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HVAD VIL VI MED SKOLEN?
Odense Lærerforening har sammen med Skole og 
Forældre og folkekirken indtil nu afholdt to meget 
vellykkede arrangementer under overskriften: 
„Hvad vil vi med skolen?“ Formålet er at få en  
debat i gang, der sætter fokus på at både dan-
nelse og uddannelse er vigtige mål for folke-
skolen. Det er ifølge Odense Lærer-
forenings formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen vigtigt, at mange 
engagerer sig i debatten. 
 – Ellers kan man frygte, at test 
og pensumstyring er på vej til 
at fortrænge de grundlæggende 
værdier i folkeskolen.

PENGE TIL FOLKESKOLEN I ODENSE
-Efter flere års massive besparelser på skole-
området er det nu endelig lykkedes at få  
politikerne til at lytte. Det har krævet en lang 
og vedholdende indsats at nå hertil, siger 
OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen. 
 – I 2017 afsættes 31,9 mio. stigende til 41,2 
mio. i 2020. Herudover er forligspartierne 
enige om at søge om lov til at hæve skatten 
igen næste år, så beløbet fordobles. Det er et 
meget positivt vendepunkt for skoleområdet 
i Odense, selv om der er lang vej op fra en 
bundplacering.

AKTUELT

INDHOLD

Den dårlige trivsel blandt lærerne begynder at vise tegn på 
bedring. Det er OLF's Dennis Vikkelsø glad for, selv om der 
stadig er alt for mange røde tal. Ifølge rådkvinden betyder 
det, at situationen begynder at blive „håndterbar“, fordi det 
ikke længere er alle skoler som „er røde“.  side 4-5

Kreativ og kompleks viden om undervis-
ningen trives bedst i uformelle sammen-
hænge, men lærerværelset har mistet 
sin funktion som ramme om tilfældige 
møder. side 6-7

Den radikale rådkvinde Susanne Crawley 
Larsen, Socialdemokratiets Peter Rahbæk 
Juel og Anne-Mette Kæseler Jensen fra 
OLF er enige om, at der skal ansættes 
flere lærere i folkeskolen“.  side 14-15
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SKOLERNES TRIVSELSRAPPORTER // I budgetforliget er det 
nu indskrevet, at årsagen til de dårlige trivsels- og sygefraværstal  
på skolerne skal analyseres til bunds, siger Socialdemokratiets poli-
tiske ordfører og borgmesterkandidat, Peter Rahbæk Juel. side 4-5
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Rod, sved og tårer
-I DET PRIVATE // er formålet alene at tjene 
penge, og det betyder, at du som ansat skal 
have en form for kynisk opfattelse af det, 
du foretager dig, og af den virksomhed, du 
arbejder i. Og den kynisme er beskyttende. 
Men i det offentlige løfter man en opgave 
ud fra en forventning om, at den giver 
mening, siger arbejdspsykologen Einar 
Baldursson (til Politiken 20. 2. 2016), der 
på grund af en alarmerende stigning i ar-
bejdsrelateret stress i det offentlige mener, 
vi er på vej ind i en egentlig sundhedskrise. 

Når meningen og sammenhængen i ar-
bejdet eroderer, stresser det de ansatte.

Skolerne har altid rekrutteret lærere, 
som grundlæggende sætter mening og 
sammenhæng højere end penge og ma-
teriel værdi. At undervise børn og unge 
bærer meningen i sig selv, og trivselsrap-
porterne viser, at Odenses lærere ikke har 
mistet den overordnede mening af syne. 
Hos dem er det især „sammenhængskraf-
ten“ i jobbet, som ikke fungerer og dermed 
skaber mistrivsel. 

Selv om trivselsrapporterne for lærerne 
i Odense generelt viser forbedringer i 2016, 
så viser den også, at „sammenhængskraf-
ten“ er 16.77 procentpoint lavere for lærere, 
end for resten af den store medarbejder-
gruppe i Odense Kommune, og stressni-
veauet er 6.66 procentpoint højere.

Hvad er sammenhængskraft? Det er 
først og fremmest balancen mellem 
arbejdsmængde og arbejdstid, mellem 
grundrytme og fleksibilitet og mellem 
undervisning og forberedelse. Det er til-
lid, åbenhed, retfærdighed, dialog og 
gensidighed. Sammenhængskraft er et 
håndgribeligt uundværligt aktiv for skolen 
og for samfundet, men det er altså et aktiv, 

man kan sætte over styr. Det har Odense 
Kommune været godt på vej til, men Su-
sanne Crawley, der som rådkvinde har 
været politisk ansvarlig for skoleområdet 
siden januar 2014, fortjener anerkendelse 
for sit vedholdende arbejde for at genskabe 
dialogen og tilliden til lærerne, hvilket var 
hendes eneste valgløfte op til valget i 2013. 
Det har kostet rod, sved og tårer. 

