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NR 03 16 Knas i 
forberedelsen!

side 4.

Brinkmann 
kommer!

side 21.

MIN UDDANNELSE // Er det pædagogik eller learning management, når Odenses  
skoler nu bindes op på den digitale læringsplatform MinUddannelse? Er det en hjælpende 
hånd eller en tidsrøver? Er det læringsmålstyring ind ad bagdøren? Er det Big data-føde?  
Odense Lærerforening er med i kommunens følgegruppe. – Vi sidder med, fordi vi vil have,  
at MinUddannelse bliver lærernes redskab, siger OLF’s Dennis Vikkelsø.

PÆDAGOGIK 
ELLER LEARNING 
MANAGEMENT? Qside 8-9
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FORVENTET TID ANGIVES
OPGAVEOVERSIGTEN // De store besparelser  
på folkeskolen har skabt meget stor ubalance 
mellem opgaver og resurser. Derfor har det  
været afgørende for OLF, at en resurseneutral  
lokalaftale skulle sikre fokus på en prioritering  
af arbejdsopgaverne. Når der ikke tilføres flere 
resurser, kan balancen kun genoprettes ved at 
prioritere og/ eller fjerne arbejds-
opgaver. Aftalen præciserer, at 
lederen skal angive forventet 
tid på arbejdsopgaverne for at 
sikre denne prioritering (s. 3 i 
Lokalaftalen).

KORTERE SKOLEDAGE OG  
TOLÆRERORDNINGER
TOLÆRERORDNING // OLF har på flere planer 
arbejdet politisk på at få bragt folkeskolelo-
vens § 16b i spil. Politisk er der nu åbnet op 
for, at skolerne fra næste skoleår kan vælge 
at omlægge understøttende undervisning 
til to-lærerordninger og co-teaching. Det 
bliver op til den enkelte skole at vurdere, 
om den vil omlægge den understøttende 
undervisning, målrette indsatsen og afkorte 
skoledagen. Det besluttede Børn- og  
Ungeudvalget før sommerferien.

AkTuELT

InDhoLD

Ved de aktuelle forhandlinger om Budget 2017 
er der blandt andet forslag om færre undervis-
ningstimer, flere timer uden lærere, 40 elever i 
klasserne i visse timer, færre midler til vikardæk-
ning og mindre støtte til børn med særlige behov.  
side 4-5

Pædagogikken er truet af læringsmålstyringen, 
hvis ikke skolelederen griber fat om den tobenede 
formålsparagraf, siger Lejf Moos, der netop har 
udgivet bogen „Pædagogisk ledelse i en lærings-
målstyret skole“. side 12-13

Ytringsfriheden blandt offentligt ansatte forsøges 
inddæmmet med forskellige styringsteknikker, 
sagde Rasmus Willig, da han besøgte OLF i Klare- 
gade. -Er det censur, spurgte han retorisk? -Ja, 
det er, svarede han selv. side 10-11
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SKOLENS DRIVKRAFT // Jeg synes, at læringsmålstyring  
er et forkert begreb. Specielt begrebet styring kan sende et  
signal om, at det er andre end lærerne, der styrer, og jeg bryder 
mig heller ikke om overdreven brug af data.  Sagt af forsknings-
leder Andreas Rasch-Christensen. side 14-15
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Drillo-bold og datadelirium

FRA AT VÆRE en fodboldnation, som 
ingen regnede med, gjorde Egil ”Drillo” 
Olsen i 90’erne de norske spillere til et 
landshold, der en overgang sensationelt 
lå nummer to på verdensranglisten.  
”Drillo” baserede landsholdets spil på 
data og empiri, og det var ret effektivt, 
men også ret så kedeligt. Defensivt og 
destruktivt.  Norge lod andre hold have 
bolden og ventede på modstanderens 
fejl.

„Drillo-bold“ blev et skældsord, og 
træneren blev kritiseret for at fremme 
spillere med stor løbestyrke, men med 
begrænset kreativitet.  Desuden kunne 
det ifølge kritikken ødelægge talentud-
viklingen, hvis ungdomsspillere skulle 
trænes i ikke at have bolden.  Men ef-
fektivt var det. Siden er der gået mere 
data i fodbold på topplan, som der er i 
mange andre brancher.

Der er skjult værdi i de data, som 
virksomheder genererer, og ved at ud-
nytte denne, kan man skabe en konkur-
rencemæssig fordel, hedder det i forret-
ningsverdenen.  Der er med andre ord 
penge i skidtet. I skole- og uddannel-
sesverdenen er der i nogle kredse store 
forventninger til datastyringen.

13 kommuner, 10.000 lærere og 
79.000 elever er med i det omfattende 
Projekt Læringsledelse, der er støt-
tet af A.P. Møllermidler og hen over 
fire år skal forsøge at udnytte data om 
eleverne i planlægningen af undervis-
ningen. 

Lærerne i Odense er ikke med i dette 
projekt, men indførelsen af den digitale 

„læringsplatform“, MinUddannelse er 
et led i strategien med at udnytte data.

For nylig påpegede Ph.D-studerende 
Thomas Engsig i en tankevækkende 
kronik i Information, at big data kun 
siger kun noget om korrelationer og 
gennemsnit, ikke noget om kausale 
 forhold, altså årsagssammenhænge.

I USA har Big data været afgørende 
for vurderingen af såvel uddannelses-
politiske reformer i USA som spørgs-
målet om, hvad en god skole er, skriver 
Engsig.  

-Det gjorde bare ikke den amerikan-
ske skole bedre – tværtimod.

Alligevel er anvendelsen af big data 
også trængt helt ind i de danske klas-
seværelser.   

Ledelsesforskeren Lejf Moos giver i 
dette nummer af LærerBladet også da-
tabegejstringen fingeren.

-Vi teknokratiserer alle processer.  Vi 
tror, at vi på baggrund af tusindvis eller 
millionvis af data kan lave undervis-
ningsprogrammer, der er perfekte.  

-Det kan vi ikke, siger han og foreslår 
at overlade undervisningen til lærerne.

Måske er det med Drillo-bolden in 
mente mere relevant at påpege, at bru-
gen af data i undervisning kan være 
effektivt, men ret kedeligt, ukreativt og  
endda misledende.  

Og det kan med den pædagogiske 
filosof og forsker Gert Biestas ord være 
vigtigt at fastslå, at vi med den blinde 
brug af big data måler det, vi med let-
hed kan måle, i stedet for at måle det,  
vi værdsætter.

SKATTESTIGNING BLIVER EN REALITET
SKATTEGEVINST // Odense Kommune har ansøgt 
Ind enrigsministeriet om at måtte hæve skatten 
med 1 procentpoint svarende til 200 mio. kr. Et 
flertal i Odense Byråd bestående af Enhedslisten, 
SF, Socialdemokratiet og De Radikale har øremær-
ket en stor del af pengene til børnene. Det minder 
meget om Odense Lærerforenings tidligere forslag 
om en indsatsskat til gavn for velfærden. Med en 
stigning på 1 procentpoint vil Odense fortsat ligge 
lavest på Fyn. Ministeriet afgør, om Odense kan 
indløse hele skattegevinsten på 200 mio. kr. til 
2017-budgettet, eller om det kun kan ske hen over 
flere år.

BESPARELSER FOR  
25,5 MIO. KAN ANNULLERES
BUDGET 2017 // Odense Lærerforening har 
blandt andet som en del af Velfærdsallian-
cen været en aktiv del af bevægelsen, der 
har kæmpet imod omprioriteringsbidraget. 
Der blev lagt et voldsomt pres på regerin-
gen, hvilket ved forhandlingerne med  
kommunerne endte med delvist at med- 
føre fjernelse af omprioriteringsbidraget. 
For børn- og ungeområdet betyder det,  
at der kan fjernes besparelser for 25,5 mio. 
kr. allerede nu.

„Det menneske,  
der besidder  
sit livs ‘hvorfor’,  
kan klare næsten  
ethvert ‘hvordan’.
Friedrich Nietzsche (1844–1900)  
ifølge Svend Brinkmann

Erik Schmidt
LærerBladets 

redaktør

Big data siger 
kun noget om 
korrelationer 
og gennemsnit, 
ikke noget om 
kausale forhold, 
altså årsags-
sammenhænge.
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Uanset udfaldet, er lærere, pædagoger og 
forældre på tæerne.  

I januar fik massive protester Odense 
Kommune til at aflyse besparelser på 20 
millioner kroner, og borgmester Anker 
Boyes varslede opskrivning af skattepro-
centen.  Borgmesterens kursændring og 
den lovede øremærkning af det forøgede 
skatteprovenu til børn og unge skabte i be-
gyndelsen af året en midlertidig, moderat 
optimisme.  Der var nye toner, og nedskæ-
ringsbølgen var stoppet.

Sådan kunne det se ud.  Men i horisonten 
dukkede nye besparelseskrav op. Der ville 
alligevel ikke komme flere midler til sko-
lerne.  

Nu blev det meldt ud, at der på Budget 

Politikere udfordret  
i budgetgyser

MANGE HOLDER VEjRET indtil der kommer 
en afgørelse på, om Odense kan få lov til at 
indløse skattegevinsten ved at hæve taksten 
med et procentpoint.

Afgørelsen kommer inden længe, nær-
mere bestemt senest 16. september, og den 
har stor indflydelse på budgetforhandlin-
gerne, der netop nu pågår i Odense Byråd.

Det står allerede fast, at de annoncerede 
besparelser på B&U-området på 71,4 mio. 
kr. ikke effektueres fuldt ud, fordi „omprio-
riteringsbidraget“ tidligere på åretblev taget 
af bordet.

På B&U-området var der indlagt et ram-
mebesparelsesforslag på 27,3 mio. kr. alene 
på grund af „omprioriteringsbidraget“, og 
det har nu mistet sin begrundelse.

BUDGET 17 // Det står fast, at de annoncerede besparelser på B&U-området på  
71,4 mio. kr. ikke effektueres fuldt ud, fordi „omprioriteringsbidraget“ tidligere på  
året blev taget af bordet. Men der er forslag om færre undervisningstimer, flere  
timer uden lærere, 40 elever i klasserne i visse timer, færre midler til vikardækning  
og mindre støtte til børn med særlige behov.  Den 21. 9. er der førstebehandling.

tekst: Erik Schmidt

2017 skulle spares mere end 70 mio. kr. på 
B&U-området svarende til, at 160 medarbej-
dere skulle opsiges.  

STADIG MASSIVE PROBLEMER

Det skete på trods af stor modstand blandt 
skolebestyrelser og forældre, der i et åbent 
brev til politikerne fra 22. maj 2016 skrev 
om store grupper af børn i mistrivsel, kon-
flikter der løber løbsk, fordi ingen lærere el-
ler pædagoger har tid til at tage hånd om det, 
manglende inklusions- og AKT-vejledning, 
børn, der ikke får støtte, hvis de har van-
skeligt ved at læse, utidssvarende undervis-
ningsmaterialer, computere fra sidste årti, 
forfaldne lokaler, ringe indeklima, ringe 

DET SIGER DE OM SkOLEn

„Vi siger ikke, at skolerne i Odense er forgyldte. 
Nej, vi ved, at vi har sparet ad helvede til. De er 
pint og oplaget ned på det laveste niveau, og der 
er ikke noget, vi hellere vil end at give dem noget 
mere. Men vi har ikke pengene.“
Anker Boye, borgmester,  
Fyens Stiftstidende den 9. 5. 2015

”...og det gør især ondt at lave hold med 40 
elever til én voksen i den understøttende 
undervisning og at ændre på balancen mellem 
lærere og pædagoger i den understøttende 
undervisning, så der kommer færre lærere...“
Susanne Crawley Larsen, B&U-rådkvinde,  
Fyens Stiftstidende den 25. 5. 2016

„Det kræver ordentlig tid og rum til 
forberedelse, det kræver godt og opdateret 
undervisningsmateriale, og det kræver, 
at lærerne har tid til at finde inspiration 
hos hinanden. I Odense er ingen af de tre 
forudsætninger opfyldt.“
Forældrene fra skolebestyrelserne,  
Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport, 2015, s. 15

„Samtidig med at der er sket en væsentlig 
stigning i undervisningstid, flere elever 
inkluderes i folkeskolen, færre midler tildeles pr. 
undervis ningstime og sygefraværet bevæger sig 
fra fald - 
ende til stigende hos medarbejdere, ses 
følg ende udvikling i forhold til elevernes 
præstationer og trivsel i forhold til 
folkeskolereformens måltal:

- Resultater af nationale test går fra stigende til 
   stagnerende.
- Udviklingen i børnenes glæde ved skolegang 
  stagnerer.
Børn- og Ungeforvaltningen, Notat om elevernes 
retskrav, august 2015

„Mange års besparelser og forringelser på  
børn- og ungeområdet får alvorlige 
konsekvenser for kerneopgaven ude på den 
enkelte skole  
og i det enkelte klasseværelse.“
Mohammed Bibi, formand for  
Skolelederne i Odense,  
Fyens Stiftstidende den 24. 5. 2016.
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muligheder for vikardækning, lærere, der 
mister modet, fordi de ikke kan løbe stærkt 
nok og ledere, der ser opgivende til.

Ved de aktuelle forhandlinger om Budget 
2017 er der alligevel blandt andet forslag om 
færre undervisningstimer, flere timer uden 
lærere, 40 elever i klasserne i visse timer, 
færre midler til vikardækning og mindre 
støtte til børn med særlige behov.

DEn RØDE HELIkOPTER

Odense Lærerforening er løbende i dialog 
med skolepolitikerne og B&U-forvaltningen 
og forsøger på andre måder at skabe medie-
opmærksomhed om underfinansieringen af 
folkeskolen.

Lærerne var med i den vigtige demonstra-
tion på Flakhaven den 18. januar med 1500 
demonstrerende forældre, lærere og pæda-
goger og har støttet aktiviteterne i „Stop for 
børnebesparelserne“ og Velfærdsalliancens 
landsdækkende aktiviteter. 

