august 2014 i Ekstra Bladet


