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 50 % 5.000 KR. TIL SKOLERNE I SIERRA LEONE
LÆRERENS DAG // Odense Lærerforening har bidraget 
med 5.000 kr. til fordel for lærere og elever i Sierra 
Leone, efter at ebola-epidemien har holdt alle skoler 
lukket i næsten et år.  Det skete i forbindelse med af-
holdelsen af „Lærerens dag“, der på FN’s foranledning 
igen i år blev markeret den 5. oktober i over 100 lande.  

Opmærksomheden er rettet mod lærernes store 
betydning for den enkelte elev og for samfundsudvik-
lingen i både Danmark og udviklingslandene, og mod 
den kendsgerning, at uddannelse er en fundamental 
menneskeret.

I Odense blev dagen markeret på skolerne, og råd-
mand Susanne Crawley Larsen hyldede lærerne gen-
nem et indlæg i Fyens Stiftstidende.

OLF I MEDIERNE
AKTIV KOMMUNIKATION // Odense 
Lærerforening er aktiv i opinionsdan-
nelsen.
18.8. TV2. Kritik af skolereformen.
15.9., 17. 9. Fyens Stiftstidende (FS).  
Optakt til Odense Kommunes budget.
18.9. FS og TV2-Fyn. Kommentarer til 
vedtaget Odense-budget.
1.10.  FS. Kritik af kommunikationsind-
satsen i Odense Kommune.
7.10.  FS og P4-Fyn. Kommentarer til 
resultatet af trivselsundersøgelsen. 

Se mere på OLF’s hjemmeside.

AkTuELT

InDhoLD

Energiske og vedholdende 
Charlotte Holm, der er opstil-
let til hovedstyrelsesvalget.
s. 12-13

Den offentlige sektor lider 
alvorligt under styringsfikse-
ringen, siger Jan Nørgaard.
s. 6-7

Hjertet er ikke med på samme måde som tidligere, siger 
tillidsrepræsentant Anette Essler Helmer fra Rasmus 
Rask-skolen. 
s. 4-5

Så meget er lærernes 
sygefravær steget fra 

2013 til 2014. 
I 2013 var det gen-

nemsnitlige sygefra-
vær 8,2 dage årligt.  
I 2014 var det 12,3
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Kynismen og det uklare ledelsesrum
Styringsfiksering // I en opsigtsvækkende 
grundig og skarp kritik af styrings- og 
ledelsesformer i det offentlige under mar-
keds- og konkurrencestatsparadigmet, 
sætter to af landets førende kapaciteter 
på området nu fingeren på et usædvanligt 
ømt punkt - ikke mindst for folkeskolen.

Professor Lars Bo Kaspersen, der er 
leder ved Institut for Statskundskab, og 
organisationseksperten Jan Nørgaard 
skriver i deres nye bog „Ledelseskrise 
i konkurrencestaten“, at den offentlige 
ledelseskrise er den største siden 1864.  
Hverken mere eller mindre!" Kaspersen & 
Nørgaard mener, at den aktuelle styrings-
fikserede offentlige ledelse er dikteret af 
konkurrencestatsidéen, men den er totalt 
ineffektiv, fordi den optrapper modsæt-
ninger og presser velfærdssamfundet.

Kritikken sætter unægteligt proble-
merne i Odenses kriseramte Børn- og Un-
geforvaltning i perspektiv.

Generelt har toplederne i B&U-forvalt-
ningen gennem de seneste år slået ind på 
en selvtilstrækkelig og udialogisk linje.  
Der er tale om en ret rå stil med topsty-
ring, envejskommunikation, managemen-
tretorik og inddæmning af kritik.

 Hvis man ser bort fra rådmand Susanne 
Crawleys personlige og politiske bestræ-
belser, har der i den grad manglet dialog 
med skolens praktikere, og forvaltningen 
har lagt sig tæt op af borgmesterforenin-
gen KL’s konfrontationslinje.

Det har ikke kun været et problem for 
lærerne, men paradoksalt også for skole-

lederne.  Styring har langt hen ad vejen 
afløst ledelse.  Og det er et problem for 
folkeskolen. 

Skandalesagen fra Familie og Velfærd 
er udtryk for en vis systemisk eller in-
stitutionel kynisme.  Alene derfor er der 
grund til at kigge grundigt efter i Børn 
og Ungeforvaltningens motorrum for at 
tjekke, om der er installeret hemmelig og 
uhensigtsmæssig software andre steder i 
organisationen.

Den generelle, historisk dybe ledelses-
krise i det offentlige skyldes ifølge forfat-
terne for det første, at modsætningen mel-
lem velfærdsstaten og konkurrencestaten  
har indbygget dybe værdikonflikter, som 
truer den grundlæggende fælles forståelse.

For det andet er den styringsfikserede 
ledelse i konflikt med tidsånden, fordi 
„kun meget få offentligt ansatte kan accep-
tere hård og detaljeret styring.“

Det efterlader lederne i et uklart ledel-
sesrum, siger forfatterne.  Så hvad skal 
lederne gøre?

De skal ifølge Kaspersen og Nørgaard 
slå ind på en „substantiel ledelsesform“ og 
tilegne sig ledelseskompetencer, der kan 
forbinde dem relationelt og fagligt med 
engagerede lærere og med undervisnin-
gen, som er skolens kerneydelse. På den 
måde kan de opbygge en „dialogisk døm-
mekraft“. Og så tilføjer forfatterne en lille 
ting, som måske kan prikke lidt til kynis-
mens højbenede fætter, arrogancen: „(...) 
lederne må „tillidsfuldt dele usikkerheden 
i en given situation (...)!“

OPGAVER PRIORITERES VÆK
UBALANCE // På trods af den store ubalance mellem 
opgaver og ressourcer i Odenses folkeskoler blev der 
reelt ikke en krone mere til skoleområdet i budget 2016.  
Ubalancen er ellers velbeskrevet af kommunens egen 
B&U-forvaltning i „Notat vedr. opfyldelse af elevernes 
retskrav“. 

Odense Lærerforening har derfor arbejdet på, at der 
må fjernes opgaver for at minimere ubalancen. 

–Det er fuldstændig uholdbart, at skolernes trivsels-
undersøgelser ligger i bund for 5. år i træk og lærernes 
sygefravær er stigende, siger OLF-formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen. 

Rådmand Susanne Crawley Larsen har nu meddelt, at man 
fra politisk side er parat til at prioritere opgaver væk.

KULEGRAVNING AF ODENSE-TAL
NETTOUDGIFT PER ELEV // Først viste et bilag til 
et Børn- og Ungeudvalgsmøde, at Odense er den 
kommune, der bruger færrest kroner pr. elev i 
grundskolen.  Så kom der pludselig mere positive 
tal på bordet, og tal fra Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet viste en bemærkelsesværdig stigning 
på samlet set omtrent 150 mio. samtidig med, 
at budgetterne i Odense notorisk har indeholdt 
besparelser.  

Odense Lærerforening har derfor ønsket at få klar-
hed i taljunglen, og nu har foreningen med deltagelse 
af økonomer fra DLF afholdt møde med Odense 
Kommunes regnskabsfolk. Der arbejdes på, at finde 
forklaringer og de rigtige tal i fællesskab.

Skoler med godt 
arbejdsmiljø er 
ikke dyrere end 
andre skoler." 
Tage Søndergaard Kristensen,
Professor, arbejdsmiljøforsker

Erik Schmidt
LærerBladets 

redaktør

Og så tilføjer 
forfatterne en 
lille ting, som 
måske kan 
prikke lidt til 
kynismens høj-
benede fætter, 
arrogancen: 
„(...) lederne  
må „tillidsfuldt 
dele usikkerhe-
den i en given 
situation"
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for Odense Lærerforening, ser gerne en lokal 
aftale med Odense Kommune, hvis den kan 
være med til at genetablere balancen mellem 
lærernes arbejdsopgaver og de ressourcer, der 
er til rådighed.

-Lærerne har 30% mere undervisning, inklu-
sionen af elever med særlige behov er forøget, 
der er færre lærere til at løse opgaverne, færre 
midler til vikarer, lærernes trivselstal er på 
femte år røde, og sygefraværet er steget fra i 
gennemsnit 8,2 sygedage pr. lærer til 12,3. Der-
for har vi brug for at få genoprettet balancen!

I princippet er der muligheder for at bidrage 
til en genoprettelse ved at skære opgaver væk, 
eller ved at tilføre flere midler og ansætte flere 
lærere.

Rådmand Susanne Crawley har tilbudt at 
kigge på, om der kan skæres opgaver væk, og  
hun er villig til at forhandle.

-Det skræmmer mig ikke at lave en aftale.  
Det er måske tid til at se på, om der er dele af 
skolereformen/lov 409, som har gjort lærernes 
arbejdsforhold ufleksible.  Det kan være tilste-
deværelse, som ikke giver mening, fordi den 
ikke er nødvendig for opgaven. 

-Men jeg er nødt til at sige, at der ikke bliver 
tryllet penge frem.  Det skal være udgiftsneu-
tralt.  

Odense Lærerforening vil ikke indgå aftale 
for enhver pris.

-Vi kan risikere, at vi åbner endnu mere for 
„det grænseløse arbejde“, og i dag er der trods 
alt nogle værnsregler i arbejdstidsloven, der 
yder lærerne en vis beskyttelse, siger Anne-
Mette Kæseler Jensen.

LÆNGERE MELLEM ILDSJÆLENE

På skolerne i Odense deles formandens opfat-
telse af de fleste.

Nu vil kommunen  
godt forhandle 
lokalaftale

SELV OM BORG-
MESTER Anker 

Boye (S) i et inter-
view med Lærerbla-

det i maj måned afviste 
at ville indgå lokalaftale 

med lærerne, så har han og 
Socialdemokraterne nu skiftet 

mening.
Det fremgik af budgetforhandln-

gerne for nylig, hvor rådkvinde Susanne Craw-
ley Larsen (RV) formulerede et stort behov for, 
at folkeskolerne tilføres flere midler. Rådkvin-
den bakkede Odense Lærerforening op i det 
synspunkt, at skolerne skal være en del af byens 
vækststrategi.

-En investering i folkeskolen er en investe-
ring i byen!

Men Susanne Crawley overraskede, da hun 
pludselig bragte lærernes arbejdstidsregler ind 
i budgetdrøftelsen. Hun spurgte retorisk, om 
systemet var blevet for ufleksibelt, og hun bad 
byrådet om at sætte mulige ændringer på byrå-
dets dagsorden.

SF tilsluttede sig rådmandens forslag, men 
det kom uventet, at også Socialdemokraterne 
bakkede op og dermed skabte et flertal.

-Vi må se på, om der kan laves aftaler, som 
andre kommuner også har gjort, sagde Dorthe 
Hjertstedt Boye (S), der er medlem af B&U-
udvalget.

Der var således skabt flertal for, at byrådet 
ser på lærernes ufleksible arbejdstidsregler. Det 
betyder, at der kan indledes forhandlinger om 
en lokalaftale.

Forhandlingerne indledes dette efterår.

IKKE FOR ENHVER PRIS

Anne-Mette Kæseler Jensen, der er formand 

På skolens egen hjemmeside kalder de sig 
Rasmus Rask-Skolen har lærerne det ambiva-
lent med at indgå en lokalaftale.  Lærerne vil i 
hvert fald gerne have hånd i hanke med arbejds-
tiden.

-Arbejdspresset er enormt, siger Anette 
Essler Helmer, der er tillidsrepræsentant.

-Vi arbejder efter lov 409, og når vi går hjem, 
har vi fri.  Det er trods alt en form for beskyt-
telse, selv om det ikke er ideelt. 

-Det er blevet sværere at få øje på ildsjælene. 
Hjertet er ikke med på samme måde som tidli-
gere.  Man brænder lidt ud, og det bringer også 
nogle lærere i en form for identitetskrise, når 
man ikke føler, at ens arbejde bliver anerkendt.  
Det er trist.