Foreningen ønsker ikke alene at få bespa-
relserne af bordet.

-Vi skal være ambitiøse på børnenes og 
de unges vegne, siger OLF-formand, Anne-
Mette Kæseler Jensen.

-Børnene og de unge skal tænkes ind i 
byens vækststrategi, og Odense skal væk fra 
bundplaceringen med hensyn til at afsætte 
midler til skolen.

For at skabe opmærksomhed om den poli-
tiske prioritering af midler til folkeskolen i 
Odense og fremme dialogen med politikerne 
havde Odense Lærerforening den 24. august 
inviteret partispidserne i Odense til at „se 
folkeskolerne i Odense i helikopterperspek-
tiv“. 

Da turdeltagerne havde fået udleveret 
en „turguide“ med oplysninger om lærer-
foreningens syn på folkeskolens tilstand i 
Odense, lettede første hold med den røde 
helikopter ra Hans Christian Andersen 
Airport.

Det var Susanne Crawley (R), Pernille 
Bendixen (DF), Brian Skov Nielsen (EL) 
og Kristian Guldfeldt (K).  Derefter var det 
Peter Rahbæk Juel (S), Bo Libergren (V) og 
Brian Dybro (SF) og Anne-Mette Kæseler 
fra Odense Lærerforening.

Store dele af fynsk presse var mødt op i 
lufthavnen for at få interviews med poli-
tikerne og bonusbilleder af den røde heli-
kopter mod en for en gangs skyld skyfri, blå 
sommerhimmel.

Efter at være blevet udstyret med en turguide med oplysninger om de enkelte skoler og folkeskolens tilstand i Odense var det hold 2’s tur til at stige op i den røde 
helikopter sammen med Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette Kæseler jensen.  Fra venstre er det Brian Dybro (SF), Bo Libergren (V) og Peter Rahbæk juel 
(S).  Flere medier var mødt op i H.C. Andersen Airport for at få et interview med skolepolitikerne og OLF i røde og blå omgivelser.

STATISTIK
Odense Kommune er én af de syv kommuner der bruger over 
10% færre penge, end man skulle forvente.
Tal fra KORA-rapport, januar 2016

Tal fra Notat vedr. opfyldelse af elevernes retskrav,  
Børn- og Ungeforvaltningen 2015

Årlig udgift pr. elev i Odense Kommune:
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LOKALAFTALEN // Lokalaftalen med lærerne i Odense fik en lidt støjende debut. 
Lederne var frustrerede. Samtidig gik en dom i Arbejdsretten om netop forberedelsen 
lærerne imod. Men nu er der ro på.  Aftalen holder.

knAS I fORBEREDELSEn

Lokalaftalen 
om lærernes 

tjenestetid i 
Odense sendte en 

lille sprække med lys 
igennem skyerne over 

Odenses hårdtprøvede sko-
ler. Men blækket var knap tørt 

efter underskrivelsen den 27. 
april 2016 , før skyerne begyndte at 

trække sig sammen.
Kort tid efter indgåelsen af aftalen  blev 

lærernes tillidsrepræsentanter og skolele-
derne indkaldt til møder på samme tid for at 
sikre en fælles udlægning af aftalen.

Det springende punkt var lærernes for-
beredelse. Efter aftalen skulle der forlods 
afsættes fem timer til lærernes egen dispo-
sition, og desuden skulle lederen afsætte et 
antal timer til den enkelte lærer, så balan-
cen mellem undervisning og forberedelse 
var sikret.  Det skulle desuden tilstræbes, at 
forberedelsestiden blev placeret i arbejds-
dagens yderpositioner.

Et andet centralt punkt var, at lederen på 
den enkelte lærers opgaveoversigt skulle 
angive forventet tid på arbejdsopgaverne: 
undervisning, forberedelse og en række øv-
rige opgaver.  Dette for at sikre, at der sker 
en prioritering af dem.

Men dagen efter mødet oplevede flere 
tillidsrepræsentanter, at deres skoleledere 
begyndte at tolke på ordlyden.

Nogle hæftede sig ved, at der i aftalen blev 
brugt udtryk som „tilstræbe“ og havde en 
række forbehold.

PRÆCISERInG Af AfTALEn

Mandagen efter var tillidsrepræsentanterne 
til møde hos Odense Lærerforening i Klare-
gade.

-Folk var vildt frustrerede, siger en tillids-
repræsentant, der ønsker at være anonym.

Skoleårets afslutning nærmede sig, og 
sammen med travlheden bredte usikkerhe-
den sig også.

Herefter indkaldte B&U-direktør Poul 
Anthoniussen til stormøde sammen med 
OLF-formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, 
hvor både tillidsrepræsentanter og skolele-
dere deltog. Formålet var endnu en gang at 
skabe en fælles forståelse af aftalens ordlyd.

Den 9.  juni udsendte Poul Anthoniussen 
„Præcisering af lokalaftale med OLF“, og fra 
rådkvinde Susanne Crawley Larsen forlød 
det, at aftalen nu skulle køre, og de skolele-
dere, der havde været forbeholdne, så ud til 
at resignere. 

-Men lidt nervepirrende var det da, siger 
Anne-Mette Kæseler Jensen.

-Jeg synes også, det er ærgerligt, at nogle 
skoleledere ikke umiddelbart viste den store 
velvilje til at følge intentionen i lokalaftalen.

-Men jeg håber, det skyldes, at aftalen lige 
skal ind under huden på dem.

STØJ PÅ TRÅDEn

LærerBladet har stillet spørgsmål til B&U-
direktør Poul Anthoniussen om usikker-
heden i forbindelse med udmøntningen af 
lokalaftalen.

-Der har været lidt støj på tråden. Hvordan 
går det med at udmønte lokalaftalen?

-Det er mit klare indtryk, at det er faldet 
på plads.  Du har ret i, at vi beskæftigede os 
med de sidste uger op til ferien. Da vi lige-
som havde et resultat med lokalaftalen, så 
støder vi ind i en logistisk udfordring. Der er 
jo kun et antal positioner i sådan et skema, 
og hvordan kan det så ligge? 

-Men det er et godt eksempel på, hvor  
godt samarbejdet er blevet, for det fik vi  
jo løst!  Vi holder et møde sammen med  
formandskabet i OLF, og vi finder nogle 
måder at formulere os på, og vi har et fæl-
lesmøde i salen, hvor jeg står sammen med 
Anne-Mette, og så får vi en løsning, for i  
det gode samarbejde må man hugge en  
hæl og klippe en tå.

-Hvordan reagerede lederne? Følte de  
sig svigtet?

-Det er der ikke nogen, der har ytret hver-
ken i plenum eller over for mig, men det er 
klart, når man i juni, hvor det hele bimler og 
bamler, og der er ved at være afslutning på 
skoleåret, og skolelederne har den travleste 
tid på året, og der har været mange omstil-
linger med lov 409 – så kommer der  en 
lokalaftale, der betyder, at de skal til at plan-
lægge på en anden måde, men du har ret i, at 
der var noget opstandelse. 

-Men det var noget skemateknik. Det 
har også noget at gøre med, at skolerne af 
forskellige årsager ikke har helt lige mulig-
heder i deres budgetter, så det var vanskeligt 
for nogle skoler, og det var jeg nok tre dage 
for længe om at forstå, at det ikke handlede 
om, at man protesterede mod fænomenet, 
men man kunne bare ikke se for sig, hvor-
dan man på værktøjssiden skulle få løst pro-
blemet.  Men da jeg fik fat på Anne-Mette og 
Dennis, så fandt vi jo en løsning på det.

-Du skulle ikke banke skolelederne på 
plads?

-Nej, sådan oplevede jeg det ikke.  Vi  
fik lavet nogle hold af skoleledere, der kunne 
se, hvordan det kunne lade sig gøre, der 
kunne hjælpe andre skoledere, der havde 

BERETnIng

tekst: Erik Schmidt

Mohammed Bibi, 
der er formand 
for Skolelederne i 
Odense.  -Vi har et 
kvalificeret overblik 
til efteråret.
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sværere ved at se, hvordan det kunne lade 
sig gøre.

RO HOS SkOLELEDERnE

Også Mohammed Bibi, der er formand for 
Skolelederne i Odense, har fået ro på. 

-Vi er kun tre uger ind i det nye skoleår, 
og jeg synes, at det er alt for tidligt at kon-
kludere noget på vegne af 36 skoler, siger 
Mohammed Bibi.  

-Skolelederforeningen har netop besluttet 
at evaluere implementeringen af lokalafta-
len blandt skolelederne i Odense, og jeg for-
venter, at vi har et kvalificeret overblik i ef-
teråret. Det er dog mit umiddelbare indtryk, 
at alle skoler har fundet gode løsninger. 

-Det er også mit indtryk, at skemalægnin-
gen og de administrative opgaver i forbin-
delse med skoleårets planlægning har fyldt 
mere, end de plejer, dels fordi vi i år havde 
flere skematekniske bindinger at forholde 
os til, og dels fordi vi kom alt for sent i gang 
med detailplanlægningen.

DOMMEn I ARBEJDSRETTEn

Nervøsiteten i Odense Lærerforening efter 
indgåelsen af lokalaftalen skyldtes ikke 
mindst, at der samtidig med trakasserierne 
om lokalaftalen faldt dom i Arbejdsretten, 
hvor Danmarks Lærerforening kørte sag 
mod Kommunernes Landsforening.  

Ved overenskomsten mellem de to parter, 

var det nemlig blevet aftalt, at skolelederne 
og lærerne skulle drøfte, hvor meget tid 
 læreren forventedes at bruge til forbere-
delse.  Det var i hvert fald Anders Bondos 
opfattelse.  

Men kort tid efter udsendte formand for 
KL’s Løn og Personaleudvalg, Michael Zieg-
ler, et brev til til alle kommuner. Her slog 
han fast, at skolelederne ikke er forpligtet 
til at sætte tid på det forventede omfang af 
lærernes opgaver og altså heller ikke på for-
beredelsestiden.

Den 3. juni faldt der dom i sagen.  Dan-
marks Lærerforening tabte. Skoleledelsen 
er ifølge Arbejdsrettens dom ikke forpligtet 
til at sætte tid på den enkelte lærers forbe-
redelse.

Frifindelsen af KL for at have brudt loya-
litetspligten i hovedaftalen mellem KL og 
Lærernes Centralorganisation gjorde ondt i 
lærerforeningen og blandt lærerne. 

AfTALEn I ODEnSE HOLDT

80% af lærerne oplever ifølge en undersø-
gelse, som lærerforeningen har fået lavet, at 
de ikke har tid nok til at forberede en orden-
tig undervisning til eleverne, og medlem-
mernes ja til OK15 var i høj grad bundet op 
på udsigten til at sikre forberedelsestiden, 
så den ikke bare udgøres af den resttid, der 
er tilbage, når alle andre opgaver er udført.

Det kunne føre til et pres internt i fore-
ningen, men også fra kommunerne.

I nogle kommuner lod man sig påvirke 
af dommen, der altså faldt den 3. juni, men 
ikke i Odense.

-I Odense var det et punkt i lokalaftalen, 
at skolelederen skulle angive forventet tid 
på lærernes  undervisning, forberedelse og 
øvrige arbejdsopgaver, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen.  

-Men bilaget, der skulle præcisere afta-
len, kom først efter dommen i Arbejdsret-
ten. Så aftalen i Odense holdt.

Den 9. juni 2016 udsendte Poul Antho-
niussen „Præcisering af Lokalaftale med 
OLF“ og et bilag, der bekræftede, at skole-
lederne var forpligtet til at angive forventet 
tid på opgaveoversigten.

„Den 9.  juni udsendte Poul  
Anthoniussen „Præcisering  
af lokalaftale med OLF“, og  
fra rådkvinde Susanne Crawley 
Larsen forlød det, at aftalen nu 
skulle køre, og de skoleledere, 
der havde været forbeholdne, 
så ud til at resignere.“ 

Forberedelsen er blevet omdrej- 
ningspunktet i Lokalaftalen  
med lærerne i Odense. Men nogle 
ledere har fundet det vanskeligt  
at få forberedelsestiden placeret  
i ydertimer.



Læringsplatform skal ikke styre 
lærernes pædagogik
LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS // Er det pædagogik eller learning  
management, når alle landets skoler nu er bundet op på digitale læringsplatforme?  
Er den en hjælpende hånd eller en tidsrøver? Er det læringsmålstyring ind ad bagdøren? 
Odense Lærerforening er med i kommunens følgegruppe. - Vi sidder med, fordi vi vil 
have, at MinUddannelse bliver lærernes redskab, siger OLF’s Dennis Vikkelsø.

tekst: Erik Schmidt

I Odense har 
B&U-forvalt-

ningen valgt 
MinUddannelse 

som læringsplatform 
(Learning Management 

System) og har etableret en 
følgegruppe, der skal overvåge 

og drøfte udviklingen. Her er der 
repræsentanter for Odense Lærer-

forening, forvaltningen, skolelederne og 
BUPL.

Lærerforeningens udgangspunkt er, at 
didaktikken tilhører lærerne.

-Læreren er kun forpligtet på at anvende 
Fælles Mål, siger OLF’s Dennis Vikkelsø, 
der er med i følgegruppen. 

-Undervisningsministeren stiller ikke 
krav om yderligere specificering eller indi-
vidualisering. Det gør hendes ministerium 
heller ikke længere. Politikerne i Odense og 
forvaltningen gør det heller ikke. 

-Den enkelte skoleleder kan dog godt 
stille krav om det, men det ville da være 
dybt mærkværdigt, hvis det er ude på den 
enkelte skole, at der lægges benspænd for 
det gode lærerarbejde ud.

LÆRERnES REDSkAB

Dennis Vikkelsø, der ud over at være næst-
formand i Odense Lærerforening også er 
fællestillidsrepræsentant for lærerne og 
medlem af Hovedudvalget, har fra begyn-
delsen sagt, at Odense Lærerforening ikke 
sidder med i følgegruppen for blot at blive 
informeret. 