Trivselsproblemerne på Odenses skoler 
har nu nået et niveau, så de er blevet hånd-
térbare, siger Susanne Crawley i dette 
nummer af LærerBladet. Det er glædeligt, 
og det forpligter, men det vidner også om, 
at Odenses Børn- og Ungeforvaltning ikke 
har anet sine levende råd i de fire-fem år, 
hvor trivselsrapporterne stort set over en 
bank har vist blødende tal. Resultaterne 
er tidligere blevet mødt med en passiv 
kynisme, der har afsløret en uklædelig 
dehumanisering af tankegangen i de øvre 
politiske og administrative lag, og det 
har mildest talt ikke pyntet på Odenses 
renommé. 

På samtlige 16 måleområder er lærernes 
trivselstal stadig ringere, end gennemsnit-
tet for den samlede medarbejdergruppe i 
Odense, og der er bestemte skoler, der flere 
år i træk har afsløret en helt uacceptabel 
trivselstilstand. 

Men nu kan heller ikke Socialdemokra-
tiet og partiets nye borgmesterkandidat, 
Peter Rahbæk Juel, længere acceptere 
tilstanden. Hvis ikke det bare er udtryk for 
en midlertidig valgstrategi (der er byråds-
valg i 2017), kan man håbe på, at Socialde-
mokratiet er ved at genskabe kontakten til 
sig selv. Det er nemlig forudsætningen for 
at genskabe tilliden til lærerne.

UDMØNTNING AF LOKALAFTALEN
Odense Lærerforening er i gang med en tempe-
raturmåling af lokalaftalen. Der ser ud til, at den 
på mange skoler er kommet godt i gang. Dog er 
der en del skoler, hvor det ifølge lærerforeningens 
formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, kniber med 
udmøntningen. 
 – Forhåbentlig skyldes det, at det tager lidt tid,  
inden en ny aftale kommer helt ind under huden.  
Vi skal se på, hvordan de skoler, der har fundet gode 
løsninger, kan hjælpe andre. Vi har aftalt fælles  
evaluering med Odense Kommune umiddelbart 
efter jul, så vi så tidligt som muligt kan få næste 
skoleårs vilkår på plads.

FORNYET FOKUS PÅ TRIVSLEN
Odense Lærerforening har vedvarende arbej-
det på at få politikere og embedsmænd til at 
tage resultaterne af trivselsundersøgelserne  
alvorligt. Det har ifølge OLF-formanden ført til, 
at der nu på politisk niveau er en ændret hold-
ning og vilje til, at den begyndende positive  
udvikling på trivslen skal fortsætte. Lokalaf-
talen og flere resurser er besluttet politisk. 
 – Nu skal beslutningerne udmøntes, så 
trivslen øges. Tidligere direktører har forsøgt 
at bortforklare de røde trivselstal som „et 
øjebliks billede“, men nu ser det ud til, at der er 
vilje til at handle.

"Det vækker  
minder om  
Scientology i  
sin retorik og 
pædagogik."
Simon Pihl Sørensen,  
viceborgmester i Lyngby-Taarbæk (S), 
om „Synlig læring“-projekt, som  
kommunen har deltaget i.

Erik Schmidt
LærerBladets 

redaktør

Hvis ikke det 
bare er udtryk 
for en midler-
tidig valgstra-
tegi, kan man 
håbe på, at  
Socialdemo-
kratiet er ved 
at genskabe 
kontakten til 
sig selv. Det er 
nemlig forud-
sætningen for 
at genskabe  
tilliden til  
lærerne.
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og den generelle måde, man synes, man er ble-
vet set på. 

– Men der er jo et system, som vil træde i 
kraft, når der er en skole der er meget rød. Så får 
man besøg fra min forvaltning. Så skal der læg-
ges en plan. 

TRIVSLEN MED I BUDGETAFTALEN

Det var i sin ordførertale op til budgetforhand-
lingerne, at Peter Rahbæk Juel først slog til lyd 
for, at byrådet måtte tage ansvaret for trivslen 
på sig.