Flere lærere på Rasmus Rask-Skolen har 
mere end 800 undervisningstimer, og lærerne 
oplever, at der er mange ekstraopgaver.

TIMEPULJE TIL FORBEREDELSE

Anette har været på Rasmus Rask-Skolen i 10 
år, og hun har i alt været lærer i 15 år.  Hun har 
mest dansk og tysk i „ungemiljøet“, og rettel-
sesarbejdet volder problemer under de givne 
forhold.

tekst:  Erik Schmidt

Lokalaftale //  Borgmester Anker Boye afviste tidligere 
på året i LærerBladet muligheden for at indgå en lokalaf-
tale med lærerne, men nu er der nye toner fra Socialde-
mokraterne.  Odense Lærerforening vil gerne indgå en 
aftale, hvis den skaber bedre undervisningsvilkår, men 
ikke for enhver pris, siger Anne-Mette Kæseler Jensen. 
Der indledes forhandlinger dette efterår.

REpoRTAgE
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-Det er blevet sværere at 
få øje på ildsjælene. Hjer-
tet er ikke med på samme 
måde som tidligere. Man 
brænder lidt ud, og det 
bringer også nogle lærere i 
en form for identitetskrise, 
når man ikke føler, at ens 
arbejde bliver anerkendt.  
Det er trist."

Anette Essler Helmer, tillidsrepræsentant, 
Rasmus Rask-Skolen

-Jeg har en klasse til dansk og tre tyskhold, 
og tidligere lagde jeg vægt på, at, eleverne fik  
stilene tilbage kort tide efter at de havde af-
leveret.  Nu kan der nemt gå 14 dage, og det  
er pædagogisk set ikke godt.  Det har jeg det 
skidt med.

Anette synes, at skolens ledelse er fleksibel  
og gør, hvad den kan, men hun har en del mel-
lemtimer på 45 minutter, og hun synes, det er 
svært at nå en hel masse, fordi det tager tid at 
omstille sig og komme fra det ene sted til det 
andet.

Inklusionsopgaven og forældresamarbejde 
trækker også søm ud, fordi det kan være svært 
at finde tid til møder inden for arbejdstiden og 
få givet rettidig besked med stigende inklusion 
og differentiering.  Desuden æder møderne tid 
fra den vitale forberedelse. Hendes ønskescena-
rie er at få en time-pulje til forberedelse, som 
lærerne selv kan styre.

-Jeg kunne godt tænke mig en pulje på f.eks. 
to-trehundrede timer om året.  Der skal nok 
være en ramme, der gør, at timerne ikke er op-
brugt efter et halvt år, men måske en måneds-
ramme.  

-Sagen er jo, at vi arbejder lidt i pukler.  Op til 
afgangsprøverne har jeg en masse forberedelse 

•	På trods af arbejdstidslovens bestem-
melser, der gav lederne mulighed for 
at beslutte, at lærerne skulle have fuld 
tilstedeværelse på skolen, er der i 2015 
19 kommuner, der har løsnet grebet og 
givet lærerne mulighed for at lægge 
arbejdstid uden for skolens mure.

•	Allerede i 2014 valgte 44 kommuner 
at give lærerne mulighed for at forbe-
rede sig hjemme.

•	Det viser en rundspørge, som DR 
Nyheder har foretaget blandt samtlige 
98 kommunale skolechefer.

•	Der er altså kun 34 kommuner, der 
holder fast i kravet om, at lærerne er 
til stede på skolerne i hele deres ar-
bejdstid - herunder Odense.

•	Odense Lærerforening ønsker kun 
at ophæve tilstedeværelsesplig-
ten, hvis det ikke fører til „det 
grænseløse arbejde“..

Kilde: DR Nyheder, 10. 8. 2015

OPLØSNING I  

TILSTEDEVÆRELSESPLIGTEN

-Arbejdspresset er enormt, 
siger Anette Essler Helmer, 
der er tillidsrepræsentant 
på Rasmus Rask-skolen. -Vi 
arbejder efter lov 409, og når vi 
går hjem har vi fri.  Det er trods 
alt en form for beskyttelse, selv 
om det ikke er ideelt. 

og rettearbejde, som jeg bare ikke kan nå in-
den for en ugentlig tidsramme.

FORUD FOR SIN TID

I Odense Lærerforening opleves det, at læ-
rerne i stigende omfang prøver at indrette sig 
efter arbejdstidsloven, og det ændrer selve 
karakteren i lærerarbejdet.

-Før i tiden arbejdede lærerne til de for-
skellige opgaver var løst, men nu arbejder 
de, som loven foreskriver, til arbejdsdagen 
er slut.

-Nogen politikere betragter den tidligere 
A08-aftale som „meget lukrativ“ for lærerne.  
Men der er et stigende antal lærere, der ikke 
vil tilbage til den, fordi de arbejdede for meget.

-Jeg ser sådan på det, at A08-aftalen må-
ske var forud for sin tid.  Den kunne skabe 
engagement hos lærerne, men arbejdsgiver-
siden kunne ikke tackle den.

En lokalaftale skal efter Anne-Mette 
Kæseler Jensens mening skabe bedre vilkår 
for god undervisning, bidrage til at genop-
rette ubalancen mellem opgaver og ressour-
cer og give lærerne mere indflydelse på deres 
arbejdsdag.
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OPTRAPPER MODSÆTNINGER

Sammen med en anden af landets førende kapa-
citeter på området, professor Lars Bo Kasper-
sen, der er leder på Institut for Statskundskab 
på Københavns Universitet, har han skrevet 
en ny  bemærkelsesværdig bog med titlen „Le-
delseskrise i konkurrencestaten“, der rummer 
harsk kritik af styrings- og ledelsesformer i 
det offentlige under markeds- og konkurrence-
statsparadigmet.

Bogen, der har karak-
ter af et wake-up-call, 
er skrevet på baggrund 
af interviews med 36 
centrale ledere, et meget 
stort antal ærlige sam-
taler med ledere og med-
arbejdere over årene, og 
mange års erfaring med 
rådgivning af generalist-
ledere i det offentlige.

Analysens konklusion og bogens hoved-
budskab er, at den aktuelle styringsfikserede 
ledelse i det offentlige er dikteret af konkur-
rencestatsidéen, men den er totalt ineffektiv, 
fordi den optrapper modsætninger og presser 
velfærdssamfundet.  

-Vi har fået en strukturel værdikonflikt, som 
typisk udspiller sig mellem ledere og profes-
sionsuddannede, fordi mange ledere forstår 
staten som en konkurrencestat, mens lærere 

Største ledelseskrise siden 1864

STYRINGSFIKSE-
RINGEN HOS OF-

FENTLIGE ledere 
er katastrofal for 

folkeskolen!  Vi er besat 
af individuelle pointkap-

løb og målinger.  Men det er 
en gammeldags og ineffektiv 

ledelsesform, fordi den skaber 
modsætninger og demotiverer læ-

rerne, og den skaber stress, mistrivsel 
og sygefravær!  

-Der er i stedet brug for en mere substantiel 
ledelse med dialog.  Træk dog på lærernes pro-
fessionsværdier!  Brug uenighederne til noget!  
Involvér lærerne!  Involvering er det første bud 
for enhver leder.  

Sådan lyder svadaen på mildt vestjysk fra 
rådgiver Jan Nørgaard, der er cand. scient.  
pol. og medstifter af rådgivningsfirmaet  
Cairos.  

For 22 år siden forlod han en stilling i Un-
dervisningsministeriet.  Siden da har han be-
skæftiget sig med at rådgive ledere inden for det 
offentlige system.

-Det, vi oplever, er en historisk ledelsesmæs-
sig krise, der ikke har været større siden 1864, 
siger Jan Nørgaard uden at blinke.

Men han ser håb forude.
-Når der er krise, er der en åbning!!

tekst:  Erik Schmidt 

Ledelseskrise //  Den 
offentlige sektor lider 
alvorligt under styrings-
fikseringen og konflikten 
mellem ledernes og de pro-
fessionsansattes forskel-
lige værdier.  Det skaber 
ineffektivitet og mistrivsel 
i folkeskolen.  I stedet må 
en ny substantiel ledelses-
form forbinde lederne med 
de professionsuddannede 
i nære, tillidsfulde relatio-
ner.  Det siger Lars Bo Kas-
persen og Jan Nørgaard, 
der er to af landets førende 
kapaciteter på området.

og pædagoger forstår den som en velfærdsstat, 
forklarer Jan Nørgaard.

-Vi opererer med to statsformer på samme 
tid, og to modsatrettede værdisæt.  Konkur-
rencestaten er kendetegnet ved pointkapløb, in-
dividualisme og ulighed, mens velfærdsstatens 
værdier er tryghed, fællesskab og lighed. Det er 
en grundlæggende værdimodsætning.

Konkurrencestatens værdier og styrings-
fikseringen støder simpelthen sammen med 

profesionsværdierne og be-
grænser de fagprofessionel-
les handlerum.  

-Så opstår der på arbejds-
pladserne et manglende 
fælles ståsted, en fælles re-
ferenceramme.  Man mang-
ler en fælles forståelse af 
ledelse og samarbejde, fordi 
der mangler et fælles afsæt, 
som man havde før konkur-
rencestaten. Nu kan de have 

vidt forskellige syn på basale spørgsmål i hver-
dagen. Det frustrerer typisk begge parter.

EN HISTORISK FÆLDE

Bogens forfattere har identificeret 7 fremher-
skende ledelsespositioner: faglig ledelse, admi-
nistrativ ledelse, vejrhaneledelse, teflonledelse, 
stresset ledelse, pseudoledelse og selvhævdende 
ledelse.  

-Når der er krise,  
er der en åbning!"

Jan Nørgaard, organisationskonsulent  
og medstifter af Cairos

TEMA:  
LEDELsEs-
kRIsE
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Men ingen af disse ledelsespo-
sitioner er ifølge Jan Nørgaard i 
stand til at skabe både trivsel, ef-
fektivitet og resultater. 

- Det er på grund af den høj-
spændte politiske situation med 
globalisering, økonomisk krise, 
klimaændringer, terror, flygtnin-
gestrømme og manglende res-
sourcer, der har skabt et pres for at 
finde nye løsninger og en ny måde 
at lede på.

-Vi befinder os i en historisk 
fælde, som ikke er nogens skyld, 
men det mærkes helt konkret på 
motivation og effektiviteten på 
arbejdspladserne, når styringsfik-
seringen rammer professionsvær-
diernes DNA. 

-Det giver  negative reaktioner, 
og det kan ses på de manglende 
resultater. Rigtig mange medar-
bejdere og ledere mister motiva-
tionen.  Man får ikke folk til at 
arbejde godt på den måde.  Der er i 
højere grad brug for, at de, der har 
magten, vasker travlen ren. 

-Vi må forene os i uenigheden og 
bygge organisationen op på et nyt 
grundlag, der både giver arbejds-
glæde og resultater - og i øvrigt 
konkurrencekraft. 

Professor Lars Bo 
Kaspersen, der har 
skrevet en meget 
kritisk bog om ledelse 
sammen med Jan 
Nørgaard.

For 22 år siden forlod 
Jan Nørgaard en 
stilling i Undervis-
ningsministeriet.  
Siden da har han 
beskæftiget sig 
med at rådgive 
ledere inden for det 
offentlige system.

Værdikonflikter og tillidsproblemer 
koster knapper

tekst: Erik Schmidt

B&U-RÅDKVINDE SUSANNE CRAwLEY Larsen har gennem sine 
næsten to år på posten været igennem et sandt stormvejr.  Ikke 
mindst fordi hun i sine to år ved roret har fyret to direktører og to 
topchefer.  

Jimmy Streit var direktør fra 1. februar 2012, men blev fyret   
12. maj 2014. Han levede op til sit navn og blev kendt som en hard-
hitter, der fik nedlagt Skoleafdelingen og lavet tegningen til en ny 
struktur for B&U-forvaltningen, som stadig mangler at vise sin 
funktionsduelighed.