-Vi sidder med fordi vi vil have, at MinUd-
dannelse bliver lærernes redskab.

-Det må ikke blive læringsportalen Min-
Uddannelse, der styrer lærerens måder 
at arbejde på. Det skal være læreren, der 
 styrer, hvordan MinUddannelse anvendes.

KL og regeringens aftale om et nyt 

it- system i folkeskolen blev indgået i for-
længelse af folkeskolereformen og økono-
miforhandlinger for 2015 og kaldes samlet 
for Brugerportalinitiativet. Kravet om en 
læringsplatform er en del af denne aftale. 

fULD IMPLEMEnTERInG

Odense Kommune stiler efter „fuld imple-
mentering“ af læringsplatformen ved ud-
gangen af 2017, men i Børne- og Ungedirek-
tør Poul Anthoniussens fortolkning drejer 
det sig om at indarbejde elevplanerne.

-Udtrykket „fuld implementering“ er ta-
get fra KL’s materiale om brugerportalsini-
tiativet. I forvaltningen tolker vi det således, 
at ved udgangen af 2017 laves alle elevplaner 
i MinUddannelse.

-Da elevplaner automatisk fødes af elever-
nes arbejde med de forskellige læringsfor-
løb, betyder det også, at der laves årsplaner 
og forløb i MinUddannelse. Når det er sagt, 
så ved vi også godt, at det ikke er alt i skolens 
hverdag, der kan eller skal digitaliseres. 

Odense Kommunes fortolkning går altså 
ud på, at læringsportalen er fuldt implemen-
teret, når elevplaner og årsplaner ligger i 
MinUddannelse. Men det kræves først reali-
seret med udgangen af 2017, så der er endnu 
halvandet øveår.

SYSTEMET InVITERER OG LOkkER
Alligevel bekymrer det Dennis Vikkelsø, at 
læreren i det løbende elevplansarbejde skal 
udspecificere og individualisere Fælles mål, 
arbejde med tegn på læring og give eleverne 
medaljer som feedback.

-Det er blevet til i en tid, hvor en bevæ-
gelse troede, at antallet af mål viste under-
visningens kvalitet.

-Systemet inviterer, lokker, presser lære-
ren til at tage langt mere i anvendelse, end 
der stilles krav om.

-Det bør til enhver tid være den enkelte 
lærer - måske sammen med hendes team-
kollegaer, der afgør hvor specifikt, der skal 
arbejdes med mål. 

ELEVERnES ALSIDIGE UDVIkLInG

MinUddannelse indeholder også et område 
til kortlægning af elevernes alsidige ud-
vikling. Spørgsmålene til eleverne er ifølge 
Dennis Vikkelsø så svære, at det vil kræve  
et stort oversættelsesarbejde af læreren,  
før eleverne ville kunne udfylde det. 

Odense Kommune har lavet en række 
hjælpespørgsmål, der skal erstatte lærings-
platformens nuværende spørgsmål. 

-Men på et møde med Odense Kommune 
blev vi forsikret om, at det ikke er en skal-
opgave, at arbejde men denne del af lærings-
platformen. Det er Dennis Vikkelsø glad for.

-Man skal passe alvorligt på med at lave 
en kunstig opsplitning i mål, der vedrører 
et fag, og mål, der vedrører elevens alsidige 
udvikling. Oftest er målene viklet fuldstæn-
dig ind på hinanden og er dybt afhængige af 
hinanden. 

-Når vi arbejder med elevernes egne  
tekster, handler det jo både om indhold og 
metoder, men også ofte om sådan noget som 
at kunne disponere sin tid, fordybe sig, give 
og modtage feedback, overholde en deadline 
og at være udholdende.

BERETnIng
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-Systemet inviterer, lokker, 
presser læreren til at tage  
langt mere i anvendelse,  
end der stilles krav om. 

DENNIS VIKKELSø, OLF-næstformand
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En MISfORSTÅELSE
På skoler rundt omkring i landet, 
var lærere så småt begyndt at lave 
individuelle målplaner i de nye 
computerprogrammer, der er kon-
strueret til formålet.

Men i februar 2016 tog kontorchef 
og leder af læringskonsulenterne 
Anders Andersen fra undervisnings-
ministeriet bladet fra munden.

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

Det er heller ikke meningen, at 
alle 24 elever i klassen, skal indløse 
samtlige bindende læringsmål til 
fulde. Det skriver folkeskolen.dk på 
baggrund af et svar fra Undervis-
ningsministeriet til Liberal Allian-
ces undervisningsordfører Merete 
Riisager.

"Elever, som leverer en fremra-
gende præstation, der opfylder 
målene på udtømmende vis, skal  
efter 7-trinsskalaen have højeste 
karakter", skriver ministeriet så-
ledes. 

Hvis eleven altså kan det, der står 
i Forenklede Fælles Mål, at han eller 
hun skal kunne, så er det et 12-tal. 

ET STÆRkT  
HJEMMELÆRInGSMILJØ

B&U-direktør Poul Anthoniussen 
betragter ikke mindst lærings-

platformen som et redskab for for-
ældre.

-For at understøtte et stærkt 
hjemmelæringsmiljø er det vigtigt, 
forældrene kan følge med i deres 
børns undervisning. Hidtil har 
forældre bl.a. kunne få kendskab 
til dette via deres børns elevplan. 
Disse elevplaner har i sagens natur 
jo været noget bagudskuende og er 
ikke nødvendigvis velegnede til en 
systematisk daglig understøttelse af 
barnets læring. 

Danmarks Lærerforening og KL 
har på en række møder ikke kunnet 
blive enige om, hvilke ophavsrettig-
heder lærerne har til deres under-
visningsforløb, hvis de bliver pålagt 
af enten kommune eller skoleleder 
at dele dem. DLF’s hovedstyrelse 
planlægger at få sagen prøvet ved 
retten. B&U-direktør Poul Antho-
niussen indrømmer derfor en vis 
frivillighed.

-Indtil vi hører andet, opfatter vi 
muligheden for deling af forløb som 
en facilitet, der gør det muligt for 
lærerne at videndele og inspirere 
hinanden og forhåbentligt lette den 
enkeltes forberedelse af undervis-
ningen. 

-Hvis en lærer har udviklet et for-
løb, og af den ene eller anden grund 
ikke ønsker at dele det med sine kol-
leger, så står det vedkommende frit 
for ikke at gøre det.

-Hvis man er en pligtopfyldende  
lærer, så får man det egentlig  
dårligt af alt det, man skal, siger 
Lene Eilrich fra Tarup Skole

tekst: Erik Schmidt

CHRISTIAN BEBE-HEMPLER ER såkaldt ambassadør, når det 
gælder MinUddannelse. Han får noget, der ligner 10 timer 
for at hjælpe kollegerne på Tarup Skole.

-Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke lader sig styre af 
MinUddannelse. I praksis kan det dog godt være svært at 
undgå, så det er godt at kende programmet godt.  

Lærerne på Tarup Skole skal på et halvt år lægge to  
undervisningsforløb ind på MinUddannelse.

Christian, der underviser i matematik, historie og  
musik,  har været godt rundt på platformen, og han er  
ikke forskrækket.

-Jeg synes især, det er smart, at man hurtigt kan koble 
mål på læringsforløbene.

Lene Eilrich er „kun“ nået til årsplanerne.  Der er meget 
at sætte sig ind i.

-Det er vigtigt med et skridt ad gangen, siger Christian, 
der selv har prøvet at lave en instruktionsvideo til elev-
erne på Skoletube, der er integreret med MU.

-Det er alligevel en ret simpel brugerflade.
Lene Eilrich mener godt, hun kan finde ud af det.
-Men når jeg hører om „fuld implementering“ tænker 

jeg, at det går nok over. Der kommer nok en ny undervis-
ningsminister, inden det er fuldt implementeret.  Og så er 
jeg alligevel også træt af at tænke sådan. Altså med at man 
hele tiden sorterer noget fra, fordi man ikke kan nå det 
hele.  Hvis man er en pligtopfyldende lærer, så får man det 
egentlig dårligt af det.

-Altså at lægge en introvideo ind, det kan jeg sikkert  
nok finde ud af, men puh ha..., hvornår får jeg tid.

Et skridt ad gangen

1. Fra december 2017 anvendes MinUddannelse til  
elevplaner og årsplaner  
(Odense Kommunes succeskriterie).

2. Der stilles ikke centrale krav om, at Fælles Mål  
skal udspecificeres eller individualiseres.

3. Der stilles ikke centrale krav om at anvende delen  
vedrørende „elevens alsidige udvikling“.

4. Der stilles ikke centrale krav om, hvordan der  
fremkommer en elevplan i MinUddannelse.

5. Der stilles ikke centrale krav om at anvende  
forløbsafvikleren.

6. Forældrekontakt foregår indtil videre i Skoleintra.
7. Undervisningsforløb ligger automatisk tilgænge- 

ligt for alle skolens brugere, hvis man ikke  
aktivt fravælger det.

SÅDAn ER DET I ODEnSE

-Når jeg hører om „fuld implementering“, tænker jeg, at det nok går over, siger Lene Eilrich , 
der her ses sammen med „ambassadør“ Christian Bebe-Hempler på Tarup Skole.
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M E D l E M s b l a D  f R a  O D E n s E  l æ R E R f O R E n i n g  //  odenselaererforening.dk

Oplæg og debat i fem saloner den 5. oktober 2016 

Kl. 17.00-19.30 på UCL, 
Niels Bohrs Allé 1, 
5220 Odense SØ

Der er debat i fem saloner.  Alle oplæg vil blive holdt tre gange.   
Man kan således nå at deltage i tre saloner.  For valg af salon to og tre  
er det tanken, at man kan lade sig inspirere af de øvrige deltagere  
over lidt snack og et glas vin i de små, indlagte pauser.

fÆLLESSAnG OG VELkOMST
1) Professor Per Fibæk Laursen, Aarhus Universitet
 „Brugsværdi for eleverne - og andre klassiske dyder.“
2) Biskop Tine Lindhardt og rådkvinde Susanne Crawley Larsen
 „Hvad er dannelse - har vi et dannelsesideal?“
3) Standupkomiker og foredragsholder Sebastian Dorset
 „Livets grundskole.“
4) Filosoffen: Kunstprojekt i folkeskolen
5) Professor Johs. Nørregaard Frandsen
 „Klods Hans: Mønsterbruddet og Phantasien“

TILMELDInG
Via Facebook: „Hvad vil vi med skolen i Odense - eller telefon 6612 6890

EnTRÉ
50,- kr. betales ved indgangen som aftalte penge.

ARRAnGØR 
Skole og Forældre, Folkekirken og Odense Lærerforening

SALOn-DEBAT
Hvad vil vi med skolen i Odense?

BEnHÅRDE        STYRInGSTEknIkkER
YTRINGSFRIHED // 
-Det er ikke længere  
professionerne og befolk-
ningen, som stiller kritiske 
spørgsmål til den måde, 
der bliver styret på, men 
staten, der stiller spørgs-
mål om, hvorvidt både  
professionerne og befolk-
ningen kan styre sig selv  
og blive mere effektive, 
sagde Rasmus Willig,  
da han gæstede Odenses 
lærere, pædagoger og  
sygeplejersker.

BERETnIng

tekst: Erik Schmidt

Sociologen 
Rasmus Wil-

lig var i hopla, da 
han for nylig holdt 

oplæg for en eksklusiv 
forsamling af omtrent 

50 lærere, pædagoger og 
sygeplejersker i Lærernes Hus 

i Klaregade.
Han kom ind på så forskellige 

emner som krigen i Syrien, ungdommens 
behov for nye autoriteter, dagens forside på 
dagbladet Information med overskriften 
„Er du også blevet forført af Brinkmanns 
populisme?“, ideen om konkurrencestaten, 
popularitetskonkurrencer, vækstidealer, 
økologi og permakultur. 

Han opfordrede alle, der var mødt frem til 
at springe ud af skabet! Vi kan ikke sidde på 
den flade længere!

Ud af hvilket skab?
Mere om det senere!

fAGLITTERÆRT HIT

Rasmus Willigs nye bog, „Afvæbnet kritik“ 
handler om kritik, censur, tavshedskultur 
og offentlig ansattes manglende ytringsfri-
hed.
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Hans udgangspunkt er, at kritik er motor 
for samfundsmæssige forandringer og de-
mokratisk legitimitet.

Bogen blev kort tid efter sin udgivelse 
helt usædvanligt et faglitterært hit hos 
boghandlerne. Bogen lå i en periode nr. 1 på 
 Saxos bestsellerliste! Det er ret godt for en 
bog med et potentielt abstrakt emne i et ri-
melig tørt, sociologisk perspektiv skrevet til 
en forholdsvis snæver målgruppe.  

Rasmus Willig har simpelthen ramt en 
nerve hos de store grupper af professions-
udøvere, lærere, pædagoger, sygeplejersker, 
politibetjente, og socialrådgivere.  

Bogens indhold gør de offentlige ansat-
tes - herunder lærernes - individuelle op-
levelser til almene erfaringer, og giver den 
subjektive oplevelse af uretfærdighed og 
utilstrækkelighed et troværdigt fundament 
og en mulig platform for politisk forandring.

nY fORM fOR CEnSUR

Rasmus Willig fortalte sit publikum om en 
ny form for censur, der handler om det, der 
ikke længere kan betale sig at sige, fordi man 
bliver overhørt, eller i værste fald fordi det 
får negative konsekvenser.

Ret ind eller forsvind!  Sådan har mange 
lærere oplevet budskabet fra deres ledere 
de seneste år.  Det udtrykkes sjældent di-
rekte.  Magt fungerer ikke uhildet i vores 
åbne og demokratiske og på mange måder 
antiautoritære samfund.  Den fungerer 

mest bekvemt i det skjulte installeret som 
sprogspil, subtile styringsteknikker og 
anonyme kontrolsystemer, udgrænsning af 
kritik, idealisering af personlige egenskaber 
som fleksibilitet og robusthed, opstilling af 
falske modsætninger, rolleforvrængning, 
konstante og kaotiske forandringer, ind-
dæmning af følelser, internaliseret kultur 
og selvcensur.

-Er det censur, spurgte Willig retorisk?
-Ja, det er, svarede han selv.
Det er ikke længere professionerne og 

befolkningen, som stiller kritiske spørgs-
mål til den måde, der bliver styret på, men 
staten, der stiller spørgsmål om, hvorvidt 
både professionerne og befolkningen kan 
styre sig selv og blive mere effektive.  Kri-
tik er ikke længere velset.  Den afvæbnes, 
parkeres og returneres. Der er tale om 
magtudøvelse med både bløde og benhårde 
styringsteknikker til selvstyring.

PSYkOLOGISk APARTHEID

Rasmus Willig mente, at den danske flex-
curitymodel er afløst af en tvangsmæssig 
fleksibilitet.

Psykologisk apartheid kaldte han tenden-
sen til at opstille en modsætning mellem at 
være positiv og negativ.  

-Det er tydeligt, at de negative er dem, 
der har udtrykt sig kritisk og har lavstatus, 
hvorimod de positive er dem, man gerne vil 
have flere af.

Hele kapitel 4 er en opremsning af ind-
samlede ledelsessvar på medarbejderkritik.

I flæng kan også nævnes: „Jeg hører, hvad 
du siger, men det er ikke min oplevelse,“ „Ja, 
men det er et vilkår,“ „Du skaber en negativ 
stemning,“ „Hør lige hvad du siger, du er 
ikke anerkendende,“ „Det er ikke stenalde-
ren, vi lever i,“ De kan få det til at fungere 
andre steder,“ „Tænk nu i muligheder i 
stedet for begrænsninger,“ „Du skal lære at 
finde dig i mere,“  „Du skaber dårlig stem-
ning på møderne,“ og „Det tror jeg ikke, du 
mener!“

  -Flere af ledelsessvarene i min bog opere-
rer med en adskillelse mellem de negative og 
de positive.  Men ikke alene det.  De opererer 
også med en smittebærerteori.  Det er bedst 
at holde sig væk fra de negative for ikke at 
blive inficeret.

-Hvis I har tænkt jer at springe over, hvor 
gærdet er lavest, så læs kun kapitel 4 - Svar 
på kritik, sagde Rasmus Willig til sit publi-
kum.  -Læs hele kapitlet, hele syrebadet!

-14 dage efter er I klar til jeres etiske valg.

SPRInG UD!

Rasmus Willig, der var inviteret til at for-
tælle om sit arbejde med at kortlægge of-
fentlige lederes afvæbning af medarbejder-
nes kritik kom også ind på sin nye bog, som 
kommer til at handle om naturfilosofi og 
omstilling til det bæredygtige samfund.

-Det er så vigtigt! Vi må læse på lektien og 
starte en bevægelse. 

-Vil vi leve med vores frygt, eller vil vi leve 
med vores værdier, spurgte han retorisk ud 
i rummet!

-Spring ud!

BEnHÅRDE        STYRInGSTEknIkkER
-Vil vi leve med vores frygt, 
eller vil vi leve med vores 
værdier? spurgte sociologen 
Rasmus Willig ud i rummet.
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Med skolere-
formen er det 

blevet meget syn-
ligt, at folkeskolen  

i dag befinder sig i et 
skisma mellem pædago-

gisk ansvar og neoliberal 
uddannelsesøkonomi.  Med 

den forøgede magt, som skole-
lederne er tiltænkt, må de derfor 

balancere mellem hensyn til den globale 
konkurrence om læringsresultater og hen-
syn til skolens formål: elevernes demokrati-
ske dannelse.

Det siger ledelsesforsker Lejf Moos fra 
DPU, Aarhus Universitet, der gennem 
mange år har forsket i skoleledelse.  Syns-
punktet har han uddybet i sin nye bog 
„Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret 
skole?“, der er udkommet på Hans Reitzels 
Forlag.

Læg mærke til spørgsmålstegnet i bogens 
titel. Kan det overhovedet lade sig gøre 
at lede pædagogisk i en læringsmålstyret 
skole?  

Svaret er ja, hvis man spørger Lejf Moos.   
-Men det kræver, at skolelederne er sig be-
vidste om, hvad der er deres vilkår. Man har 
større mulighed for at agere, hvis man ved, 
hvad det er for et rum, man agerer i. Ja, og 
så er det en god ide at tale med lærerne og 
pædagogerne.

fRA SORT TIL kULØRT TIL...

Lejf Moos har været lærer i 25 år, inden han 
uddannede sig til cand. pæd. og siden blev 
skolekonsulent, udviklingskonsulent og 
forsker på det, der i sin tid hed Danmarks 
Lærerhøjskole, men i dag er underlagt Aar-
hus Universitet som Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse - i daglig tale 
bare DPU.

Han blev lærer i 1965, så han har kunnet 
følge folkeskolens udvikling fra sort til  

kulørt til den læringsmålstyrede skole.     
- Et udtryk, som Moos selv bruger.

Lejf Moos opfatter skole og uddannelse 
som et politisk kampfelt, hvor den politiske 
styring og kravet om målbare resultater 
truer pædagogikken.

-Skoleledelse må jo handle om pædagogik.  
Men skolereformen og loven om lærernes 
tjenestetid udstiller nogle temmelig store 
modsætninger og stridspunkter.  

-Den ene modsætning er mellem styring 
og pædagogik. Den anden findes inden for 
pædagogikken.  Den handler om læring og 
målstyring på den ene side og dannelse på 
den anden side.

DEn BREDE fORMÅLSPARAGRAf

Men folkeskolens formålsparagraf indehol-
der ifølge Lejf Moos begge elementer. 

-Der er tale om en bipolær formålspara-
graf, siger han.  

-Man kan tolke to meget forskellige ret-
ninger ind i den.  Den ene er den velkendte 
dannelsesforestilling om gennem under-
visning at udvikle selvstændighed og aktiv 
medleven i et demokrati med åndsfrihed og 
rettigheder.  Den anden, at skolen handler 
om forberedelse af de unge til uddannelse og 
arbejdsliv ved at fokusere på læring.  

-Men der er ikke overensstemmelse mel-
lem det dominerende krav om målstyring 
og synlig læring og formålsparagraffen.  Det 
er en politisk kamp, vi er vidner til!  Lige 
nu har målstyringsfolket medvind. Blandt 
andet fordi målstyringen refererer til den 
økonomiske udvikling. Alt inden for det of-
fentlige skal gøres økonomisk. Det er en sej 
kamp, men også den vigtigste kamp, for den 
handler om vores fremtid.

Kernen i folkeskoleloven er ifølge Moos 
stadig dannelse og undervisning, ligesom 
den er det i formålsparagraffen.  

-Der står ikke læring ét eneste sted, mens 
undervisningen er velbeskrevet.  

Derfor undrer det ham, at der i andre 
tekster fra undervisningsministeriet og 
Kommunernes Landsforening slet ikke står 
noget om undervisning, men udelukkende 
noget om læring og læringsledelse.

-Disse tekster må derfor betragtes som 
politiske forsøg på at ændre på dominerende 
diskurser om skolen, skriver han i sin bog.

Denne bestræbelse på at omdanne skolen 
som kulturinstitution til et læringssted, 
hvor elever forberedes til arbejdsmarkedet 
ligger ifølge forfatteren i tråd med OECD og 
konsulentselskabet McKinseys globalise-
rings- og styringsstrategier.

DE TInG DER kOMMER fRA OECD

-Jeg har dog altid været skeptisk over for 
det læringsmålstyrede med smalle kompe-
tencemål, for det bliver teknokratisk og in-
strumentelt.  Men det kom aldrig til diskus-
sion i faglige kredse, da skolereformen blev 
indført, og det undrer mig meget. 

Lejf Moos rejser sig og henter en lille, 
brun, indbundet spiralbog fra hylden.

-Her kan du kan se noget, der ligner.  Det 
er meget skægt.   

„Inspection edufax“ står der udenpå.  
-Det er den engelske manual, som sko-

lerne inspiceres efter.  Jeg købte den, da 
jeg var i England og fulgte én af „Her Maje-
sty's Inspector of Schools“, der tjekker, at 
lærerne lever op til standarderne.  Jeg har 
ikke tal på, hvor mange mål der er, men det 
er samme tankegang som målstyringen i 
Danmark.  

-Det er en del af markedsgørelsen og 
globaliseringen. Danske politikere og ud-
dannere har grebet de ting, der kommer fra 
OECD!  Vi skal arbejde sammen, og vores 
samarbejde er økonomisk og markedsplads-
styret. 

-Derfor får vi utrolig meget med at sætte 
mål, sammenligninger og konkurrence, som 
jo er markedspladslogikker. Det er det, vi ser 

Skoleledernes 
store dilemma

BERETnIng

tekst: Erik Schmidt

PÆDAGOGIK // Hvis ikke skolelederne er klar over, at folkeskolelovens kerne 
stadig er undervisning og dannelse, er pædagogikken truet af styringsiveren,  
evidensbevægelsen og læringsfikseringen, siger ledelsesforsker.
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i den læringsmålstyrede skole og i uddan-
nelsespolitikken. Hovedgrunden til at vi går 
fra undervisning til læring er, at læringsre-
sultaterne skal kunne måles.  Det er så det, 
man gør - med fattige resultater - PISA og alt 
det der, og det er med til at indsnævre det, 
som skolen beskæftiger sig med.

EDU-BUSInESS OG EDU-InDUSTRY

I de senere år har Lejf Moos interesseret sig 
for de store transnationale agenter, som fx 
den vestlige, økonomiske samarbejdsorga-
nisation, OECD, men også de store konsu-
lenthuse.

-Der er opstået en sand edubusiness 
og eduindustry i uddannelsesverdenen. 
 Pearson og McKinsey bliver hentet ind, og 
de er med til at fremme udviklingen.  100 
mio. har Moderniseringsstyrelsen jo spildt 
på McKinsey.  Altså spildt ud fra et pædago-
gisk perspektiv – ikke fra et styringsmæs-
sigt!  Og det er dem, der styrer evalueringen 
af skolereformen.

-Der er virkelig tale om store selskaber. 
Et eksempel er Pearson, som jo har 80.000 
ansatte på verdensplan. De bygger i den grad 
på, at hvis man kan sammenligne forskel-
lige uddannelsessystemer efter de samme 
standarder, så kan man også lave undervis-
ningsmaterialer og testmaterialer, og det er 
der penge i. 

-Så laver de nogle best-practice-pakker. 
Altså undervisningsmidler.  De har haft 
lidt svært ved at etablere sig i Danmark på 
grund af vores uddannelsestradition. Men 
vejen er ved at blive banet for dem.

-PISA-kompetencerne revideres hvert 
tiende år, og det sker i et samarbejde mellem 
OECD og Pearson. De har jo de dygtigste 

folk.  Det er lidt skrækindjagende, synes jeg.
-Edubusiness er helt klart noget, der er på 

vej.  Se bare til Sverige.  Jeg redigerer en se-
rie på Springer Verlag om educational gover-
nance research. Noget af det er rystende 
læsning.  

A.P. MØLLER-fOnDEn STYRER

A.P. Møller Fonden, der har bevilget 1 mia. 
kr. til en bedre folkeskole, kan være med til 
at bane vejen for den transnationale edub-
usiness, påpeger Lejf Moos.

-De er jo inde og styre efteruddannelsen 
af lærere og ledere. Der sidder en bestyrelse 
med A.P. Møller-folk og et par marionetter 
og fordeler pengene.

-Vi vænner os til styringen fra Mærskfon-
den, og det vil jo også gøre det nemmere for 
Pearson at overtage hele skidtet, ikke?  Det 
ligner Det Kgl. Teater og Dong og alt muligt!

Indførelsen af digitale læringsplatforme 
med mulighed for at udtrække data og me-
tadata passer også ind i markedspladstan-
kegangen.

-Vi teknokratiserer alle processer.  Vi 
tror, at vi på baggrund af tusindvis eller mil-
lionvis af data kan lave undervisningspro-
grammer, der er perfekte.  Som kan tilbyde 
undervisning til hver enkelt elev i præcis 
det, de har brug for.  Men der er en enkelt del 
i denne ligning, man udelukker.  Er vi enige i 
de mål?  Eller er det ikke den professionelle 
lærer, der er bedre til at vurdere det?

-Kulturkampen om skolen, altså den poli-
tiske kamp om kulturen, er guld værd.  Men 
den forsvinder.  For som professor Gerd Bie-
sta siger, så har vi ikke længere noget formål 
med skolen.  Vi har mål, og det er at præstere 
højt på de internationale skalaer.  

-Men hvad er det for en skole, vi vil have.  
Hvad er det for elever, vi gerne vil have, der 
kommer ud i den anden ende?  Det forsvin-
der fra diskussionen.  

-Jeg ikke ser nogen påvisning af, at den 
målstyrede skole vil medvirke til elevernes 
dannelse.  Her er jeg meget inspireret af 
dannelse i Gert Biestas forstand med kva-
lificering, socialisering og subjektificering.  
Individet i fællesskabet skal have kritisk di-
stance til tingene og kunne tænke frit.  Det 
er jo grundlaget for kreativitet.

Lærerens professionelle frihed er ifølge 
Lejf Moos en nødvendig forudsætning

-Læreren skal have metodefrihed for at 
kunne være opmærksom på de enkelte ele-
ver og åndsfriheden er vigtig, fordi vi ikke 
vil have en totalitær skole. Vi har taget nogle 
uddannelsespolitiske skridt i den retning 
de senere år, men  vi er endnu ikke tæt på et 
totalitært skolesystem.