Streit blev afløst af Peter Pietras, der blev fyret i september 
2015.  Pietras var i spidsen for forvaltningen, mens der skete plan-
lagt og systematisk lovbrud på området for udsatte børn.

Det har tilsammen kostet kommunen 6,8 mio. kr. at fyre de to 
direktører.  

Begge mistede Susanne Crawley Larsens tillid, hvilket kunne 
vidne om, at topembedsmændene i forvaltningen ikke helt har 
forstået, hvordan deres politiske leder ønsker butikken kørt.

-Gør dine embedsfolk ikke, hvad du siger?
-Jo.  Men der er mange andre ting, der skal til, for at man har 

tillid til, at de kan løse deres opgaver.  Jeg har i hvert fald ikke bedt 
nogen om at gennemføre en ulovlig praksis.  Så her er der nogen, 
der har gjort noget andet end det, jeg forventer. 

 Andre ser måske anderledes på det.  Alex Arendtsen (DF) for 
eksempel.  Han har kaldt rådkvinden for „en hund i et spil kegler“ 
og presset på for at få Susanne Crawley til at trække sig tilbage.  
Jørgen Volmer fra Fyens Stiftstidende har talt om fuldbyrdede 
skandaler og „Børn- og Unge-forvirringen“ og antydet, at den var 
gal med kulturen i forvaltningen.   Også kritikken fra folkedybet 
har været hård.

JEG KAN SKABE TILLID

Ved sin tiltræden som rådkvinde 1.1.2014 erklærede Susanne 
Crawley, at én af hendes vigtigste opgaver var at skabe tillid til 
lærerne.

-Jeg kan skabe tillid til lærerne, sagde hun frejdigt!
Det er til en vis grad lykkedes.  Lærernes samarbejde med em-

bedsværket i B&U-forvaltningen har tilgengæld ikke været lyk-
keligt.

-Hvis man ser bort fra rådkvindens personlige bestræbelser, 
har der i den grad manglet dialog med lærerne, og forvaltningens 
stærke styring af, hvordan vi driver skole, har gjort det vanskeligt 
at finde fælles løsninger, siger Anne-Mette Kæseler Jensen fra 
OLF.

Måske er Susanne Crawleys baggrund som læge på et stort 
sygehus medvirkende til, at hun har en vis forståelse for lærernes 
arbejdsforhold og de værdier, der bærer en fagprofession.

-Jeg kommer selv fra et offentligt system, der har lidt forfærde-
ligt under en New Public Management tilgang.  Operationer var 
en produktion ligesom at producere sko.  Hvis vi ansætter en læge 
mere, så kan vi producere så og så meget mere.  Undervejs glem-
mer man helt at udvikle kvalitet.  Det har givet problemer.

FRIHEDEN

Vi har glemt at diskutere, hvad det 
er for et samfund, vi ønsker, og hvad 
det er, den offentlige sektor kan til 
forskel fra den private, hævder de to 
forfattere.

-Den offentlige sektor tilvejebrin-
ger jo frihed for os.  Det skal vi være 
stolte af og værne om!  Men betingel-
serne for at muliggøre den frihed for 
os alle får stadig vanskeligere vilkår, 
mener forfatterne.

-Vi har haft så travlt med at opnå 
nogle mål, at vi glemmer at tale om 
formålet.  Hvorfor er det, at børn og 
unge går i skole?  Hvad er formålet 
med skole og uddannelse?  Det er 
perspektivet for den diskussion, vi 
må have, og dermed tvinger man også 
lederne til at gå ind i substansen og 
undslippe måletyranniet!

TAGER SAGEN I EGEN HÅND

I sine 22 år som organisationsstrateg 
har Jan Nørgaard oplevet, hvordan 
den offentlige sektor på en række om-
råder har udviklet sig i den forkerte 
retning med styringsfiksering og de-
taljerede mål.  

-Det duer ikke at styre folk ned i de-
taljen. Anspændtheden ligger lige un-
der overfladen.  Nogen er rigtig hårdt 
klemt, men flere og flere vil ikke være 
med til at producere dårlig trivsel og 
ineffektivitet.

En del ledere er ifølge Jan Nørgaard 
begyndt at tage sagen i egen hånd.

-De dygtige ledere med høj inte-
gritet begynder at gøre tingene på en 
anden måde og anvender modsætnin-
gerne konstruktivt.  Mere substan-
tielt med meningsfyldte mål og stort 
frirum til de professionsansatte.  

-De leder ikke på afstand men går 
ind i opgavernes substans, og de for-
binder sig med medarbejderne i nære, 
tillidsfulde relationer.  

Flere ledere fortæller dog i ærlige 
samtaler Jan Nørgaard, at de fører en 
form for dobbelt bogholderi.

-Disse dygtige ledere gør ét og er 
nødt til at indrapportere noget andet.  
I længden er det uholdbart, for de 
gode erfaringer bliver jo på den måde 
inde i et lukket rum.

Jan Nørgaard håber og tror på en 
tredje vej i offentlig ledelse.  

- Det ulmer altså nedefra, siger han. 
Han er overbevist om, at det kan 

lade sig gøre at lede offentlige virk-
somheder, så der både skabes trivsel, 
effektivitet og gode resultater.

-Jeg ved, det kan lade sig gøre!

Odenses Børn- og 
Unge-forvaltning i 
stormvejr
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når han omtaler det lag af veluddannede mo-
derne ledere og chefer, der med Jensens ord er 
placeret som et kæmpefedtlag i store, offentlige 
eller halvoffentlige virksomheder som for ek-
sempel Danmarks Radio.  

Der kommer Jensen ikke så ofte mere efter 
en skelsættende chefoplevelse for efterhånden 
mange år siden.  

SIKKEN EN TILLID!

Også folkeskolen har Flemming Jensen et per-
sonligt forhold til.

-Jeg har jo selv engang været lærer, indtil dén 
ikke gik længere. Jeg mener dog ikke, at jeg nå-
ede at gøre ubodelig skade.

-Men jeg blev dengang ikke ansat i skolevæ-
senet – jeg blev kaldet! Det at være lærer var et 
kald!  Jamen, sikken en udfordring!  Sikken en 
tillid! Sikken et afsæt til engagement og ildhu!

-Jeg blev kaldet. Det var 
et udtryk for en forventning 
til mig. Og jeg tror, at det 
ligger basalt i alle os men-
nesker, at vi ikke vil skuffe.  
Vi vil gerne leve op til, hvad 
andre forventer af os, og så 
kan vi jo gøre hinanden den 
tjeneste at forvente noget 
godt.

-Det er knapt så motive-
rende, hvis forventningen 
er: „Du skal være her fra 
klokken 8.10 til 16.15.“ 

-Og selvfølgelig skal vi ha’ 
løn for vores arbejde, så vi 
kan eksistere og købe ind 
til jul, men hvor er det dog 
primitivt og fattigt at tro på 

en pengesum som den fremmeste motivations-
faktor.

I den korte tid, Flemming Jensen var lærer, 
havde han to skoleinspektører, som det hed 
dengang.  Og de var „ret fremragende“, forsikrer 
han.

-Den første var en ældre mand, som var lud-

Ansvar får os til at  
vokse og sprudle

BÅDE SKOLE-
REFORMEN OG 

arbejdstidsloven 
stiller store krav til 

forvaltning og ledelse.  
Der skal styres og ledes 

mere og bedre, selv om det, 
der skal ledes, er nyt og uklart.
Det er ikke nødvendigvis et 

problem, mener skuespilleren, for-
fatteren og instruktøren Flemming Jensen, der 
ofte finder en skæv vinkel i samfundsdebatten 
og mestrer den tvetydige kommentar, der tirrer 
eftertanken.

-Det er lang tid siden, at man indførte en ny 
ledelsesform, der hedder „den inkompetente le-
delse“!  Ledelsesformen kendetegnes ved, at en 
leder ikke må  vide noget om det, han skal lede!

67-årige Flemming Jensen, der er uddannet 
lærer, har gennem årene findyrket sine satiri-
ske virkemidler, og han er 
elskværdigt afvæbnende, 
men sylespids, når han sam-
menligner en topleder i den 
offentlige sektor med Ved-
bæk Pigegardes tambour-
major.  

-Den eneste af dem, der 
ikke kan spille på et instru-
ment, det er hende, der går i 
spidsen og bestemmer, hvor 
de allesammen skal gå hen!

Direkte harmfuld lyder 
han, når han beretter om 
fyringen af revymuseets 
mangeårige leder Ole Pilga-
ard, der i forbindelse med en 
omstrukturering vil blive 
vippet ud til fordel for „en 
akademisk grønskolling“.  Den snart tidligere 
leder er ifølge Jensen hverken polit- eller øko-
nomuddannet, men har en enestående eksper-
tise inden for dansk revy og alt, der befinder sig 
i Revymuseets samling.  

Danmarks ældste standup-komiker gør sig 
heller ingen anstrengelser for at være morsom, 

doven.  Men det befordrede jo en masse energi 
blandt lærerne.

-Den næste var en kvinde, som var endnu 
bedre, for hun havde føling med, hvad der skete!

Ifølge Jensen skal en god skoleleder have til-
lid til lærerne og slippe kræfterne løs!

-Problemet i dag er jo, at der bliver taget så 
mange beslutninger, som ikke har udgangs-
punkt i en faglig substans.  Respekten for sub-
stans og faglighed og lærernes kunnen er på 
retur til stor skade for skolen.

HVORDAN MAN SLUKKER EN ILD

Flemming Jensen har ikke megen respekt for 
det politiske rænkespil, der førte til skolerefor-
men og arbejdstidsloven for lærerne. 

-Den nye skolereform er født i disrespekt for 
dem, der skal bære den igennem. Men hvis man 
nu vil ha’ den realiseret på samme måde, stop-
per festen! 

Flemming Jensen tror, der er samlet for me-
gen magt hos den enkelte skoles leder. 

-Dette kan forvaltes forskelligt, og så vidt jeg 

tekst:  Erik Schmidt 

Det fornemmes som 
om, man har sendt 
de ansvarlige for sty-
ring af landets skoler 
på samme kursus 
med titlen: „Hvordan 
man slukker en ild.“
Skuespiller, instruktør og forfatter 
Flemming Jensen 

God ledelse  //  -Ansvar er ansporende og giver os dét, 
som vi hverken kan fungere eller eksistere foruden: almin-
delig menneskelig værdighed.  Så sker der noget, så sprud-
ler vi, så vokser vi!  Hvis man nægter os engagement, ildhu 
og ansvarlighed, visner vi.

TEMA:  
LEDELsEs-
kRIsE
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hører, er det også det, der sker.  Dér, hvor jeg 
hører godt, hvor der er tendenser til pil opad, 
har fagligheden fået magten. Den formelle fag-
lighed har frisat den reelle.

Erfaringerne fra både lærerfaget og skuespil-
lerfaget siger ham, at fagligheden, engagemen-
tet og ansvaret har afgørende betydning for 
udviklingen af kvalitet. 

-Når man har indflydelse på sin egen ar-
bejdssituation, følger ansvaret med. Det er 
ansporende og giver os dét, som vi hverken kan 
fungere eller eksistere foruden: almindelig 
menneskelig værdighed.  Så sker der noget, så 
sprudler vi, så vokser vi!  Hvis man nægter os 
engagement, ildhu og ansvarlighed, visner vi.

-Det er desværre det, man hører mest om. Det 
fornemmes som om, man har sendt de ansvar-
lige for styring af landets skoler på samme kur-
sus med titlen: „Hvordan man slukker en ild.“

KAN DET SÆLGES

Flemming Jensen taler gerne om „det substans-
løse samfund“.

-Udviklingen væk fra substans og faglighed 
skete samtidig med, at vi fra lidt før årtusind-
skiftet og op gennem nullerne valgte at lade 
samfundets udvikling styre af markedets kræf-
ter i stedet for at satse på intelligens. 

-Den unuancerede tro på markedsøkonomi-
ens kraft har sat sig på hele vores tankegang, så 
basale spørgsmål som: Er det rigtigt eller for-
kert, er det godt eller dårligt, er det anstændigt 
eller uanstændigt, er det retfærdigt eller uret-
færdigt … det er alt sammen blevet erstattet af: 
Kan det sælges?

-Når dét er tilgangen, træffes beslutningerne 
ikke længere med afsæt i faglig kompetence. 
Den slags er blevet irrelevant og hører til ne-
derst i hierarkiet. 

-Men kvalitet i bredeste forstand kommer 
ikke af at sondere markedet. Det kommer af 
faglighed, af indsigt, af hvad jeg har på hjerte, 
ja, af den ild, der brænder.

NY LEDERTYPE

Der er i Flemming Jensens forståelse tale om 

et samfundsskred, der har skabt basis for et nyt 
ledelsesideal.

-Nu må lederen ikke selv have fingrene i de-
jen, men tænkes at have overblikket over dem, 
der har det.

-Vi har fået den handlekraftige ledertype – 
såmænd også gerne den barske. En, der kan tage 
hurtige beslutninger – ikke nødvendigvis rig-
tige beslutninger – men hurtige og skånselsløse 
afgørelser.

De skånselsløse afgørelser fik Jensen nok af i 
Danmarks Radio.  

-Jeg havde engang en ordentlig kontrovers 
med ledelsen i DR. På det tidspunkt lavede jeg 
den ene lørdagsudsendelse efter den anden, 
mødte så utålelig og inkompetent indblanding 
fra DR’s ledelse, gjorde indsigelse og fik så af 
tv-direktøren at vide, at nu måtte de altså „bede 
om ro på bagsmækken.“

-Bagsmækken! Sagt af en mand, der aldrig 
selv havde prøvet at lave fjernsyn. For ham var 
produktet og dem, der skabte det – bagsmæk-
ken. 

-Indsigt, viden og duelighed var en hæmsko, 
når de nu sad og sku’ træffe vigtige beslutnin-
ger.

Det var altså i kulturinstitutionen DR, at den 
rare og elskværdige Flemming Jensen lærte, 
at det kan være nødvendigt at kæmpe for det, 
man har kært. Men han ser nogle af de samme 
tendenser i kulturinstitutionen folkeskolen, og 
han ser med sympati på dem, der kæmper for 
kvalitet og værdighed

-Vi skal prise os lykkelige for dem, der har 
mod og integritet til at sige fra. Kvalitet kom-
mer af ærlighed og substans - ikke ud af svarene 
på et spørgeskema om kundernes købsople-
velse!

F. 1948.  Skuespiller, forfatter og in-
struktør. FJ er uddannet folkeskolelærer 
og arbejdede en årrække i Grønland. 
Han er kendt for en lang række scene-
optrædener, primært inden for det 
humoristiske rollefag, men han mestrer 
også det seriøse, som i Spindoctor på 
Nørrebros Teater og Javel, hr. minister 
på Folketeateret. Flemming Jensen har 
medvirket i utallige revyer, har været 
tekstforfatter på tv-satireprogrammet 
Dansk Naturgas og har han haft sine 
egne shows så som Jensen Tonajt og 
rejseprogrammerne Jensen Rejser fra 
hele kloden. På tv har han medvirket 
i adskillige serier. Han har skrevet, 
instrueret og spillet med i de tre jule-
kalendere om Nissebanden, han har 
skrevet musicals, novellesamlinger, 
og romaner, hvoraf nogle er over-
sat til både italiensk og fransk.  
I Frankrig har han endog fået 
to litterære priser.

FLEMMING JENSEN

Flemming Jensen har engang været 
lærer.  Han blev kaldet, siger han!  

Det at være lærer var et kald!  Jamen, 
sikken en udfordring!  Sikken en tillid!  

Sikken et afsæt til engagement og 
ildhu!
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Vejdirektoratet, Jensens Bøfhus, Lego Educa-
tion, Sundhedsministeriet, Intersport  og mange 
flere. Han sidder desuden i bestyrelserne for Tea-
ter Momemtum og Odense Filmværksted.

Men han holder også foredrag om folkesko-
len.  Folkeskolereformen betegner han som 
„spændende, ambitiøs og nødvendig“.

-Mål er sat, og stien lagt ud, men hvad gør du i 
praksis? Hvad betyder fremtidens skole konkret 
mandag morgen kl 8.02 for lærerne, eleverne 
og lederne? Hvad gør vi der? Hvordan blander 
vi bevægelse og fordybelse mellem Facebook og 
Johannes V. Jensen? 

Sådan står der i et bookingbureaus præsen-
tation af Henrik Dresbøll, der i nogle sammen-
hænge også kalder sig „adfærdsdesigner“.

Henrik Dresbøll tror på, at man kan ændre 
adfærd ved at ændre omgivelser, miljøer, og 
rammer.  Han tror på nudging.  

God, gammeldags behaviorisme har de se-
neste år fået en opblomstring i forskellige for-
klædninger.

Nudging handler om at skubbe mennesker 
i en særlig retning og få dem til at træffe nogle 
særlige beslutninger uden at fratage dem frihe-
den til at vælge.

MEGET IMAGEFEDT PÅ KONTOEN

Ifølge Henrik Dresbøll kan omdømme kun æn-
dres gennem adfærd.

-Det er først og fremmest ledelsen, der gen-
nem handling kan sørge for en adfærdsændring 
ved at sætte skolens resultater længere frem i 
vinduet og ved at gøre læringen synlig.  Ved at 
bruge mål og data som motor i profileringen af 
skolen nedefra og op.

-Kun sådan kan man i dag arbejde med om-
dømme og fortælling.  Der skal ikke laves store, 
dyre reklamekampagner her.  Fortællingen skal 
vokse ud af den enkelte skoles resultater med at 

Der er noget  
imagefedt på kontoen

HAN HAR ET 
snakketøj, der 

leder tanken hen 
på kommunikati-

onskoryfæer som Knud 
Romer og Henrik Dahl, og 

han arbejder i feltet mellem 
marketing, læring og adfærd.
Sproget sprudler.  Alligevel 

tror Henrik Dresbøll, der i 15 år har 
arbejdet med marketing og reklame, 

ikke på kommunikation.  Han tror ikke på, at 
kommunikation kan få folk til at ændre adfærd, 
og i den forstand tror han ikke på reklame i tra-
ditionel forstand.

Hvor skal man så gå hen, hvis man gerne vil 
have et godt råd til, hvordan man forbedrer 
det mediebårne image, som folkeskolen, dens 
lærere og lærernes fagforening måske har i den 
gennemsnitlige danskers bevidsthed.  

Det vil han alligevel godt bide skeer med, 
speedsnakkeren, der ejer rådgivningsvirksom-
heden WElearn, som arbejder med at udvikle 
og implementere nye tilgange til „data-dreven 
læring og adfærdskampagner“.

-Jeg har altid været optaget af de seriøse em-
ner inden for reklame og marketing.  

-Min baggrund er et lærer-psykolog-hjem, 
så det har altid været naturligt for mig at gå op 
i det, der vedrører mennesker og deres dan-
nelse.  Jeg prøver at kombinere det med noget 
forretningsmæssigt.  Jeg er en slags intellektuel 
købmand.

MELLEM FACEBOOK OG JOHANNES  
V. JENSEN

Henrik Dresbøll, der oprindelig er cand. mag. i 
kognitiv  semiotik og idehistorie, har arbejdet 
for så forskellige kunder som Kulturministe-
riet, Kompan, Tempur, Højskolernes Forening, 

skabe effektiv læring og meningsfuld dannelse, 
der er synlig.

Men i Henrik Dresbølls øjne lider folkeskolen 
ikke i særlig grad af manglende tillid.  

-Folkeskolen har egentlig ikke et stort image-
problem.  Lærerne har derimod mistet auto-
ritet.  Lærerrollen har.  Men folkeskolen er en 
bæredygtig organisme.  Der er meget imagefedt 
på kontoen!

KANT OG SÆREGENHED

Selv er Henrik Dresbøll et barn af den eksperi-
menterende folkeskole fra sluthalvfjerdserne.

Der skal ikke laves store, 
dyre reklamekampagner her.  
Fortællingen skal vokse ud af 
den enkelte skoles resultater 
med at skabe effektiv læring 
og meningsfuld dannelse, der 
er synlig.

HENRIK DRESBØLL,  
adfærdsdesigner

Folkeskolens image og indhold // Folkeskolen har 
egentlig ikke et stort imageproblem, siger adfærdsde-
signeren Henrik Dresbøll, der dog mener, at folke- 
skolereformen har været et nødvendigt chok. Alle  
systemer ændres gennem irritation.  Han tror ikke på,  
at omdømme kan ændres gennem kommunikation.   
Man kan ikke ændre folks hjerner.  Man kan forandre 
det miljø, de færdes i.  Dermed bliver muligheden for et 
bedre image et spørgsmål om bedre ledelse.
tekst:  Erik Schmidt

BERETnIng
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-Jeg var én af de frække drenge, der forsøgte 
at snakke henover tingene. Det var en tid, hvor 
man forsøgte at lægge autoriteten over til bør-
nene selv, og der var meget høj grad af frihed.  
Jeg var jo barn af en lærer og en psykolog, så jeg 
har altid haft respekt for lærerne og folkesko-
len.  Jeg havde enormt søde lærere.

-De mest specielle er dem, der har farvet mig 
allermest.  Dem med mest kant og særegenhed.  
Det har også været de fagligt dygtigste, dygtige 
på indhold, og nogen af dem var skrappe.  Men 
det var godt, for jeg havde brug for rammer og 
grænser.  Det er den anden side af friheden.  

-Jeg har altid haft lærere, der var i stand til at 
fremme min lyst til at lære nyt. Det kan jeg se i 
dag.  De har været gode til at sætte mål og dan-
nelse var bare en naturlig ting. 

MÅLSTYRING OG DANNELSE

I dag repræsenter målstyringen og dannelsen 
to modsatrettede positioner, der præger den 
pædagogiske debat – læring som begivenhed el-
ler som metodisk praksis.

Henrik Dresbøll gør ikke nogen hemmelig-
hed ud af, at han er inspireret af Lars Qvortrup, 
som han refererer til flere gange, og han er også 
fan af  den australsk-newzealandske professor 
John Hattie.

-Men en god lærer formår at se målstyring og 
dannelse som to sider af samme sag.  En god læ-
rer skal kunne fremkalde lyst og motivation for  
den enkelte og for gruppen.  Han ser på sin 

undervisning gennem elevens øjne, kalder på 
feedback fra kolleger og leder, er ikke bange for 
data og måle- og styringsredskaber!

-På en god skole hilses læring velkommen!  
En skole skal udstråle, at lærerne er stolte af 
den læring, der produceres.  Her skal lederen gå 
foran.  Hvis der er noget godt at sige om skole-
reformen, så er det, at lederen har fået en mere 
central rolle som andet end den, der passer 
timeregnskabet.

-Magt kræver et ansigt, og ledelse er asym-
metrisk. En leder må være en god karismatisk 
person, der er i stand til at tænde sine lærere, 
sætte meningsfulde mål og være oversætter.  
Han skal kunne eksekvere, men samtidig være 
indfølende og refleksiv.

KROP OG TEKNOLOGI

Indvendinger om at styring  har overmandet le-
delse, at professionel frihed er en forudsætning 
for pædagogik, og at målstyring er teknokrati-
ets måde at sætte sig igennem på preller af på 
Henrik Dresbøll.

-Skolereformen har været et chok for læ-
rerne.  Men et nødvendigt chok, mener han.

-Systemer flytter sig ved at blive irriteret.  
Alle systemer kommer fra tid til anden igennem 
turbulente tider.  Også folkeskolen.  Jeg tror på, 
at den nye generation og de mest motiverede 
lærere kommer til at transformere skolen sam-
men med en ny generation af ledere.

Ikke mindst digitaliseringen kommer efter 

Henrik Dresbølls mening til at forandre skolen 
gennemgribende.