„Pædagogisk ledelse i en læringsmål-
styret skole“ handler om meget andet end 
styringen af skolen.  Lejf Moos kommer godt 
rundt i alt, der betyder noget for undervis-
ning, læring og skolehverdag. 

Hans ærinde er ikke et opgør med skolere-
formen, men at se muligheder.

-Selvfølgelig skal man efterleve den, hvis 
man vil bevare sit job, men hvis man tolker 
formålsparagraffen, så giver det rum til at 
gøre noget andet. Det er de modsætninger, 
der må afgøres i praksis. Ikke uddannelses-
politisk. Men i praksis. Altså af skolelederne 
og lærerne. Skolelederne kan jo ikke gøre 
noget som helst uden lærerne.

Lejf Moos på Emdrupborg, hvor DPU har hovedsæde.  I hånden har han den engelske manual, som skolerne 
inspiceres efter: „Inspection edufax“. -jeg købte den, da jeg var i England og fulgte én af „Her Majesty's Inspector 
of Schools“, der tjekker, at lærerne lever op til standarderne.  jeg har ikke tal på, hvor mange mål der er, men det 
samme tankegang gælder for målstyringen i Danmark. 

OM LEJf MOOS

Lektor Lejf Moos, DPU, AU.  Lærer i 25 år, 
derefter cand. pæd. og skolekonsulent.  
I 1988 pædagogisk konsulent i Gentofte. 
Ansættelse ved Lærerhøjskolen, der  
senere blev til DPU, hvor han forsker i 
ledelse på klasse-, skole- og forvaltnings-
niveau. I de senere år har han interesseret 
sig for påvirkningerne fra de transnationale 
agenturer som EU og OECD.  
 Har udgivet en del bøger enten som  
redaktør eller forfatter, f.eks. i 2016  
‘Pædagogisk ledelse i en læringsmål- 
styret skole?’ 
 Han har skrevet en række artikler  
til internationale tidsskrifter og  
redigerer en bogserie for Springer  
Verlag.
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SNÆVER KREDS  
BAG SKOLEFORSKNING
POLITIK OG FORSKNING // Det er en ret snæver kreds af forskere, der påvirker  
og betjener myndighederne i skole- og uddannelsesmæssige spørgsmål. -Der er et  
pædagogisk oligarki, der fungerer, men det er politik på et højere plan, så det skal jeg  
slet ikke røre ved, siger ledelsesforsker Lejf Moos fra DPU. -Nej, der er snarere en  
bestemt uddannelsespolitik, der legitimerer sig med henvisning til forskelige forskeres 
opfattelser, siger professor Lars-Henrik Schmidt, der er tidligere rektor for DPU.

Blandt forskere 
og uddannere er 

der  ikke enighed 
om, hvad god pæda-

gogik og god pædago-
gisk ledelse er.  

Alligevel findes en mere 
eller mindre sammenspist 

gruppe, som forsøger at fremme 
en bestemt opfattelse af, hvilken 

retning skole- og uddannelsespolitikken i 
Danmark skal have.  

Sådan er i hvert fald opfattelsen hos en del, 
som arbejder med pædagogik. Synlig læring, 
læringsmålstyring og datainformeret læring 
og ledelse dominerer helt det pædagogiske 
landskab.  Ude af det store billedet er mere 
bløde og umålelige dele som demokratisk 
dannelse, æstetiske læreprocesser, de 
mange intelligenser og selv læringsstile, der 
for bare otte år siden var et stort slagnum-
mer, der seerhittede med tv-udsendelsen  
„Skolen i verdensklasse på 100 dage“.

ET GRAnATnEDSLAG

I magisterforeningens sektionsblad, DM 
Professionshøjskoler, har der netop været en 
artikel om, at det er en lukket kreds af for-
skere, der står bag oprettelsen af „Nationalt 
Center for Skoleforskning“ på DPU.  Bjørn 
Hansen fra DLF udtaler i den forbindelse til 
bladet: „Man kunne få den tanke, at man har 
villet holde andre væk fra at deltage“. 

Bag centret står prominente navne som 
institutleder Claus Holm, professor Lars 
Qvortrup, professor Jens Rasmussen og 
forskningschef Andreas Rasch-Christensen.

Artiklen omtaler oprettelsen som „et 
granatnedslag“ i lærer- og pædagogverde-
nen, fordi kun en lille kerne af personer har 
deltaget i forberedelsen af centret.   Ingen i 
hverken DLF, BUPL eller lærer- og pædagog-

uddannelseslaget har været inddraget i det 
forberedende arbejde, og også på Institut for 
Pædagogik og Uddannelse har kortene været 
holdt meget tæt til kroppen.

Men er det i så tilfælde et meningshe-
gemoni, der har et hensigtsmæssigt og ac-
ceptabelt niveau, og er der tale om, at der er 
bestemte forskere, der favoriseres, når de 
magtfulde positioner i dansk pædagogik skal 
besættes?

POLITIk PÅ ET HØJERE PLAn

Da LærerBladet besøger ledelsesforsker, Lejf 
Moos, for at tale om hans nye bog om pæda-
gogisk ledelse i en læringsmålstyret skole, re-
agerer han på spørgsmålet om eventuel sam-
menspisthed med en vis tilbageholdenhed.

I sin nye bog sætter Moos ingen navne på 
sin kritik af den pædagogiske udvikling.

-Nogle af kollegerne vil nok være uenige i 
noget af det, jeg skriver.  Men jeg har i bogen 
ikke kritiseret eller diskuteret med personer. 
De har ikke fået plads i min bog.  Men der er, 
som Thomas Rømer (pædagogisk filosof fra 
DPU, red.) siger, et pædagogisk oligarki, der 
fungerer.  

Moos tøver lidt, inden han går videre.
-Lige i dette øjeblik er de ved at præsentere 

Nationalt Center for Skoleforskning, siger 
han.

Han henviser til, at Aarhus Universitet 
og VIA  UC holder åbningsreception for det 
nye „Nationalt center for Skoleforskning“, 
netop som vi sidder på hans kontor og taler 
sammen.  

-Se på, hvilken personkreds, der står bag!
Lejf Moos gør sig synligt umage med ikke 

at komme med direkte anklager, og det er der 
en forklaring på.  

-Det er så politisk, at det skal jeg slet ikke 
røre ved.  Det er ikke kun internt politisk her 
på DPU.  Det er politik på et højere plan.

LB: -Jamen, hvad kan eksempelvis Qvor-
trup, Jens Rasmussen og Andreas Rasch-
Christensen, som andre ikke kan?

-De kan give de rigtige svar.
LB: -Der er så mange bud på god offentlig 

ledelse for tiden. Hvorfor bliver der ikke lyttet 
til dig og dine meningsfæller?

-Fordi vi ikke siger det rigtige. 
-Jeg vil påstå, at det er Moderniserings-

styrelsen, der har meget mere magt end un-
dervisningsministeriet.  De laver strategier 
ud fra økonomiske overvejelser. Det skal 
være styrbart i den offentlige sektor. Det er 
styringen, der er under forandring med in-
spiration fra OECD og EU.

DUM VIDEnSkAB  
UDEn STRID OG DIALOG

Lektor Brian Degn Mårtensson fra UC Sjæl-
land har ved flere lejligheder kritiseret ens-
retningen.

-Der er et voldsomt personsammenfald, 
hvis man ser på, hvem der har haft centrale 
placeringer i Ny Nordisk Skole, arbejdet med 
reformerne og de nye mål- og fagbeskrivelser 
i skolen og på læreruddannelsen og det nye 
Nationalt Center for Skoleforskning

-Gennemgående personer er fx Jens Ras-
mussen og Andreas Rasch-Christensen. Der 
er nogle ganske få, der indtager posterne i 
forskellige vigtige udvalg og bestyrelser.

-Men vi har mange flere gode forskere, og  
vi har brug for andre udgangspunkter end 
fx systemteori og samtidsdiagnostik.  Vi får 
dum forskning og dårlig videnskab uden 
strid og dialog.

DE DER BETALER MUSIkkEn...

Et andet bud fra en anonym kilde på DPU 
siger om gruppen af fremtrædende forskere, 
at det, der er fælles for dem, er deres gode 

BERETnIng

tekst: Erik Schmidt
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forbindelser til undervisningsministeriet, 
Kommunernes Landsforening, Mærskfon-
den m.m. De tænker pædagogisk forskning 
som en form for myndighedsbetjening. De 
laver og støtter forskningsprojekter, som 
passer ind i de nævnte instansers strategier.

-Man accepterer, at de, som er gode til at 
skaffe bevillinger, slår sig sammen og dan-
ner et center, hvor det at skaffe bevillinger er 
en vigtig del af pointen. De, som betaler for 
musikken, bestemmer hvad der skal spilles.

Især Lars Qvortrup ligner en sand pro-
jekt- og pengemagnet.  En kendsgerning er 
det, at han af A.P. Møller Fonden, i hvis vur-
deringsudvalg Jens Rasmussen sidder, mod-
tog 21 mio. kr. til "Forskningsinformeret, 
målstyret skole- og kompetenceudvikling".  

Oven i det beløb bidrager de involverede 
kommuner selv med omkring 57 mio. kr. Det 
er det hidtil største projekt, som A. P. Møller 
Fonden har valgt at støtte.

To projekter tager Qvortrup med fra Aal-
borg Universitet over i det nye center.  Det 
drejer sig for det første om ”Program for 
Læringsledelse”, der støttes af A.P. Møller 
Fonden. Det gennemføres sammen med 240 
skoler i 13 danske kommuner og er placeret 
på Aalborg Universitet. 

For det andet drejer det sig om ”Program 
for Læringsledelse i dagtilbud”, der er finan-
sieret af og gennemføres i samarbejde med 
seks danske kommuner og placeres i regi af 
Nationalt Center for Skoleforskning i tæt 
samarbejde med Aalborg Universitet. 

Centret, hvor Qvortrup er blevet leder, 
har et femårigt budget på 65 mio. kr., hvoraf 
Aarhus Universitet støtter med 20 mio.  
Claus Holm er i øvrigt institutleder på uni-
versitetet.

IkkE EnIG
Andreas Rasch-Christensen afviser, at han 
er med i en indspist gruppe eller et oligarki.

-Det kan jeg fuldstændig og aldeles afvise.  
Jeg er langtfra altid enig med de personer, 
der omtales, og selv om jeg er med i x-antal 
grupper, der arbejder med uddannelse, så 
gør det mig ikke automatisk enig med andre 
i disse grupper.

Andreas Rasch-Christensen henviser til, 
at han er kritisk over for både læringsmål-
styring og kvaliteten af de nationale test.

-Jeg synes, at læringsmålstyring er et 
forkert begreb.  Specielt begrebet styring 
kan sende et signal om, at det er andre end 
lærerne, der styrer, og jeg bryder mig hel- 
ler ikke om overdreven brug af data.  Det  
er lærerne og deres undervisningspraksis, 
der er drivkraften i skolen. Rasch-Christen-
sen kan også godt ærgre sig over, at der ikke 
er mere opmærksomhed om dannelsen i 
skolen.

-Problemet er jo blandt andet, at man ikke 
kan måle dannelse, og det kræver mod af 
politikerne at stole på fortællinger om dan-
nelse.  

ET LILLE LAnD

Peter Allerup, der er professor i pædagogisk 
statistik, peger på, at Danmark er et lille 
land med ret få pædagogiske forskere.

-Jeg ved ikke om gruppen er ’sammen-
spist’, men det er korrekt, at der er tale om 
en begrænset samling. De spiser undertiden 
sammen, men har ofte hver sin opfattelse 
af, hvordan det hele skal skrues sammen. Så 
måske spiser de sammen, men de spiser ikke 
det samme. 

-Det kan godt se ud som om, at bestemte 
forskere favoriseres, når titler og midler de-
les ud, men billedet er i høj grad et produkt 
af den kendsgerning, at der ikke er så mange, 
som har de nødvendige kvalifikationer.  
Danmark er så lille, og vi har tradition for at 
’lytte’ til danske forskere.

-Det har den indlysende konsekvens, at 
man ’bliver hængende’ i vante forestillinger, 
og politikere klamrer sig til de udlægninger, 
som kommer dem for øre. Fx den om „at 
store skoler uddanner højere præsterende 
elever end de små skoler“, og den om  „at der 
er 15-17% af de danske elever, som forlader 
Folkeskolen uden at kunne regne eller læse.“ 

POLITIkkEn LEGITIMERER SIG

Professor Lars-Henrik Schmidt, der er tidli-
gere rektor for DPU, mener, at ensretningen 

af forskningen skyldes, at politikken, søger 
legitimation. Ikke at forskerne er sammen-
spiste.

-Nej, det er et fatamorgana.  Der er deri-
mod en bestemt uddannelsespolitik, der 
legitimerer sig med henvisning til forskelige 
forskeres opfattelser, når det falder for. 
Problemet for dansk pædagogik og uddan-
nelsesforskning er et helt andet, nemlig at 
pædagogik er blevet uddannelse og uddan-
nelsespolitik til beskæftigelsespolitik. 

-Dermed er det et politisk-økonomisk 
rationale, der styrer og kun anerkender 
ét understøttende vidensregime, nemlig 
evidensbegejstringens digitale dokumenta-
tion. Fordi vidensregimet understøtter den 
digitale dokumentation, er den umiddelbar 
oversættelig til politik - det vil sige til at un-
derstøtte den politik forvalterne på forhånd 
mener at vide virker. Man tillader sig nu om 
dage vælge den dokumentation, som passer 
ens styringsrationale. 

-Pædagogikkens problem er så, at den 
ikke kan acceptere dette frie valg af doku-
mentation efter forgodtbefindende, men 
fortsat insisterer på at respektere den levede 
erfaring og ikke kun den tekniske forstan-
dighed. 