-Folkeskolen har en kæmpeopgave i at lære 
eleverne at håndtere af- og tilkoblingsforhold 
mellem dem selv og teknologien.  Der sidder folk 
og koder facebook med algoritmer, som styrer 
din og min adfærd. Vi skal have kritiske og 
myndige børn, der har indsigt i de nye magtfor-
hold og kan tolke afsenderforhold.

-Jeg har lige været i Australien, hvor min 
søn blev udstyret med et Apple-watch, der via 
hans personlige assistent, Siri, fortæller ham, 
hvor den nærmeste Nike-shop er.  „To minutter 
herfa“, siger assistenten og viser et kort.  To mi-
nutter senere står vi nede i en Nike-shop!

-På et tidspunkt vil man kunne tilbyde, at 
teknologien bliver indlejret i kroppen!  hvoran 
skal vi agere i sådan et rum?

Henrik Dresbøll skæver til sit ur.
-Jeg skal hente børn, siger han.
LærerBladets forsøg på at få et svar på, hvor-

dan man forbedrer sit image, er slut.
Vi gik ind til en kommunikationsekspert og 

mødte en adfærdsdesigner. 
Det er ligesom at gå i byen for at købe en liter 

sødmælk men kommer hjem med et par nye 
italienske sko. 

-Min baggrund er et lærer-psykolog-hjem, så det 
har altid været naturligt for mig at gå op i det, der 
vedrører mennesker og deres dannelse, siger Henrik 
Dresbøll.  -Jeg prøver at kombinere det med noget 
forretningsmæssigt.  Jeg er en slags intellektuel 
købmand.

Jeg havde enormt 
søde lærere.  De mest 
specielle er dem, der 
har farvet mig aller-
mest.  Dem med mest 
kant og særegenhed.

HENRIK DRESBØLL,  
adfærdsdesigner
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HVIS CHAR-
LOTTE HOLM 

bliver valgt til ho-
vedstyrelsen, stopper 

hun ved årsskiftet  
som næstformand for 

Odense Lærerforening, og  
en anden konstitueres frem  

til generalforsamlingen i marts 
2016.

Hovedstyrelsesvalget // Charlotte Holm stiller op 
til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening, og 
Odense Lærerforening anbefaler hendes kandidatur. 
Flittig, velforberedt, konstruktiv, energisk og vedhol-
dende, er nogle af de plusord, der knytter sig til anbefalin-
gen af hende.  Hvis hun bliver valgt, stopper hun 1. januar 
som næstformand i Odense Lærerforening, men forbliver 
i styrelsen.  Herefter konstitueres en ny næstformand 
frem til marts 2016, hvor der er nyvalg til OLF’s styrelse.
tekst:  Erik Schmidt

-Jeg synes ikke, jeg kan varetage begge dele 
ordentligt.  Det vil jeg ikke byde mig selv eller 
andre.

Charlotte går til valg på et alsidigt program, 
der vægter nogle centrale fagpolitiske pointer 
om arbejdsmiljø, balance mellem opgaver, krav 
og ressourcer, sammenhæng mellem undervis-
ning og forberedelse, indgåelse af arbejdstidsaf-
taler  og sammenhold i foreningen.

Men hendes pædagogiske udgangspunkt som 

Jeg tror på, at 
det nytter 
at kæmpe.

CHARLOTTE HOLM

formand for Pædagogisk og skolepolitisk udvalg 
fornægter sig ikke.

I sit program angriber hun „metodebølgen“ 
og læringsmålstyringen, som efter hendes me-
ning ikke leverer et rimeligt svar på folkesko-
lens udfordringer.

-Læringsmålstyring og flere test er udtryk  
for konkurrencestatens forsøg på at skabe 
økonomisk vækst, men undervisning er en 
kompliceret sag, og den lader sig ikke nedskrive 

De fynske lærerforeninger  
bakker Charlotte op

Hvis Charlotte Holm bliver valgt til hovedstyrelsen, 
stopper hun 1. januar som næstformand i Odense 
Lærerforening, men forbliver i styrelsen.  

Kerneopgaven består 
af både forberedelse og 
undervisning.

CHARLOTTE HOLM

poRTRÆT

Jeg kender Charlotte fra 
det pædagogiske sam-
arbejde på Fyn.  Hun er 
yderst flittig og velfor-
beredt, og hun bidrager 
altid konstruktivt og 
energisk i debatter af 
både pædagogisk og fag-
politisk karakter.
JANE VAGNER PEDERSEN, formand for 
lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerte-
minde og Nyborg
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Niels tager tante Erna med
Hovedstyrelsesvalget //  63-årige Niels Munkholm 
Rasmussen søger ikke genvalg til Danmarks Lærerfor-
enings hovedstyrelse, men fortsætter i Odense Lærer-
forenings styrelse, hvor han har været medlem i 27 år.  
Nu skal han have flere timer på Rosengårdskolen. Tante 
Erna, som har været skyggemedlem af samme kaffeklub 
som Niels, går til forskel fra ham på pension.

l Uddannet i 1988 fra Odense 
Seminarium 

•  Over 20 års undervisning-
serfaring med elever i både 
almen- og specialklasser.

•  I 2006 valgt ind i Odense 
Lærerforenings styrelse 
som kongresdelegeret. 

•  I 2010 valgt til næstfor-
mand.  I samme periode 
formand for „pædagogisk 
og skolepolitisk udvalg“ i 
kredsen samt tovholder for 
det pædagogiske område i 
det forpligtende kredssam-
arbejde på Fyn.

•  Bredt kendskab til MED-
systemet, p.t. arbejdende i 
Hovedudvalget i Odense 
Kommune.

•	Bredt netværk både 
   fagligt og person
   ligt.

CHARLOTTE HOLM

-12 ÅR I hovedstyrelsen er tilstrækkeligt.  
Nu skal der yngre kræfter til, funderer Niels 
Munkholm Rasmussen, der ikke lægger skjul 
på, at han vil få svært ved at undvære det 
pulserende organisationsliv i Danmarks Læ-
rerforenings hovedstyrelse.

-Meget svært!
Han har også været glad for samværet og 

har fået gode venner gennem arbejdet.
Det har været en godt skjult hemmelig-

hed, at Niels Munkholm i den 25 mand store 
hovedstyrelse også har været bestyrer af en 
kaffeklub sammen med skyggetanten Erna.

-Det er sådan noget sjov, vi har med Tante 
Erna, der er en fiktiv figur, som er rå og hård 
i tonen og nok kan inspirere til en god debat i 
kaffeklubben.  

Men nu fordufter Tante Erna sammen 
med Niels, der måske tager hende med til-
bage til Rosengårdskolen, hvor hun oprinde-
lig stammer fra. 

Niels Munkholm understreger, at kaf-
feklubben ikke har haft karakter af en frak-
tion.

-Vi har ikke bundet hinanden op på syns-
punkter, men har måske i højere grad afprø-
vet synspunkter med hinanden.

Niels har i hovedstyrelsen heller ikke væ-
ret bundet op på et snævert mandat fra de 
fynske kredse.

-Jeg har ikke været en sendemand, siger 
han med reference til en fordums repræsen-
tativ foranstaltning i Husmandsforeningen, 
der bestemte, hvad deres repræsentant 
skulle sendes i byen med.

-Sådan gør jeg ikke.  Politik udvikles i 
samarbejde med baglandet, men dikteres 
ikke.

CHARLOTTE HAR MODET

Niels har været medlem af Organisations- og 
arbejdsmiljøudvalget, og det har været hans 
hovedansvarsområde.  Men det har været 
hele den skolepolitiske udvikling, der har lig-
get hans hjerte nærmest.

Han har efter eget udsagn altid søgt opgaver 
inden for specialundervisning og inklusion, og 
hans interesse for generelle samfundsspørgs-
mål har han haft før sin seminarietid.

Fremover skal den snart 64-årige Niels 
Munkholm have flere timer på den skole, han 
hart været tilknyttet på nedsat tid.  Mens 
han har siddet i hovedstyrelsen har han haft 
en dags undervisning på Rosengårdskolen 
med blandt andet historie og samfundsfag i 
9. klasse.

Niels har været med i Odense Lærerfor-
enings styrelse i 27 år, så han føler næsten, 
det er hans eget barn.  Han fortsætter i sty-
relsen.

Niels Munkholm støtter Charlotte Holms 
kandidatur.

-Charlotte har modet til at kaste sig ind i 
arbejdet, og hun har stor erfaring.

-Det er vigtigt med en direkte kontakt til 
Odense og Fyn.  Ellers bliver hovedstyrelsen 
nemt noget fjernt.  Både for en selv og for  ho-
vedstyrelsen.

•  Hovedstyrelsen leder det daglige ar-
bejde i Danmarks Lærerforening efter 
de rammer, kongressen har besluttet. .

•  Inden for disse rammer har hovedsty-
relsen den fulde bemyndigelse til at 
handle på foreningens vegne.  

•  Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde 
organiseret i en række udvalg og fora. 
Hovedstyrelsen vælges for fire år, 
og den siddende hovedstyrelse 
er valgt for perioden 1. januar 
2012 til 31. december 2015.

DLF'S HOVEDBESTYRELSE

til denne form for styring og standardiseret 
metodik.

Charlotte Holm kritiserer også „den bureau-
kratiske topstyring“, som hun mener slører for 
dannelsestanken, som den kommer til udtryk i 
folkeskolelovens formålsparagraf.

IKKE KUN HELT LOKALT

Af OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen 
karakteriseres Charlotte Holm som „en meget 
fagpolitisk tænkende person“.

De to har et tæt samarbejde til daglig på 
kontoret i Klaregade.

-Charlotte er både vedholdende og god til at 
samarbejde, når hun går efter et mål.

Et andet styrelsesmedlem, Niels Munkholm 
Rasmussen lægger vægt på hendes store erfa-
ring.

-Charlotte har erfaring fra MED-systemet 
og vanskelige kommunale forhandlinger.  Hun 
hader bureaukrati og går efter det, der kan 
virke ude på skolerne.

Det er dog ikke kun helt lokalt, at Charlotte 
Holm har opbakning.

Både formanden og kredsstyrelserne for 
Vends Herreds Lærerkreds (Middelfart og 
omegn), John Rasmussen og Vestfyens Læ-
rerforening, Mads Alnor og Faaborg-Midtfyn, 
Kerteminde og Nyborg lærerkreds, Jane Vag-
ner Pedersen og Nordfyns formand, Peter Ol-
lendorf, støtter Charlotte Holms kandidatur.

Også dele af styrelsen i Øhavets Lærerkreds 
(Svendborg og omegn) støtter Charlotte Holm.  
Formand Lone Clemmensen støtter Jeanette 
Sjøberg fra Ballerup Lærerforening.

Niels Munkholm siger farvel til DLF’s 
hovedstyrelse.
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oLF MEnER
Anne Mette  

Kæseler Jensen
Formand 

Tlf. 23301268

Charlotte Holm
Næstformand 
Tlf. 50710984

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø

Ida Holm Clemensen

Anne-Lene Storm

Jan Andersen

Tine Steendorph

Anders Sund 
Pedersen

Trivselsundersøgelsen 2015  
– Lærerarbejdet er i total ubalance
FOR 5. ÅR i træk – dvs. så længe Odense Kommune har 
lavet årlige trivselsmålinger – er trivslen for lærerene 
markant dårligere end i resten af kommunen, og den 
falder endda på nogle helt væsentlige områder.  Det er 
særligt områderne ’Krav i arbejdet’, ’Arbejde-familie-
konflikt’ og ’Stress’.

I alle tre kategorier handler spørgsmålene om ople-
velsen af mængden af arbejdsopgaver, og hvordan de 
påvirker lærerne.  Trivselsrapporterne giver sit helt 
tydelige svar på, hvad der er galt: Lærerne skal nå langt 
flere opgaver, end det er muligt at nå. Eller sagt med an-
dre ord: Odense Kommune fortsætter med at vedtage et 
budget, der gør det umuligt at indfri forventningerne til 
serviceniveauet - et budget i økonomisk og arbejdsmil-
jømæssig ubalance.