-De konkurrenceudsatte midler til pæ-
dagogisk forskning gives i dag næsten 
udelukkende til projekter med en speciel 
evidensbasering. Antallet af relevante forsk-
ningsledere med den professionelle eksper-
tise er begrænset og understøttes af teknisk 
ekspertise. Derfor er målet det samme i alle 
projekter, nemlig at få forlænget bevillin-
gerne og gengangernes udsigt er således et 
spørgsmål om et politisk konsensualt ønske 
om at fremme beskæftigelsen af økonomiske 
hensyn og selvforsørgelse af ideologiske. 

-Forskerne er ikke nødvendigvis kamme-
ratligt bekendte, men teknisk forbundne i 
omlægning til en målrationel styring af hele 
uddannelsessektorens institutioner, der re-
gelrettes efter tur.

I næste nummer af LærerBladet bringes et  
interview med Lars-Henrik Schmidt.

-Pædagogikkens problem er så, at den ikke kan acceptere  
dette frie valg af dokumentation efter forgodtbefindende,  
men fortsat insisterer på at respektere den levede erfaring og 
ikke kun den tekniske forstandighed. 

LARS-HENRIK SCHMIDT
Professor

Lejf Moos (tv) har ikke den opmærksomhed hos  
offentlige og bevilgende myndigheder som visse andre 
pædagogiske forskere.  Mener han det forkerte?  
Lars Qvortrup (th) er god til at skaffe midler til 
projekter, og den der betaler musikken, bestemmer.  
Mener han det rigtige?
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Charlotte Holm

oLF mEnER
af Anne-Mette Kæseler Jensen,  
formand, Odense Lærerforening

Vi er på rette Vej, men der er langt endnu, når det 
gælder prioriteringen af folkeskolen i Odense.
Det er positivt, at politikerne har lyttet til os:

· Der er nu enighed om, at besparelserne er gået 
alt for vidt

· Der er nu enighed om, at det ikke er nok at rulle 
besparelserne tilbage

· Der er nu enighed om, at der skal investeres i 
folkeskolen

· Der er nu flertal for en skattestigning – og den 
bliver en realitet 

Derudover lykkedes det at få regeringens omprio-
riteringsbidrag væk. Det har været et langt og sejt 
træk at nå frem til, at børnene og folkeskolen skal 
være en del af byens vækststrategi. I lang tid er 
vi blevet bombarderet med budskaber om, at alt 
kunne gøres bedre og billigere, at Odense var nødt 
til at spare massivt på folkeskolerne og ikke havde 
råd til at investere i byens børn.

Derfor er vi utroligt glade for de nye udmeldin-
ger, selvom alle ved, at der er meget lang vej endnu, 
inden Odense er væk fra sin bundplacering på fol-
keskoleområdet. 

Tak til alle jer, der på forskellig vis har bakket op 

om vores arrangementer, deltaget i diverse aktivi-
teter, kontaktet politikere og andet netværk, skre-
vet indlæg osv. Jeres opbakning er afgørende for 
at fastholde fokus på folkeskolen - og vi har fortsat 
meget brug for jeres indsats!

Vi fortsætter indsatsen med fokus på folkesko-
len. Vi skal igen og igen gøre opmærksom på vigtig-
heden af, at investere i børnene, at tænke børnene 
ind i byens vækststrategi og at være ambitiøse på 
børnenes vegne. Vi vil langt mere med børnene.

Det gør vi bl.a. med en række initiativer op til 
budgetforhandlingerne. I kan læse mere om de 
forskellige tiltag på Odense Lærerforenings hjem-
meside og facebookside.

Her vil jeg gerne fremhæve et arrangement: 
Event på Flakhaven den 19. september kl. 16.30-
18.00. En stor gruppe forældre står for planlægnin-
gen. Odense Lærerforening bakker op. Der er taler 
og underholdning for både børn og voksne. Byens 
restauranter bakker op og størstedelen giver efter-
følgende store rabatter på aftensmaden. Læs mere 
på denne side og på facebookgruppen Flakhaven 
19/9. 

Mød op!  Tag familien, kolleger og venner i hån-
den, få en god dag på Flakhaven og vær med til at 
sætte børn og unge på dagsordenen i Odense igen.

Mød op til forældreeventen  
den 19. september

Budgetforhandlingerne i Odense Kommune ligger 
lige om hjørnet. Med dette event op til forhand-
lingerne vil vi sætte børn og unge på dagsordenen 
inden budgettet bliver fastlagt.

Det er ikke en demonstration mod Odense. Det 
er et signal om, at vi gerne vil byen, men at de sidste 
års gentagne besparelser på Børn- og Ungeområdet 
skal stoppe. Nu er det på tide at investere i området. 

Udover politikerrunden vil der være underhold-
ning for store og små; bl.a. hoppeborg og ansigts-
maling, ballonmand og billige is, besøg af Ulven 
Billy og meget mere. 

Byens restauranter bakker også op om eventen 
og fra kl. 18.00 - 20.00 er størstedelen af spiseste-
derne i Odense gået med til at give en helt uhørt 

pris på aftensmad helt ned til halv pris. Tjek  
tilbuddene ud inden arrangementet og få mere  
ud af din deltagelse i eventet.

PROGRAM
16.30: Velkomst
16.35: Underholdning
16.50: Forældrenes besyv
17.00: Politikerrunden
17.30: Opsamling
17.35:  Børneunderholdning
17.55:  Afslutning
18-20: Vilde rabatter hos mange  
       spisesteder i Odense.

EVENT PÅ FLAKHAVEN  
D. 19. SEPTEMBER 16.30 - 18.00

Vi ses på Flakhaven!
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SÅDAn kOMMER VI OP Af SUPPEDASEn
FOLKESKOLEN // LærerBladet bringer her små, kompakte udsagn fra en række af 
skolens interessenter og opinionsdannere som svar på følgende spørgsmål: Hvordan 
kommer folkeskolen i Odense videre (forstået som „op af suppedasen“ efter en lockout 
og en underfinansieret reform, dårlig medarbejdertrivsel og kommunal underpriorite-
ring af midler til skolen) ? 

Ida Clemensen, 
lærer, tillids- 
repræsentant
Folkeskolen kan 
komme videre, 
hvis formålspa-
ragraffen igen 
får den primære 
betydning for 
skolens indhold. 
Tiden og det 
professionelle 
råderum skal 

være der til at kunne beskæftige sig med et 
meningsfuldt indhold i undervisningen til 
gavn for elevernes almendannelse. Der skal 
være tilstrækkelige resurser til det vigtige 
relationsarbejde og ikke mindst til at inklu-
dere elever med særlige behov. Vi vil langt 
mere med folkeskolen end test og pensum-
tænkning. Hvis vi skal lykkes, kræver det, at 
politikerne ser folkeskolen som en fantastisk 
fremtidssikret investering og prioriterer at 
bruge flere penge.

Tim Vermund, 
byrådspolitiker 
(S) 
Udgangspunk-
tet for god 
undervisning er 
arbejdsglæde. 
Med den nye 
arbejdstidsaftale 
har lærerne fået 
noget frihed og 
stolthed tilbage, 
men hvis vi skal 

leve op til vores ambitioner for Folkeskolen, 
handler det også om resurser. Lærerne har for 
lidt forberedelsestid, og skolernes økonomi 
er for presset. Odense Kommune har uden 
sammenligning den laveste kommuneskat 
på Fyn, men vi ligger også i bund, hvad angår 
normeringer på børnepasning og skolerne. 
Den prioritering er jeg ikke enig i, og derfor vil 
vi hæve skatten, og pengene skal gå til børn 
og ældre.

Jeppe Bunds-
gaard, skole- 
bestyrelses- 
medlem
1. Penge tilbage 
til skolerne.
2. Lærere, sko-
leledere , foræl-
drebestyrelser 
og elever går 
sammen om at 
skabe en mere 

elevaktiv, meningsfuld undervisning. En un-
dervisning hvor eleverne ikke sidder så meget 
ned og lytter og arbejder individuelt, men 
hvor de undersøger deres nære og fjernere 
verden, hvor de skaber løsninger på proble-
mer i lokalsamfundet og videre ud i verden, 
hvor de kommunikerer og samarbejder med 
andre elever, forældre, interessenter osv. Og 
derigennem lærer meget mere vigtigt.

Vicki Møberg 
Torp, skole- 
bestyrelses- 
formand
Folkeskolen 
i Odense li-
der – ikke kun 
under massive 
besparelser – 
men også under 
manglende poli-
tiske visioner. Jeg 

mener, at forudsætningen for at folkeskolen i 
Odense kommer videre er, at vores byrådspo-
litikere med Børn- og Ungeudvalget i spidsen 
får fælles visioner for vores børn og unge. I 
stedet for at løbe efter evindelige besparelser 
og slukke ildebrande, burde de lade engage-
ment, samarbejde og brændende visioner 
vise vejen frem…

Allan Feldskou, 
skoleleder
-Hele folke-
skolens virke 
skal bygge på 
samarbejde, 
tillid og trivsel. 
Medarbejdere, 
ledelse, forældre 
og forvaltning 
skal bidrage til at 
det lykkes.  

-Fokus på faglighed og en mere varieret  
skoledag.  
-Praksisnær kompetenceudvikling af med- 
arbejdere og ledelse.  
-Folkeskolen skal prioriteres, gerne i sam-
menhæng med Odense Kommunes vækst-
strategi.

Henrik Have, 
lærer, tillids- 
repræsentant
Politikerne i 
Odense har vist 
vilje til at få ret-
tet op på den 
uholdbare situa-
tion, der opstod 
i kølvandet på 
det ensidige, 
KL-støttede 

regeringsindgreb over for landets lærere.  
Konkret udmøntet i, at kommunen i foråret 
indgik en aftale med de odenseanske lærere 
om forbedrede arbejdsvilkår.  Der er stadig 
uindfriede lærerønsker, men et vigtigt skridt 
er taget for at sikre, at skolerne i Odense op-
fattes som attraktive arbejdspladser.
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DET VAR En fEJL
NY STRUKTUR // Poul Anthoniussen i åbent interview om den tredelte  
B&U-forvaltning. -Det var vanvittig vanskeligt at træffe beslutninger, fordi der  
altid skulle være mange med. 

En af den 
nye Børn- og 

Ungedirektør, 
Poul Anthoniussens 

første store embeds-
handlinger var at rive 

hele forvaltningens grund-
struktur ned.  En ret drastisk 

handling, som banede vejen for, 
at skolerne nu igen har deres egen 

afdeling i forvaltningen. Ændringen kan 
ifølge OLF-formand Anne-Mette Kæseler 
Jensen allerede mærkes i form af bedre dia-
log og klarere meldinger.

Men hvad gjorde Poul Anthoniussen sig af 
overvejelser inden nedrivningen?

-Rive ned lyder lidt  negativt, men det hvi-
ler på min manglende tillid til den struktur.  
Geografien skal ikke diktere.  Dybest set 
forstod jeg aldrig distriktsopdelingen af for-
valtningen, og jeg så, hvor uvirksom den var.  
Derfor lavede jeg strukturen om.   

-Når du arbejder med en volumen på 
6.300 medarbejdere, så gør alene størrelsen 
sagerne komplekse. Organisationer er rela-
tioner.  Men det er også fag.  Når man skal 
være chef for den flerfaglighed og i det volu-
men..., altså jeg oplevede en kolos på lerfød-
der, hvor koordinering blev mantraet. Det 
var vanvittig vanskeligt at træffe beslutnin-
ger. Fordi der skulle altid være mange med.  

-Du kan jo ikke have en region Nord, der 
stikker afsted i én skolepolitisk retning – og 
to andre, der gør noget andet. Hvor stiller 
det det faglige personale, borgeren og bar-
net? Det var meningsløst for mig.  Vi åd vo-
res arbejdstid op i møder. Det er simpelthen 
for dyrt.

fYRInG kOSTEDE 1,2 MIO. kR.

LB: Du var jo skolechef fra 2011-14? Gjorde 
du dine indsigelser gældende?

-Jo, du ved jo nok, at når man er på en ar-
bejdsplads og på et hold, så er der nogle ting, 
man siger inden for murene, så mit svar skal 
være, at det holder jeg for mig selv.  Men jeg 
har vel formidlet en holdning til det, når min 
første gerning var at lave det om.

LB: Det kan vel være svært som skolechef 
at sætte sig igennem over for skolelederne, 
hvis man ikke er enig i nogle grundlæggende 
beslutninger?

-Ja, der er et psykologisk omdømme, men 
der er også det faktuelle. Hvis der ikke er 
bund i det du står på, så kan der jo ikke være 
tillid til din ledelsesfigur.  

LB: B&U-chef Ina Ahrensberg blev gået, 
hvad har „den gensidige aftale“ kostet?

-Når vi følger aftalerne, der er indgået 
mellem arbejdsmarkedets parter, så ender 
aftalen med en pris på ca. 1,2 mio. kr.  

DET kAn SE TOPSTYRET UD

LB: Hvornår styrer forvaltningen, og hvornår 
lægger I beslutningerne ud på skolerne?  Det 
kan opleves lidt famlende og meget forskelligt, 
hvad skolelederne gør med målstyring?

-En ting er det konkrete forhold lige med 
det tema, men vi ser det fra tid til anden. 
Nogle gange går vi med en opgave, som an-
dre har dikteret os. Det er ikke nødvendig-
vis negativt for mig, men der kommer nogle 
politiske bestillinger. 

-Vi har et højt informationsniveau og et 

pænt dialogniveau med vores skoleledere.  
Vi skriver sjældent bare en mail med „go do“.  
Rigtig tit har vi nogle udviklingsarbejder, 
nogle workshops, nogle dialogforløb. Men 
jeg anerkender, at det fra medarbejderni-
veau kan se ud som om, der kommer rigtig 
meget fra toppen. Det må det gøre. 

-Det tror jeg, at vi til stadighed kan blive 
bedre til. Altså at komme med nogle færre 
fiks og færdig-pakker.  Det er ikke venlighed 
fra min side, men en tyrkertro på at noget 
af alt det, vi kommer med, det kræver, at det 
giver mening for det menneske, der skal stå 
med det. Det er nemmere at få en ide end at 
omsætte den.  Det har jeg nogle gange sav-
net respekt for. Jeg har levet et liv i miljøet. 
Jeg ved godt  hvor undervurderet komplek-
siteten er, når man står med 24 elever.

LB: Man kunne måske også forestille sig 
at forvaltningen somme tider kunne beskytte 
lærerne og pædagogerne mod en lidt for ambi-
tiøs skoleleder?

-Okay. Det er en god diskussion om ba-
lancegang mellem systembetragtninger og 
peronalegruppen med plads til lokalt initia-
tiv.  Det er beklageligt, hvis ikke det virker 
sådan. Men vi taler meget med lederne om, 
hvem der bestemmer hvad. 

JEG fIk VAnSkELIG START

LB: Hvordan betragter du samarbejdet med 
Odense Lærerforening?

-Jeg har været her i fem år.  Jeg synes, at 
vi har fået et tættere, mere indgående, mere 
oprigtigt samarbejde, end der nogensinde 
har været. Det er jeg vanvittig glad for. 

-Odense Kommune og forvaltningen på 
skoleområdet kan jo ingenting, hvis ikke det 
sker i et samarbejde med den faglige organi-
sation, der repræsenterer lærerne.  

-Jeg fik en lidt vanskelig start.  Det var 
vanskeligt, da vi gik fra et ret højt service-
niveau til et noget lavere og lige pludselig 
skulle reducere med 130 eller 140 lærere.  
Det er jo klart, det  belastede den relation. 
Sådan er det bare. 

-Vi er kommet videre. Nu kan vi tale om de 
vanskelige ting. 

-jeg oplevede en kolos på lerfødder, hvor koordinering 
blev mantraet, siger Poul Anthoniussen om 
distriktsstrukturen.

InTERVIEW

tekst: Erik Schmidt
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DER ER KAMP om opmærksomhed og budska-
ber i forsøget på at påvirke beslutningsta-
gerne i Odense Byråd op til budgetforhand-
lingerne. Nogle former har det med at stivne 
i gentagelser, og opfindsomheden kan derfor 
være stor.

For nylig forsøgte Odense Lærerforening 
at skabe opmærksomhed om Budget 2017 
ved at tilbyde et byrådsmedlem fra hvert 
parti en turguidet helikopterrundflyvning 
hen over Odenses 36 folkeskoler.

Partierne stillede med nogle af deres 
ordførende spidser. På første tur var det 
Susanne Crawley Larsen (R), Pernille Ben-
dixen (DF), Kristian Guldfeldt (K) og Brian 
Skov Nielsen (EL), og dernæst var det Peter 
Rahbæk Juel (S), Bo Libergren (V) og Brian 
Dybro (SF).

Politikerne nød ifølge eget udsagn turen, 
og der var lejlighed til at se på lærerfore- 
ningens argumenter. Flere medier, heri-
blandt TV2 Fyn, var valfartet til H.C.  
Andersen Lufthavn, hvor politikerne og 
Odense Lærerforenings formand blev in- 
terviewet om folkeskolen og deres budget-
overvejelser.

Lærerforeningen prøver ifølge formanden 
Anne-Mette Kæseler Jensen at ramme så 
mange som muligt med den politiske rund-
flyvning og foreningens budskaber i det hele 
taget.

Hendes erfaring er, at det er godt at skabe 
en relation til politikerne og forudsætninger 
for en god dialog. Lærerforeningen er også 
opsøgende med henblik på at få budskaber 
ud gennem medierne.

-Vores mål er jo på alle måder at styrke 
folkeskolen, og vi vil gerne påvirke både po-
litikere og borgere til at sikre de nødvendige 
midler. 

-Derfor tager vi også del i at arrangere 
relevante demonstrationer, og vi arbejder 
sammen med Velfærdsalliancen og bakker 
op om forældreaktioner, der sætter skolen 
og demokratiet på dagsordenen.

Det gør foreningen på mange måder. Op 
til de afgørende budgetmøder har den be-
stilt en markant lysreklame på toppen af 
Bikuben-bygningen i centrum. I perioden 
fra 12.-25. september bringes 33 visninger i 
timen med budskabet „Styrk folkeskolen“.

Tidligere år har foreningen op til budget-

forhandlinger lavet kampagner ved at pakke 
bybusserne ind, ved at servere „budgetkage“ 
og ved at overbringe politikerne små figurer 
i form af „(h)optimister“.

Rundflyvningen kostede godt 8.000,- kr. 
Til sammenligning koster en annoncekam-
pagne i Fyens Stiftstidende nemt 50.000,- 
kr.

Anne-Mette Kæseler Jensen afviser, at 
der er tale om fjollede happenings og un-
derstreger, at PR-udgifterne er vedtaget på 
OLF's generalforsamling.

-Vi kan ikke ramme alle, og vi undgår ikke 
kritik, men hellere kritik for noget, vi gør, 
end kritik for, at vi ikke gør noget.

tekst: Erik Schmidt

PUBLIC RELATIONS // -Vi forsøger at påvirke på mange kanaler op til budget-
forhandlingerne, for det er vores erfaring, at det giver bonus, siger Anne-Mette Kæseler 
Jensen, der drøfter de konkrete ideer til initiativer, events og kampagner med  
tillids repræsentanterne i baglandet.

PR giver gode 
politiker- 
relationer og  
medieomtale

TO MODSATRETTEDE SYnSPUnkTER PÅ OLf’S fACEBOOkSIDE 

Er det i orden at skabe medieopmærksomhed om bedre vilkår for folkeskolen gennem en turguidet 
helikopterrundflyvning over Odenses folkeskoler?

HELLE RENDAL 

”Her 3 1/2 år efter "lockouten", betaler 
vi lærere stadig kr 420,- af pr. måned. Vi 
har de dårligste arbejdsbetingelser i min 
18-årige karriere som folkeskolelærer. Jeg 
var selv med til at spille "fransk klovn" i jeres 
happenings under lockouten i 2013, fordi jeg 
i bakspejlet noget naivt troede på, at alle vi 
lærere,sammen med vores fagorganisation 
kunne gøre en forskel. Det har jeg lært af, 
men hvornår lærer I?
 Jeg synes faktisk, det er på tide, at I,  
OLF/DLF, skulle blive jeres egentlige 
opgave voksen og gå ud og kæmpe for jeres 
medlemmer, dermed også for alle vores børn 

og unge i folkeskolen! Jeres små, latterlige 
happenings virker ikke!”

MAj-BRITT UGGERLY jØRGENSEN

”Jeg kan kun indigneres over den måde 
Odense Kommune skalter og valter med 
Folkeskolen, og trækker den ene besparelse 
efter den anden ned over hele børne/
ungeområdet. Jeg betaler gerne til min 
forening, der meget kreativt har lavet en 
happening, folk har set og diskuterer, og 
dermed på en anderledes måde har lavet 
et "høringssvar" på budget 2016. Tak for 
det!”
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PROCENTDELEN AF LÆRERE, der forlader 
folkeskolen er de senere år steget markant. 
4.132 lærere forlod folkeskolen i skoleåret 
2012/2013. 

I skoleåret 2014/2015 var det tal steget til 
5.406. Det er en stigning på 31 procent på to 
år. Blandt lærere i alderen 35-54 år er stig-
ningen helt oppe på 60 procent i antallet af 
lærere, der siger farvel til folkeskolen.

Det skrev Jyllands-Posten for nylig på bag-
grund af tal, som Ritzau har fået udleveret. 

Hver femte skole i København har lærer-
stillinger, der ikke er besatte, skriver folke-
skolen.dk, og lærermanglen går især ud over 
skoler med mange socialt svage elever. Her 
må jobbene stadigt oftere genopslås. 

En analyse foretaget af Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd viser desuden, at hver 
sjette nyuddannet lærer vælger et arbejde 
uden for grundskolen. 

Ifølge Anders Bondo Christensen, for-
mand for Danmarks Lærerforening, er det 
ikke blot et problem for skolerne.

Danmarks Lærerforening har derfor ned-
sat en arbejdsgruppe sammen med Ministe-
riet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Skolelederforeningen, Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA) og Danske Professions-
højskoler (VIA).

LÆRERnE MAnGLER fRIHED

I marts 2016 lagde Nana Katrine Vaaben 
(adjunkt, ph.d), Pia Rose Böwadt (lektor, 
ph.d.) og Rikke Pedersen (lektor), der alle er 
ansat på UCC, et link til en elektronisk un-
dersøgelse ud på folkeskolen.dk, hvor de op-
fordrede medarbejdere, der var stoppet i en 
folkeskole inden for de seneste tre år, til med 
egne ord at forklare, hvorfor de var stoppet.

I løbet af en uge modtog de over 400 svar, 
som de systematiserede. Det skrev de en 
kronik i Politiken om den 19. 5. 2016.

Svarene tyder på, at der er fire hoved-
grunde til lærernes afmønstring.

For det første arbejdsmængden.
Rigtig mange påpeger, at de arbejdede 

mere før reformen, men det er en forjaget 
måde at arbejde på, og mange føler sig util-
strækkelige.

For det andet peger lærerne ifølge kronik-

forfatterne på meningsløsheden i organise-
ringen af arbejdet. „Udefra- og oppefrakom-
mende styring og forstyrrelser.

For det tredje presset fra uret. -Man har så 
travlt med forberedelse, elevplaner og gang-
vagt, at tiden til den enkelte elev pludselig er 
væk, skriver en lærer.

For det fjerde nævnes dårlig ledelse.
Den ledelse, lærerne flygter fra, er en le-

delse, der ikke tillader nogen form for kritik, 
men som vender kritikken mod lærerne. 

Fælles for begrundelserne for at stoppe i 
folkeskolen er ifølge forfatterne, at lærerne 
ikke føler, de kan komme til at gøre deres 
arbejde på en måde, som de synes, de fagligt 
og moralsk kan stå inde for.

Tillidsrepræsentant på Rosengårdskolen, 
Jan Andersen, genkender problematikken.

-Vores arbejdsvilkår kan ikke rumme 
den kompleksitet, der er i vores job, selv om 
vores lokalaftale er et skridt i en god ret-
ning. Også for mig er det dræbende med den 
kontorliggørelse og manglende mulighed for 
selvtilrettelæggelse af vores tid. Det er dræ-
bende for kreativitet, motivation og i sidste 
ende for vores professionalitet. 

nÅR TILLIDEn ER VÆk  
STOPPER LÆRERnE
LÆRERFLUGT // En kvalitativ undersøgelse viser, at lærere flygter, når de ikke kan 
komme til at gøre deres arbejde på en måde, de synes, de kan stå inde for fagligt og  
moralsk.

Det er ikke som på billedet i betydningen fritid, at lærerne ønsker sig fri tid.  Det er en professionel frihed, der giver dem mulighed for at gøre deres arbejde godt og 
samvittighedsfuldt.

tekst: Erik Schmidt
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Nå DA DA! En stjerne kommer til byen. 
For et par år siden var Svend Brinkmann nærmest ukendt i vide 

kredse, men så skrev han bogen „Stå fast“, og så var freden forbi.  
Bogen er solgt i over 60.000 eksemplarer og er oversat til syv 
sprog.  Brinkmann har over 40.000 følgere på de sociale medier, 
og han er blevet interviewet af Martin Krasnik på DR2 og af stort 
set alle andre medier. Kritikere af helt forskellig observans står i 
kø for at gå i flæsket på ham.  Senest Metropol-rektor Stefan Her-
mann og Informations nye chefredaktør Rune Lykkeberg, men 
tidligere også den positive psykologis danske frontfigur Hans 
Henrik Knoop og Tidehvervspræsten Sørine Godtfredsen.

Professor Svend Brinkmann har ramt noget.
Bestselleren Stå fast, der gør grin med tidens selvhjælpsbøger, 

skabte debat med sit satiriske, men også velbegrundede opgør 
med tidens „udviklingstyranni“. Den indeholder dogmer som 
f.eks.: „Hold op med at mærke efter i dig selv“ og „Fokuser på det 
negative i dit liv.“

Svend Brinkmann er kritisk over for  konkurrencestaten, New 
Public Management, effektivisering i det offentlige, evidens og 
accountability i uddannelsesverdenen.  Tag nej-hatten på, er hans 
modsvar, og det har nærmest skabt jubel på de sociale medier og 
blandt ansatte i den plagede offentlige sektor.

DEn UREnE PÆDAGOGIk

Mindre kendt er Brinkmanns direkte engagement i den pæda-
gogiske debat.  I 2011 udgav han eksempelvis sammen med Lene 
Tanggaard og Thomas Aastrup Rømer tekstsamlingen „Uren 
pædagogik“, som siden er fulgt op af „Uren pædagogik 2“.  I ind-
ledningen nævner forfatterne en artikel fra Weekendavisen med 
overskriften: „Skole: Det skal være slut med at basere undervis-

Brinkmann har ramt noget

STÅ fAST: Et opgør med tidens udviklingstvang

STÅ FAST // Odense Lærerforening har gaflet tidens mest omtalte og  
omdiskuterede professor

KANONFOREDRAG // af Svend Brinkmann d. 6. oktober kl. 17.30.  
Vi mødes 16.30 til torsdagsbar og fingersnack på SDU, hvor foredraget også finder sted.

Konstant udvikling af kompetencer, selvet og personligheden er 
blevet et krav i vores accelererende kultur. Evig forandring ser 
efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv, både 
inden for uddannelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx medarbej-
derudviklingssamtaler og coaching hører til dagens orden. I dette 
foredrag spørger Svend Brinkmann, om vi nu har nået grænserne 
for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, mennesker 
kan kapere. Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, 
loyalitet og pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? 
Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge 
ind i os selv og „mærke efter“? Og hvilke alternativer findes for 
mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe mod at „finde sig selv“, 
men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? I 
foredraget introducerer Svend Brinkmann en tænkning, der 
betoner sindsro, værdighed og pligt, som modgift mod nutidens 
udviklingstvang.