Flere års besparelser og færre lærere, der skal løse 
langt flere opgaver, viser sine tydelige konsekvenser 
med dårligere og dårligere trivselsmålinger. Men ikke 
nok med at vi har dårlige trivselsmålinger; vi har de se-
neste år også fået sendt den ene bortforklaring efter den 
anden.  Skiftende direktører har forklaret den dårlige 
trivsel med fyringsrunder, lockout og endda med, at læ-
rere er mere kritiske! 

I år er tonen blevet anderledes. Den faldende trivsel 
kædes direkte sammen med mange års nedskæringer. I 
Odense Kommunes eget Notat om opfyldelse af elevernes 
retskrav beskrives en stærkt voksende arbejdsmængde. 

Eksempelvis underviser lærerne 30% mere, inklusions-
opgaven er øget markant, og mange nye opgaver dukker 
konstant op. 

Det såkaldte overflødige er skåret væk for flere år 
siden. Det placerer læreren i en umulig situation. Hvad 
skal skæres væk, når tiden ikke slår til?  De fleste opga-
ver er bundne, og resten er vigtige, så det er ikke oplagt, 
hvordan der kan rettes op på den ubalance.

Rådmand Susanne Crawley Larsen rækker en hånd 
frem til et samarbejde om, hvilke af lærerens opgaver, 
der i en periode kan fjernes.

Odense Lærerforening er parat til et samarbejde om, 
hvilke opgaver der kan skæres væk og til at vurdere om 
skal-opgaver kan omdannes til kan-opgaver, så der for 
en periode kan rettes en smule op på ubalancen. Det vil 
få konsekvenser for kvaliteten i undervisningen, men 
det er vigtigt, at vi skærmer kerneopgaven, for nu ram-
mes kvaliteten hårdt. Det er der allerede tydelige ek-
sempler på med faldende karaktergennemsnit, ringere 
elevtrivsel og stagnerende testresultater.

Det, at fjerne opgaver, er en lappeløsning, som ikke 
er holdbar i længden, men det er nødvendigt, indtil der 
igen investeres i folkeskolen, og der sker en decideret 
genopretning. Folkeskolen skal tænkes ind i Odense 
Kommunes vækststrategi, og der må laves prioriterin-
ger, så folkeskolen kommer op på samme økonomiske 
niveau som i de øvrige storbyer!

af Dennis Vikkelsø,  
Arbejdsmiljøansvarlig i OLF

BUNKER AF SAGER 
// tæt på Odense 
Lærerforenings 
flittige formand, 
Anne-Mette 
Kæseler Jensen, 
bekræfter, at hun 
trives med bunker, 
og at hun præcist 
ved, hvad der er i 
hver eneste én!  
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Trivselsrapporterne // Rådkvinde vil vurdere, om der 
er opgaver, der kan fjernes fra overbebyrdede lærere

FOR FEMTE GANG i træk er tallene i Odenselæ-
rernes trivselsrapporter højrøde.

Nogle områder er endda mere røde end sidste 
år. Det er de områder, hvor lærerne svarer, at 
de har langt flere opgaver, end det er muligt at 
nå, og at arbejdspresset begynder at gå ud over 
privatlivet og helbredet.

-Det er helt uforståeligt for mig, at en ledelse 
kan blive ved med at se til uden at gøre noget, 
der ændrer afgørende ved situationen, siger 
Dennis Vikkelsø, der er formand for Odense 
Lærerforenings arbejdsmiljøudvalg. 

Arbejdsmiljøeksperten professor Tage Søn-
dergaard Kristensen står helt uforstående over 
for Odense Kommunes passivitet.

-Det giver ikke meget mening at gennemføre 
den ene trivselsmåling efter den anden, som 

viser det samme nedslående 
resultat. 

-En lang række  undersø-
gelser i de seneste år har vist, 
at der er store muligheder 
for at forbedre skolernes ar-
bejdsmiljø og undervisnings-

Alarmerende trivselstal  
har bidt sig fast

tekst:  Erik Schmidt

Dennis Vikkelsø bliver helt dårlig til mode, når 
han på flere skoler ser et roll-up-skilt med en 
kronebesmykket grøn smiley som tegn på, at skolen 
er arbejdsmiljøcertificeret, når man nu ved, at 
trivselsrapporten viser røde tal.

kvalitet gennem en systematisk indsats for at 
forbedre skolens sociale kapital.          

-Skoler med godt arbejdsmiljø og høj kvalitet 
er ikke dyrere end andre skoler, så det er svært 
at forstå, hvad der forhindrer skolerne i Odense 
i at sætte gang i en positiv udvikling i stedet for 
den nuværende gang på stedet. 

Rådmand Susanne Crawley har tilbudt at 
overveje, om der er opgaver, der kan fjernes fra 
lærerne.  Det er hun i dialog med Odense Læ-
rerforening  om.  Dennis Vikkelsø ser det dog 
ikke som en langtidsholdbar løsning at service-
niveauet sænkes. 

-Men det er nødvendigt, indtil der sker en op-
prioritering af folkeskolen, og der kan rettes op 
på ubalancen mellem opgaver og ressourcer.

URIMELIGT HØJE FORVENTNINGER

-Den dårlige trivsel er en direkte konsekvens af 
mange års nedprioritering af folkeskolerne, si-
ger Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening. 

-Der er blevet langt færre lærere, men mæng-
den af opgaver er ikke reduceret. Tværtimod. 
Der er helt urimeligt høje forventninger til, 
hvad lærerne skal nå, og det presser os til at 

løbe stærkere. Det holder man ikke til i længere 
tid.

Dennis Vikkelsø har nu i forvaltningens 
MED-udvalg bedt om, at medlemmerne af ud-
valget ikke kun får et resumé af trivselsforhol-
dene på de enkelte skoler.

-Vi vil gerne vide, hvad der kendetegner de 
skoler, der enten rykker positivt til det bedre og 
de skoler, hvis tal styrtdykker.

ET FEMÅRIGT ØJEBLIKSBILLEDE

Sidste år fik lederne rapporterne nogle dage før 
lærerne, og det gav dem mulighed for at præge 
mediedebatten, fordi de fik mulighed for en før-
stefortolkning.

-De nåede faktisk at udlægge tallene i avisen, 
inden vi fik tallene at se, og det var vi ikke til-
fredse med, siger Dennis Vikkelsø.

En af udlægningsmodellerne gik ifølge Den-
nis Vikkelsø ud på, at rapporterne var udtryk 
for et øjebliksbillede.

-Men i så fald er det et øjeblik, der nu har va-
ret i 5 år!

Fra i år har lederne og de øvrige medarbej-
dere fået adgang til rapporterne samtidigt.

Odense Lærerforening vil både gå efter korte 
og langsigtede løsninger.

-Politikerne skal påbegynde en genopretning 
af skolerne. Der skal simpelthen flere lærere til 
at løse opgaverne. Det kan ske ved ompriorite-
ringer og ved budgetudvidelser. 

Den vej valgte politikerne dog ikke, da de ved-
tog det kommende budget.  Som bekendt var der 
reelt tale om en nulløsning på skoleområdet.

-Men det er nødvendigt, at der sker noget her 
og nu, siger Dennis Vikkelsø, der bliver helt dår-
lig til mode, når han på flere skoler ser et roll-
up-skilt med en kronebesmykket grøn smiley 
som tegn på, at skolen er arbejdsmiljøcertifice-
ret, når man nu ved, at trivselsrapporten viser 
røde tal.

-Indtil der rettes op på ubalancen i lærerar-
bejdet, må der ske en benhård prioritering af, 
hvilke opgaver lærere skal løse. Der må skæres 
opgaver væk for at give plads til det allermest 
væsentlige.

Det er helt uforståeligt for mig, at en ledelse kan blive ved med at se til uden at gøre noget, der ændrer afgørende 
ved situationen, siger Dennis Vikkelsø.

Arbejdsmiljøforsker  Tage Søndergaard Kristensen.
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Ny Nordisk Skole 
knipset væk

tekst:  Erik Schmidt 

Antorinis NNS-projekt //  Det stort 
anlagte projekt blev lagt i graven kun 
tre år efter fødslen.  Nogle så det som en 
chance for indflydelse og pædagogisk ud-
vikling, mens det for andre var en foran-
dringsøvelse.  Skoleleder Anna Vadgaard 
fra H.C. Andersenskolen ærgrer sig.

DET BLEV LANCERET med fanfarer og masser af lyrik, og der blev opbyg-
get en organisation, udgivet manifest og dogmer og lagt en ufattelig 
masse arbejde, energi og kroner i projektet.

Ny Nordisk Skole var undervisningsminister Christine Antorinis 
initiativ, som hun løftede sløret for i 2012 på det første Sorø-møde i 
hendes ministertid.

Men allerede den 15. september 2015 modtog Anna Vadgaard fra H.C. 
Andersenskolen sammen med de øvrige 378 skoler, daginstitutioner, og 
gymnasier, der deltog i det nationale Ny Nordisk Skole-projekt, et brev 
fra den nye undervisningsminister, Ellen Trane Nørby (V) om, at Ny 
Nordisk Skole nu var nedlagt. 

Anna Vadgaard havde som den eneste Odense-repræsentant sæde i 
det senere oprettede akademiråd. 

Formandskabet bestod først af Lars Goldschmidt, daværende direktør 
i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerfor-
ening, men Dorte Lange blev erstattet af skoleledernes Claus Hjortdal.

I efteråret 2012 tog ministeren på rundtur og besøgte skoler, dagtil-
bud og uddannelsesinstitutioner.

På Fyn blev præsentationsmødet holdt på H.C. Andersenskolen.
Anna Vadgaard var begejstret.  Nu skulle pædagogikken trækkes fri 

af vante forestillinger og lærernes kræfter slippes løs!
- Der træffes mange beslutninger, som ikke bliver til noget, hvis læ-

rerne ikke er med.

Som det eneste fynske islæt havde H.C. Andersenskolens leder Anna Vadgaard, 
sæde i Ny Nordisk Skoles akademiråd.  Hun er ærgerlig over nedlæggelsen af 
organisationen.

 •	 LB: Hvordan har du det med at have sat et omfattende 
projekt som Ny Nordisk Skole med så mange involverede 
i værk, som nu velsagtens må udfases, inden det rigtig er 
kommet op i omdrejninger?

 •	 CA: -Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med 
ministerinvolvering, hvis Ny Nordisk Skole skulle fort-
sætte som en bevægelse. Det har også været vigtigt 
for NNS-institutionerne at være en del af et netværk, 

der var i løbende dialog med ministeren og ministeriet og som fik støtte 
til at udvikle læringsmiljøer og arbejde med forandringsledelse på tværs i 
deres lokale netværk. (...) 

•	Men uden redskaberne til at udvikle ledelse, læringsspor, den årlige 
NNS-akademidag til at udveksle erfaringer mv., som blev stillet til rå-
dighed af ministeriet, bliver det svært selv at arbejde med vedvarende 
udvikling. Men det er opløftende at se, hvor mange af NNS-netvær- 
kene, der ligesom i Bjerringbro fortsætter i NNS-ånden - også selv- 
om NNS formelt er blevet lukket. 

•	Jeg ville have elsket at være med til at fortsætte og udvikle NNS -  
også i et endnu tættere samarbejde med fx professionshøjsko- 
lerne. 

(Tidligere undervisningsminister Christine Antorini (S) i en 
mail til Lærerbladet)

ANTORINI OM LUKNINGEN

LÆRERIGT OG GODT FOR SKOLENS STATUS

For H.C. Andersenskolen har det haft stor statusmæssig betydning at 
blive udnævnt til pilotskole, men det har også været lærerigt at være med, 
siger Anna Vadgaard.