Svend Brinkmann er professor i psykologi på 
Aalborg Universitet. Hans forskning foregår 
i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og 
kulturanalyse, og han er forfatter til en lang 
række bøger og artikler om disse områder.  
I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og 
Gyldendals formidlingspris. Aktuelt forsker 
han i den stigende udbredelse af psykiatriske 
diagnoser.

ningen på lærernes erfaringer.  Børnenes læring skal bygge på 
videnskabelig evidens.“

Brinkmann, Tanggaard og Rømer finder overskriften menings-
løs, for hvad skulle læreren da ellers bruge hvis ikke netop sin 
erfaring?  

-Erfaringsbegrebet er blevet urent, idet det ikke kan renses for 
konkrete mennesker, relationer og praksisser, skriver de.  

-Men menneskets erfaring er bygget op ud fra konkrete møder, 
oplevelser, erindringer og personlige måder at agere på.  

Artiklen og store dele af debatten om pædagogik, er vendt på 
hovedet. Det urene og lærernes erfaringer er forældet og forkert, 
og det rene, den videnskabelige evidens, er det nye og rigtige.  

Begrebet om uren pædagogik peger blandt andet på det ube-
stemmelige element i pædagogikken.  Læring må nødvendigvis 
handle om noget.   

VIDEn HAR VÆRDI I SIG SELV

Brinkmanns nye bog, „Ståsteder“ er ikke alene en kritik af den 
nyttetænkning, Brinkmann mener, hærger samfundet, men også 
hans bud på, hvad vi skal stå fast på for at finde meningen med 
tilværelsen.

-Det meste af det, vi gør, er efterhånden blevet et middel til no-
get andet end sig selv, siger Svend Brinkmann til Politikens Mette 
Højbjerg.  -Denne form for instrumentalisering har sat sig igen-
nem og har inficeret den måde, vi tænker på. Vi ser det f.eks. med 
mange af de reformer, der kører nu. Bare tag uddannelsessyste-
met. Vi har svært ved at forstå, at viden har en værdi i sig selv helt 
uafhængigt af, om det bidrager til statens BNP. 

tekst: Erik Schmidt
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 „Sådan er det jo nok 
med de der gode livs- 
lærere, at for hver år-
gang, de har haft, så 
står der en lille flok som  
små våde hunde for  
at sige tak.“

Eksistens for begyndere
Meningen med livet er at...
Buddha: Opnå nirvana
Sokrates: Stille selve spørgs-
målet
Platon: Få indsigt i de evige 
ideer
Aristoteles: Realisere menne-
skets natur
Luther: Tro på Jesus
Kierkegaard: Foretage springet
Nietzsche: Elske sin skæbne
Darwin: Reproducere sig selv
Freud: Elske og arbejde
Maslow: Realisere sit fulde po-
tentiale
I dag: Undgå hvidt brød
Svend Brinkmann, 11. 7. 2016

Synd mod børnene
„Jeg indrømmer Dem, at hel-
dagsskolen er et fremskridt, 
men at dette fremskridt modvir-
kes ved en undervisningsplan, 
som ikke er afpasset efter bar-
nets behov og evner. Barnet er 
det fineste instrument. Vi kan 
lokke de reneste og skønneste 
toner ud af dette instrument, 
men vi kan også let få det mod-
satte. Nu er det min opfattelse, 
at man ved ikke at reformere 
undervisningsplanen samtidig 
med at man udvidede skoletiden 
har begået en synd mod bør-
nene. Der er jo nemlig en grænse 
for, hvad et barn kan modtage og 
fordøje af undervisningsstof.“ 
Den socialdemokratiske politiker 
Peter Sabroe, juni 1909 i avisen Kolding 
Socialdemokrat i en debat med en lærer  
- for 107 år siden.

Vollsmose vrimler  
med studenter
„nu  har næsten halvdelen af de 
20-årige i Vollsmose en studen-
tereksamen. Blandt drengene er 
det en stigning på 269 procent 
siden 2008. For pigerne er stig-
ningen 92 procent.“
DR Fyn.dk, 29. 6. 2016

Konsulenthuse  
gør os til grin
det er politikernes pligt og an-
svar at rulle konsulentvældet 

tilbage. At sige stop. At insistere 
på, at der igen lyttes til faglighe-
den.(…)
Vi er alle til grin for konsu-
lenthusene. For et system, som 
har lukket sig om sig selv, så de 
ansatte ikke engang tør ytre sig 
om, hvad de oplever. Det er i strid 
med kommunikationsstrategien, 
det er illoyalt. Faktisk er man 
whistleblower, hvis man siger 
noget. Smag en gang på det. An-
satte, som løfter sløret for deres 
oplevelser i „McKinsey“-world, 
risikerer problemer!
Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, 
hhv. formand og næstformand for 
Politiforbundet i fælles leder i  
Dansk Politi 3/16

da Børn- og ungeudvalget i 
april diskuterede den fremtidige 
skolestrukturen i Odense, blev 
Line Mørk (SF) sendt uden for 
døren, fordi hun som lærer på 
H.C. Andersen Skolen kunne 
have særlige personlige eller øko-
nomiske interesser i sagen.
Men det var der ikke juridisk 
grundlag for  vurderer Statsfor-
valtningen.
Fyens Stiftstidende den 11. 7. 2016

Det frie ords forvaltning
„. . . det er i stigende grad uforstå-
eligt, hvorfor de politikere, der 
bærer de gyldne kæder, og hvor-
for offentlige ledere fra generaler 
til kommunaldirektører har så 
svært ved at praktisere de få og 
klare regler, der er på området 
(ytringsfrihed for offentligt an-
satte, red.).  Hver gang de antyd-
ningsvis krænker får de dårlig 
presse, risikerer ombudsmands-
kritik og skubber tilstanden lige 
nøjagtig i den retning, som de 
har så svært ved at leve med.“
Professor jørgen Grønnegård 
Christensen i Weekendavisen,  
den 10. 6. 2016

Udsigterne er  
gruopvækkende
„med fare for at dette opråb 
drukner i koret af dommedags-
profetier på Børn- og Ungeom-
rådet, er skolelederforeningen i 

AkTIVITETskALEnDER 2016 FoR FRAkTIon 4

AugusT 30. UDFLUGT Tirsdag d. 30. august kl. 15.15 
Rune Bager fra Odense Kommune orienterer om projektet  
omkring Odense letbane.

sEpTEmBER 27. UDFLUGT Tirsdag d. 27. september kl. 15.15
Kirsten Andersen fortæller om Halfdan Rasmussens liv og digtning. 
Der gives prøver på hans ordekvilibrisme og et par sange.

okToBER 25. MåNEDSMØDE Tirsdag d. 25. oktober kl. 15.15 
„Fra Korup til Gibraltar på damecykel“. Jørgen Falkenberg og en  
ven fortæller om en cykeltur på 3600 km, der varede 33 dage.

noVEmBER 30. UDFLUGT Onsdag d. 30. november 
tager vi på årets juletur, der denne gang går til Fåborg Museum  
med efterfølgende middag på Steensgård og eftermiddagskaffe  
på Gl. Avernæs (nærmere program følger).

DEcEmBER 5. jULEMØDE Tirsdag d. 5. december

Hvor intet andet er nævnt, foregår møderne på Skt. Klemensskolen, hvor der er en deltagerbetaling på 20 kr.
HUSK: Altid tilmelding til månedsmøderne senest fredagen før til: Inge Krause, tlf.: 3195 1651 eller 
mail: IngeKrause2003@yahoo.dk

Tidligere minister og nuværende skoleordfører Marianne jelved 
(R) besøgte for nylig partifællen Susanne Crawley Larsen i 
Odense.  Sammen besøgte de blandt andet Holluf Pile Skole og 
afholdt et debatmøde på Kulturmaskinen med lærernes Anne-
Mette Kæseler jensen og skolepædagogernes Henrik Brandt 
Rasmussen i panelet.  jelved, der er uddannet lærer, er kendt 
som skabskritiker af læringsmålstyringen i skolen.  Men der var 
ingen kritik i Odense.  Måske var missionen en anden.

Line Mørk var  
ikke inhabil

Anders Agger, journalist,  
artikel på dr.dk, 8. 8. 2016
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Odense dybt, dybt bekymret, og 
udsigterne er gruopvækkende!“
Formand for Skolelederne på Fyn, 
Mohammed Bibi i Fyens Stiftstidende, 
24. 5. 2016 

De står på guld
„der kommer generationer nu, 
som slet ikke forstår, hvad det er 
for noget guld, de står på, når de 
siger nej til fagbevægelsen og age-
rer som deres egen lykkes smed.“ 
Formand for Dansk Psykolog 
Forening. 
Eva Secher Mathiasen,  
den 26. august 2016 i ugebrevet a4 

Lærernes magt
“eksempelvis har lærerne jo –  
det her er groft generaliserende – 
vedtaget, at folkeskolereformen er 
noget lort, og det bruger de deres 
magt til at fortælle deres elever. 
Og derfor bliver den en fiasko.”
Informations chefredaktør,  
rune lykkeberg i interview med 
onlinemediet Zetland, 31. 8. 2016

DIN LØN // Aflever din lønseddel til din tillidsrepræsentant 
og få den tjekket i Odense Lærerforening. Ved sidste års  
løntjek fandt foreningen over 500.000 kr.

„It is… advisable that 
the teacher should  
understand, and even 
be able to criticize,  
the general principles 
upon which the whole 
educational system  
is formed and admini-
stered.  He is not like 
a private soldier in an 
army, expected merely 
to obey, or like a cog 
in a wheel, expected 
merely to respond to 
and transmit external 
energy; he must be an 
intelligent medium of 
action.“  
JOHN DEwEy, 1895, 
professor, pædagogik og filosofi.

Løntjekkampagnen foregår i ugerne 44, 45 og 46.  Konsulent Bo Tryggedsson er klar.

DET KAN GODT betale sig at få tjekket sin løn-
seddel efter af Odense Lærerforening.  Ved 
sidste års løntjek fandt Odense Lærerfore-
nings konsulenter over 500.000 kr.

Sidste år tjekkede de omkring 280 lønsed-
ler.  Typisk foregår det ved, at tillidsrepræ-
sentanten samler lønsedler ind på en skole, 
blandt de medlemmer, der ønsker det.

-Vi havde både medlemmer, der fik efter-
betalt 20 og 30.000 kr., siger Bo Tryggedsson, 
der sammen med Bent Th. Hansen udgør 
 konsulentteamet.

-Der kan være tale om enkeltfejl eller ge-
nerelle fejl.  Hvis det er det sidstnævnte, så 
ganger vi op.  

-Det samlede beløb kommer vi frem til ved 
at tjekke skoleåret bagud, men hvis der er 
generelle fejl, som rækker hele skoleåret ud, 
tæller vi det med.

Der har aldrig været stridsspørgsmål i for-
bindelse med løntjekket.

-Forvaltningen har aldrig givet os uret, 
 siger Bo Tryggedsson.

Løntjekkampagnen foregår i ugerne 44, 
45 og 46.  Det er en fælles kampagne, FTF og 
 LO-organisationerne kører i sammenhæng 
med „Er du OK?“-kampagnen. 

Du kan evt. se mere på www.erduok.dk eller 
https://www.facebook.com/erduok/ hvor der 
måske er kampagneslogans eller lignende, der 
kan bruges.

LØnTJEk GAV  
500.000,- kR.

tekst: Erik Schmidt

-Vi havde både medlemmer,  
der fik efterbetalt 20.000 og 
30.000 kr.
BO TRyGGEDSSON
konsulent
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Dennis  
Vikkelsø

Bagsideredaktør
082@dlf.org

Bent Th. Hansen
Konsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær

Kommune- 
parlør

Hvad elever 
dog siger!

Hvad siger dine elever? Send din lille historie 
til os. I hvert nummer af LærerBladet præ-
mieres én af de indsendte historier med et 
gavekort på to biografbilletter. Dette num-
mers vinder er Alice Kiehn, Abildgårdskolen. 
Gavekortet kan hentes hos Odense Lærer-
forening.

DET InDRE  
mARkED

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal

5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
082@dlf.org

Odenselaererforening.dk

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

- MENIGMANDS GUIDE  
TIL KOMMUNESPROG

PIPELINE
Substantiv fra eng.  
Dansk oversættelse: rørledning.
Faste udtryk: Vi har det lige i pipelinen 
el. det ligger i pipelinen. Oprindelig be-
tød det, at noget var lige på trapperne.  
I dag betyder det nærmere, at man  
ikke kunne overholde den udmeldte  
dato eller deadline, eller at det  
er svært at finde svar på et  
problem, og det derfor sprog- 
ligt kan placeres i pipelinen.
 Pipeline bruges om rør-
ledninger, der leverer vand 
og energiforsyninger mv. Un-
dertiden bruges pipeline også 
som kloakrør til transport af urin 
og fæces - og altså kommunale 
hængepartier.

GRAMMATISK LOGIK
En lærer stødte på denne  
opgave, da hun rettede en 
elevs grammatikopgaver:
at dø – jeg dør – jeg døde  
– jeg har dræbt…!
Indsendt af lærer fra Korup Skole

Klar, parat, skål!

En elev græder på lejrskolen.  
Læreren spørger til, hvad der er i  
vejen, hvortil eleven svarer, at hun 
savner sin far. Da læreren spørger,  
om hun ikke også savner sin mor,  
svarer eleven:  
 „Nej – hun er ikke hjemme – hun er  
på kursus.“
Indsendt af Lis Andersen, Rosengårdskolen

SOM FAR - Så SØN
Læreren til eleven der 
har haft en dårlig opfør-
sel: „Det må vi altså lige 
snakke med din far om!“
Eleven: „Det kan I da  
bare gøre. Han lyver  
også for jer!“
Indsendt af Alice Kiehn, 
Abildgårdskolen

Ja, der er møgbeskidt på  
skolerne! Fra P4-Fyns  
facebookside