Anna Vadgaard har selv været ude omkring og holde oplæg og bestyre 
workshops om „ledelse og forandring“, men projektet har først og frem-
mest haft  betydning for pædagogikken på skolen.

-Vi har fået nye optikker forærende, og er blevet godt forstyrret i vores 
vante forestillinger, men forandringer har en lang inkubationstid.

-Vi har blandt andet haft et projekt om „Udeliv“ sammen med institu-
tionerne Abildgaard og H. C. Andersen, og sammen med Ung Nord har vi 
haft en projekt om „overgangen til ungdomsuddannelserne“.

-Vi vil gerne fortsætte initiativerne som et netværksarbejde, men vi 
ved ikke, om vi fortsat kalder det for Ny Nordisk Skole.

-Jeg troede ikke, at Ellen Trane Nørby ville lukke det!  Det er ærgerligt!  
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HUN TAGER I al stilfærdighed nogle værdiba-
serede slagsmål, B&U-rådmanden, der stadig 
gerne vil kaldes rådkvinde.  Når hun skal 
underskrive dokumenter, er hun dog stadig 
nødt til at optræde som rådmand.  Ellers skal 
styrelsesvedtægten laves om. Men hendes stille 
oprør ligger pænt i forlængelse af kvindesagens 
mangeårige kamp for ligestilling.

Måske er det denne holdningsmæssige, men 
ofte ubekvemme kant, der somme tider medvir-
ker til at få politiske kommentatorer og byråds-
kolleger til at kalde Susanne Crawley Larsen (R) 
for en „politisk amatør“, som af og til optræder 
som „en hund i et spil kegler“.  

Der var sagen om brevet til kommunens fol-
keskoler, hvor Crawleys forvaltning anbefalede 
ikke at betone religion eller etnicitet, når læ-
rerne skulle tale med eleverne om terrorangre-
bet i København.  Kun omtale terroristen som 
gerningsmand.  Religion  må ikke stigmatisere.

Det var baggrunden for Susanne Crawleys 
handling, men der var af flere grunde så meget 
røre om brevet, at hendes allierede, borgmes-
ter Anker Boye (A),  desavouerede hendes 
handling.

OFTE MARGINALISERET

For tiden bliver rådkvinden igen undsagt af sine 
politisk allierede i sagen om forsøg med kon-
firmationsforberedelsen, hvor Socialdemokra-
terne har skiftet synspunkt.

Fyringen fra posten som administreren- 
de direktør i B&U-forvaltningen af først Jim- 
my Streit og for nylig af Peter Pietras, har  
også tydelige holdnings- og værdimæssige  af-
tryk.

Politisk set bliver Susanne Crawley som ene-
ste radikale medlem af byrådet ofte marginali-
seret, og hendes politiske resultater må siges at 
være ret usynlige. 

Som rådkvinde for skolerne har Susanne 
Crawley dog tre tydelige positioner.  

For det første står hun fast på husholdnings-
økonomisk ansvarlighed og bakker i princippet 
op om byrådets vækstpolitik.  

For det andet står hun bag folkeskolelovens 
mål om øget faglighed, trivsel og social mobi-
litet.  Hendes hjerte banker for de dårligst stil-
lede elever.  

For det tredje har hun forståelse for og tillid 
til lærernes professionsværdier og -etik.

tekst:  Erik Schmidt 

Værdidilemma //  Råd-
kvinde Susanne Crawley 
Larsen markerer sig som  
pragmatisk værdikæmper

"Noget af det der bekymrer mig er den tone at vi skal 
have gjort de små mennesker produktionsduelige"

BEKYMRET FOR FOLKESKOLELOVEN

De tre positioner foranlediger også dilemmaer, 
som Susanne Crawley ikke er bange for at lufte.  
Hun har både forbehold og bekymringer med 
hensyn til både folkeskolereformen og Lov409, 
der styrer lærernes arbejdstid.

-Jeg kan godt være lidt bekymret for folke-
skolereformen, som jeg ellers går ind for.  Det er 
nok bare en subjektiv fornemmelse eller følelse.  
Reformen signalerer, at børn går i skole for at 
blive arbejdsduelige.  De skal blive dygtige og 
kloge for at blive arbejdsduelige, de skal i ud-
dannelse og i job og bidrage til samfundet.

-Selvfølgelig skal vi alle have job og uddan-
nelse, men der er også et børneliv.   Arbejde er 
ikke alene formålet med livet!  Der er også et for-
mål, der handler om familie, venner og naboer.  
Vi skal være i naturen, og vi skal opleve kultur.  

-Noget af det, der bekymrer mig, er den tone, 
at vi skal have gjort de små mennesker produk-
tionsduelige.  Lyder det flippet?

Den sidste bemærkning er typisk for Susanne 
Crawley.  Af nogen vil det blive opfattet som svag-
hed. Af andre som en invitation til deltagelse.

Deltagelse og dialog er ikke konkurrencesta-
tens foretrukne forvaltningsdisciplin, og Crawley 
markerer sig som en stærk kritiker af New Public 
Management-styringens måleredskaber og inci-
tamentstrukturer.  Som overlæge på et stort sy-
gehus kender hun styrings- og ledelsesproblemer 
set fra den professionsuddannedes side.

-Jeg kommer selv fra et offentligt system, der 
har lidt forfærdeligt under New Public Manage-
ment-tilgang.  

TRIVSEL OG  ARBEJDSTIDSLOV

De stærkt negative målinger af lærernes trivsel 
bekymrer også  Susanne Crawley, og hun vil 
gerne se på, om der er dele af skolereformen og 
lov 409, som har gjort lærernes arbejdsforhold 
ufleksible, siger hun.  

-Det kan være tilstedeværelse, som ikke giver 
mening, fordi den ikke er nødvendig for opga-
ven.  Jeg tror også, at det vil kunne hjælpe læ-
rerne, at lederne, men også vi politikere, fjerner 
nogle opgaver fra lærernes lange lister. 

Det sidstnævnte er hun blevet bestyrket i ved 
besøget af Canadastaten Ontarios skolevæsen 
for nylig.

-Jeg har med vilje ikke sagt, at de dårlige 
trivselstal skyldes Lov 409 eller folkeskole-
reformen, for trivselstallene var også dårlige 
for fem år siden.  Det er noget mere grundlæg-
gende.  Jeg har hørt på skolerne, at lærerne godt 
kan lide de opgaver, de har, at de er relevante og 
vigtige.  Men der er for mange af dem.  

-I en tid, hvor der ikke er penge, er nøglen til at 
løse problemet måske at fjerne opgaver.  Lære-
ren står altså med en opgave, som ikke kan nås.  
Nogle af sygemeldingerne handler om mængden 
af opgaver kombineret med den natur, mange 
lærere har som kaldsbårne mennesker.

LB: Men nogen bliver stresset af den mang-
lende frihed!

-Det er et andet spørgsmål.  Men det er også 
noget, man må finde en løsning på.  Jeg er ikke 
vidende nok til at kunne sige, om det skal være i 
form af en lokalaftale.  

-Men der skal findes en løsning på det, så læ-
rere ikke behøver at arbejde lige meget hver uge.  
Der er perioder med mere arbejde end andre, og 
noget går tabt i rutinen og regelmæssigheden.

-Jeg kan godt være lidt  
bekymret for skolereformen
B&U-rådkvinde SUSANNE CRAwLEy LARSEN

Susanne Crawley Larsen er 
en stærk kritiker af en meget 
stram og markedsagtig styring 
af den offentlige sektor.  
-Jeg kommer selv fra et 
offentligt system, der har lidt 
forfærdeligt under New Public 
Management-styringen, siger 
hun.
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PLANLÆG- 
NINGSMØDE

EFTERåRETs ARRAngEMEnTER FoR FRAkTIon 4

I SLUTNINGEN AF november 
kan alle lærere være med til at 
bestemme, hvem som skal stå i 
spidsen for DLF de næste 4 år.  Der 
er nemlig valg til DLF´s  ledelse – 
Hovedstyrelsen.

Vi har i den grad brug for ny 
energi, kritisk tilgang, og friske 
øjne. Disse egenskaber besidder 
Morten Refskov, formand for Balle-
rup Lærerkreds. Derfor er jeg stiller 
for Morten Refskov og anbefaler at 
stemme på ham.

Morten er på linje med alle os, 
som stemte nej til OK 15.  Han er 
manden, som holder fast i at vi skal 
have en central og solidarisk ar-
bejdstidsaftale, og at vi skal i gang 
med at forberede kampen om OK 18 
allerede nu.

I foråret 15 var vi en lille flok 
lærere fra Odense, som oprettede 
en STEM NEJ kampagneside.  Her-
med bidrog vi til at sikre en meget 
vigtig  debat  i en situation, hvor  der 
herskede total enighed om at anbe-
fale et JA i såvel OLF ś styrelse som 
i DLF ś hovedstyrelse. 

STEM PÅ MORTEN er vores nye 
kampagneside. Den har to formål. 
At få valgt Morten Refskov i DLF ś 
hovedstyrelse med det stærkest 
mulige mandat. Og at sætte gang 
i en debat blandt kollegaerne om 
hvad vi vil med vores fagforening.

Lockouten i 2013 viste klart hvad 
KL ville og kunne. Alligevel var 
vi som fagforening ikke klar til at 
matche KL ved OK 15. DLF ś optakt 
til OK 15 henledte tankerne på 
nytårsfarcen, „Same procedure as 
last year“ 

Derfor gled lov 409 ind i den 
nuværende overenskomst tillagt 
nogle ret tvivlsomme hensigtser-
klæringer.

I dag er vi desværre endnu mere 
opsplittede pga. forskellige vilkår 
i de enkelte kommuner,  på de 
enkelte skoler og for den enkelte 
kollega. 

De enkelte kredse og DLF har 
meget få faglige håndtag at dreje på. 
Det svækker både den faglige orga-
nisering og det enkelte medlem. 

Det bedste modtræk til den vok-
sende opsplitning er at opbygge og 
organisere stærke faglige klubber 
på den enkelte skole. Det er der ikke 
så stor tradition for i DLF. Det er 
derfor nødvendigt at have det fokus 
og bruge rigtig mange ressourcer 
på at udvikle de faglige klubber fra 
grunden af.

Vi bliver også nødt til at opbygge 
et stærkere og mere forpligtende 
fællesskab med de andre offent-
lige ansatte. Det kan vi gøre ved at 
fokusere på det, vi har til fælles. 
Lærere, såvel soso-assistenter som 

pædagoger m.fl. har alle en hverdag, 
hvor vi oplever, at velfærdssystemet 
er ved at falde sammen om ørerne 
på os. Vi er alle presset på tid og 
føler ikke vi kan levere den profes-
sionelle indsats, vi er uddannet til 
at levere. Vi står overfor de samme 
modstandere,   KL og  modernise-
ringsstyrelsen.

Det betyder, at vi til overenskom-
sten i 2018 må stille få, men fælles 
centrale krav, som kan løfte os alle 
og være klar til at løfte i flok.

Solidarisk løn bliver vigtigt. Det 
sker bedst ved at lønstigningerne 
udmøntes i kroner i stedet for 
procenter. Derved får de lavestløn-
nede grupper og nyuddannede 
forholdsvis mest, og lønforskellene 
formindskes.

Alle undervisere mangler en kol-
lektiv arbejdstidsaftale, som sikrer 
et minimum af tid til at forberede 
undervisningen og udføre jobbet 
professionelt. Men alle offentlige 
ansatte har brug for at have større 
kontrol og råderum over eget ar-
bejde. 

LO og FTF ś helt nye undersø-
gelse: „Fællesskab før forskellene“ 
viste fornylig en voksende opbak-
ning bag fagbevægelsen.

Blandt andet mener 82% af de 
unge, at fagforeningerne er nødven-
dige. Og 77% af FTF ś medlemmer 

mener, at man skal være medlem af 
sin fagforening „for at være solida-
risk med sine arbejdskammerater“. 
En tredjedel af dem, som ikke er i 
fagforening, overvejer at melde sig 
ind, „hvis kontingentet var lavere og 
man følte at fagforeningen varetog 
ens interesser“

Så der er faktisk gode muligheder 
for fagbevægelsen, herunder Dan-
marks Lærerforening.

Valget til Hovedstyrelsen er en 
glimrende lejlighed til en åben de-
bat om hvad det er vi vil med vores 
fagforening.  Den glæder jeg mig til 
at være med til.

Lene Junker
Rosengårdskolen

DEBAT

Kære pensionister. En lille bøn: Husk tilmelding.
Fagligt møde onsdag den 11. november kl.10.00 i Klaregade 
19. Dagsorden: 1) Anne-Mette giver os aktuel orientering.  
2) Referat fra årsmøde og kongres. 3) Debat. 4) Evt.  
- Tilmelding senest søndag d. 8. november til  
Lis Grüner Hansen tlf. 65902131/ 20322131.  
Mail: lisgruner@hotmail.com

Så er det ved at være tiden for vort julemøde.  
Det afholdes d. 8. december kl. 13.00-17.00 på Skt.  
Klemensskolen. Pris 200/250,- kr. Vi glæder os til at se jer.  
Tilmelding senest d. 30. november.

Planlægningsmøde d. 26. januar 2016 kl. 15.15 på Skt.  
Klemensskolen. Vi håber, mange vil møde op og komme  
med gode input til næste års program. HUSK tilmelding til 
månedsmøderne senest fredagen før (eller den anførte dato)  
til Inge Krause - mail: ingekrause2003@yahoo.dk
Forårsprogrammet vil fremgå af hjemmesiden

Stem på Morten til hovedbestyrelsesvalget
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TIDLIGERE B&U-DIREKTØR PETER 
PIETRAS har fået nyt arbejde som 
chefkonsulent i Rambøll Manage-
ment.

Pietras blev fyret af rådmand 
Susanne Crawley Larsen, fordi 
hun ikke længere havde tillid til 
ham efter en ulovlig sagsbehand-
ling i „Familie og Velfærd“.

Ifølge LærerBladets kilder er 
det usædvanligt, at en topchef 
ved fyring får løn til sidste dag 
i kontraktudløbet, hvis han har 
mulighed for at skaffe sig nyt ar-
bejde imens og altså således kan 
oppebære en slags dobbeltløn.

Når eftervederlaget blev så 
stort, skyldes det ifølge stadsdi-
rektør Stefan Birkebjerg Ander-
sen, at fyringen af Peter Pietras 
skete på et formelt set tyndt 
grundlag.

-Det er vurderingen, at kritik-
ken af Peter Pietras ikke var af en 
karakter, som gav grundlag for 
at hæve ansættelsesforholdet, og 
da der juridisk således ikke var 
tale om grov misligholdelse, skal 
der forhandles vilkår i overens-
stemmelse med rammeaftalens 
bestemmelser inden for en øko-
nomisk ramme svarende til 3 års 
løn. 

Tidligere B&U-direktør 
Peter Pietras.

Stadsdirektør Stefan 
Birkebjerg Andersen.

Sådan skriver stadsdirektøren 
i en mail til LærerBladets. Peter 
Pietras har altså efter en for-
handling fået det fulde udbytte af 
rammen.

GODTGØRELSE PÅ 4,5 MIO. KR.
Først skrev LærerBladet til Stefan 
Birkebjerg Andersen og stillede 
to spørgsmål.  Det ene drejede sig 
om, hvorvidt Odense Kommune i 
forhandlingen om aftrædelsesaf-
talen ikke betalte for meget.  Det 
andet handlede om stadsdirektø-
rens rolle i sagen.

Dagen efter svarede stadsdi-
rektøren i en mail kl. 5.51, at han 
fandt spørgsmålene relevante.  

Essensen i dette svar var, at 
der har været en forhandling om 
en fratrædelsesordning for Peter 
Pietras, der ifølge den ikke får løn 
i fratrædelsesperioden, men en 
godtgørelse.

Men Fyens Stiftstidende  
skrev  14. september 2015, at Peter 
Pietras havde ret til tre års løn, 
fordi han var åremålsansat.

Foreholdt dette svarede stads-
direktøren således:

-Jeg kan  oplyse, at det er kor-
rekt, som Fyens Stiftstidende har 
oplyst, at den samlede udgift på 
baggrund af forhandlingen med 
den forhandlingsberettigede or- 
ganisation i denne konkrete sag 
ca. beløber sig til ca. kr. 4,5 mio., 
og at dette svarer til ca. til 3 års 
løn.

AkTuELT  
kvARTERTidligere B&U-direktør har  

nu fået nyt arbejde

TEGN PÅ PROBLEMER  
MED INKLUSION
Det bebudede servicetjek af folke-
skolens inklusionsbestræbelser 
kan ikke stå alene, siger forman-
den for ADHD-foreningen, Jette 
Myglegaard til Folkeskolen.dk. 

-Det skal også føre til handling, 
siger hun, idet hun henviser til en 
undersøgelse, som Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, SFI 
udgav tidligere på året.

Undersøgelsen har vist, at kun 
fire ud af ti inkluderede elever får 
støtte i undervisningen.

Det er ikke kun inkluderede 
børn med ADHD, der har det 
svært.  I følge en undersøgelse fra 
Landsforeningen Autisme nægter 
hver tredje elev med autisme at gå 
i skole lige nu, og 61 procent lider i 
perioder af skolevægring.

Autismeforeningens formand, 
Heidi Thamestrup, siger, at under-
søgelsen også viser, at der kun er 
én voksen til stede i langt de fleste 
klasser med mindst ét barn, der 
har gennemgribende udviklings-
forstyrrelser.  /es

Peter Pietras, der blev fyret, fordi rådkvinden ikke længere 
havde tillid til ham som direktør, har allerede fået nyt arbejde 
og kan nu hæve dobbelthyre på grund af en ufordelagtig  
kontrakt for Odense Kommune  
tekst:  Erik Schmidt

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg 
Andersen har haft en vis rolle i sa-
gen, siger han, men selve forhand-
lingen omkring fratrædelsen blev 
varetaget af forhandlingschefen i 
Odense Kommune.

Odene Kommune har fra 2011 
forladt åremålsansættelser, fordi 
de er for dyre.

LÆRERBLADETS MAILKORRESPONDANCE MED STADSDIREKTØR STADSDIREKTØR STEFAN BIRKEBJERG ANDERSEN

LB: Er det ikke dårligt købmandsskab ikke efter 
fyringen at indlede forhandlinger med Pietras om, 
at lønudbetalingen til sidste dag ved kontraktud-
løbet betingedes af, at han ikke måtte tage andet 
arbejde.  Eller omvendt: Hvis han tog nyt arbejde, 
så var der ikke noget eftervederlag!  Hvorfor blev 
det i så fald ikke prøvet?
SBA:  „Odense Kommune har på baggrund af en 
politisk beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 
2011 besluttet ikke længere at anvende åremål 
som ansættelsesform. Dette er bl.a. begrundet i 
den særligt dyre ansættelsesform og under hen-
syntagen til at nedbringe kommunens samlede 
udgifter ifm. ansættelse, aflønning og eventuel 

afskedigelse af direktører i kommunen.  Tidligere 
direktør for Børn- og Ungeforvaltningen, Peter Pi-
etras var ansat på åremål i Odense Kommune. Det 
betyder, at der ifølge rammeaftalen om åremåls-
ansættelser i en situation som den foreliggende, 
hvor der ikke er tale om grov misligholdelse, skal 
ske forhandling om vilkårene for fratrædelsen.  
Det følger videre af rammeaftalen, at der skal  
opnås enighed mellem parterne, hvilket i praksis 
sker i form af en aftale med alle parters under-
skrifter. 
I den konkrete forhandlingssituation er der opnået 
enighed og indgået aftale om en godtgørelse og 
ikke løn i fratrædelsesperioden. Når der således er 

indgået en endelig aftale mellem parterne, kan der 
ikke ske genforhandling af vilkårene for fratrædel-
sen, og Odense Kommune vil være forpligtet til at 
opfylde aftalevilkårene også i tilfælde af, at Peter 
Pietras får et nyt arbejde.“ 
LB:  Var det ikke en opgave som du, som kommu-
naldirektør, burdet have påtaget dig? Hvordan  
har du været aktiv i forløbet?
SBA:  -Som stadsdirektør har jeg naturligvis  
haft en rolle i denne sag, idet selve forhandl- 
ingen omkring fratrædelsen dog, som pra- 
ksis er i disse sager, er varetaget af for- 
handlingschefen i Odense Kommune.
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Dennis  
Vikkelsø

Bagsideredaktør
082@dlf.org

Bent Th. Hansen
Konsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær

Hvad elever dog siger!

HALALSLAGTNING AF EN GRIS?!?
Klassen har arbejdet med de store religioner, 
og ’Islam-gruppen’ fremlægger. Som afslutning 
fortæller de, at de vil vise et youtube-klip af en 
halalslagtning af en ko, hvortil en klassekam- 
merat udbryder: „Ej hvor synd. Kunne I ikke  
vise en halalslagtning af en gris i stedet?“
Indsendt af Jette Kliver fra Højby Skole

DU DANSKE SPROG…
Vidste du at den eneste korrekte måde 
at skrive skole-hjem-samtale er med to 
bindestreger? Der er nemlig tale om be-
tydningsmæssigt sidestillede led. Det er 
en samtale, der vedrører både skolen og 
hjemmet. Bindestregen har således betyd-
ningen ’og’ eller ’både…og’, og markerer at 
skole og hjem er to lige vigtige ord. Indgår 
de i andre sammensætninger, sættes der 
endnu en bindestreg. Dermed ender vi 
med skole-hjem-samtale.
Nyt fra Sprognævnet 2008/4

PÅ HØJE TID 
Vendingen på høje tid bruges ofte, men 
hvad betyder det egentligt?
 Tillægsordet høj kan også have be-
tydningen ud over det normale. Vi bru-
ger det også i andre sammenhænge: 
Høj alder, højt begavet og spille højt 
spil. Endelsen –e er en svag endelse, 
der er fulgt med fra gammel tid.  På 
høje tid betyder altså ud over den nor-
male tid, der skulle være gået – altså 
nu!
Sproghjørnet på P4

Hvad siger dine elever? Send din lille historie til 
os på 082@dlf.org  I hvert nummer af LærerBladet 
præmieres én af de indsendte historier med et ga-
vekort på to biografbilletter. Dette nummers vinder 
er Jette Kliver, Højby Skole. Gavekortet kan hentes 
hos Odense Lærerforening.

DET InDRE  
MARkED

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal

5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
Fax 6591 8560

082@dlf.org
Odenselaererforening.dk

Løber?  TV2 forstår at dramatisere…

Ingen 
adgang  
for 
haltende!

FARS EVNER
Hørt da en klasse kom forbi  
pælesidningskonkurrencen i 
Odense Å: Den ene elev til den 
anden: „Århh, den konkurrence 
kunne min far let vinde!“ Den  
anden elev spørger 
interesseret: „Hvorfor tror du 
det?“ Den første elev: „Jo, for 
han er simpelthen SÅ doven!!“
Indsendt af Peter Jensen  
fra Vestre Skole

JAMEN JEG HAR JO BRUGT ORDBOG
I tysktimen beskriver eleven bilen på billedet: 
„Hier ist ein Auto. Es hat 4 weihnachten!“
Indsendt af lærer fra Kroggaardsskolen

En opmærksom lærer 
har spottet denne 
bil på Ørbækvej i 
retning mod Børn- og 
Ungeforvaltningen. 
Gad vide om det er 
byrådsflertallets  krav 
om, at der skal gøres 
noget ved lærernes 
rigide arbejdstid,  
der har nået KL?

GLÆDELIG JUL MOR!
Tilbage i klassen efter en veloverstået jule- 
klippedag fortæller en af mine elever stolt:  
„Jeg har lavet tre juledepressioner til min mor“.
Indsendt af lærer fra Højby Skole