– Når vi kan se alarmklokkerne ringe, så må 
vi være medarbejdernes tillidsrepræsentanter. 
Det har vi markeret i budgetforliget. Vi har sagt, 
at vi vil have vendt den kedelige udvikling, der 
er på trivselsundersøgelserne. Vi har også nogle 
vanvittigt høje sygefraværsstatistikker i nogle 
afdelinger.

Der vil ifølge Peter Rahbæk Juel blive frem-
stillet et katalog med forslag til forskellige 
initiativer, der kan sættes i gang, hvis der er 
trivselsproblemer, og hovedudvalget, hvor 
Odense Lærerforenings næstformand og fæl-
lestillidsmand, Dennis Vikkelsø har sæde, skal i 
højere grad inddrages.

– De dårlige trivselstal og det høje sygefravær 
er et produkt af de trange tider, vi har været 
igennem, men nu må trivslen have høj prioritet, 
og det skal der være opmærksomhed på fra øver-
ste direktør til den nærmeste personaleleder. 
Det er simpelthen en dagsorden, vi skal have sat. 

– Man kan faktisk godt vende dårligt arbejds-
miljø og mistrivsel ved kontinuerligt ledelses-
mæssigt fokus på det, og hvor du gør det på en 
måde, hvor du er i øjenhøjde med medarbej-
derne. Hvor du skaber et samarbejde om at løse 
de udfordringer, der er. 

LB: Hvor har du den erfaring fra?
– Jeg har selv været rådmand for to forskel-

lige forvaltninger. Jeg har set hvordan direktør, 
chefer og daglige ledere ved kontinuerligt tilste-
deværelse i afsnit, hvor der har været trivsels-
mæssige udfordringer. Jeg har set, at man kan 
lave de her turnarounds. 

POLITIK MED ØRERNE

Det skal give mening at gå på arbejde, mener Pe-

NU KRÆVER BYRÅDET  
BEDRE LÆRERTRIVSEL

I FEM ÅR har trivslen blandt Odenses lærere 
været så dårlig, at Odenses politikere og B&U-
forvaltningen reelt ikke har vidst deres levende 
råd. Trivselsmålingerne på kommunens skoler 
har næsten over en bank budt på blødende tal. 
Rødt over hele linjen.

Men nu går Odense byråd aktivt ind og blan-
der sig for at ændre den uholdbare situation. I 
budgetforliget er det simpelthen indskrevet, at 
årsagen til de dårlige trivsels- og sygefraværstal 
skal analyseres til bunds, siger Socialdemokra-
tiets politiske ordfører og kommende borgme-
sterkandidat, Peter Rahbæk Juel.

– Vi kan ikke have, at de, der skal hjælpe an-
dre mennesker, har dårlig trivsel og bliver syge 
af at gå på arbejde, siger han.

– Når man sort på hvidt kan se, at det koger 
mange steder på gulvet, og det bliver ved med at 
gøre det, så må byrådet tage et ansvar som øver-
ste arbejdsgiver og i overført betydning også 
som medarbejdernes tillidsrepræsentant. 

Den dårlige trivsel blandt lærerne begynder 
ellers at vise tegn på bedring. Det er rådkvinde 
Susanne Crawley meget glad for, og ifølge hende 
betyder det, at situationen begynder at blive 
„håndterbar“, fordi der nu kan ses forskel mel-
lem de skoler, der har ægte rødt, dem der har 
en del rødt, dem der har mest gult og dem, der 
har en del grønt på trivselsmålingernes 16 pa-
rametre.

– Man kan se skoler, hvor det ser ud til at gå 
helt godt. Man kan også se det modsatte. Men 
det begynder at være håndterbart. For når det 
er rødt det hele, så er det måske også det hele, 
der er noget galt med. Altså med tilliden til læ-
rerne og den manglende respekt for ens arbejde 

SKOLERNES TRIVSELSRAPPORTER // I budgetforliget er det nu indskrevet, at 
årsagen til de dårlige trivsels- og sygefraværstal på skolerne skal analyseres til bunds, 
siger Socialdemokratiets, Peter Rahbæk Juel. – Vi kan ikke have, at de, der skal hjælpe 
andre mennesker, har dårlig trivsel og bliver syge af at gå på arbejde.
tekst: ERIK SCHMIDT

ter Rahbæk Juel, og han vil gerne inddrage flere 
i beslutningerne. Også de politiske.

– Når det drejer sig om trivsel, er der høj 
grad af menneskelig faktor. Samspillet betyder 
meget. Bliver der lyttet til hinanden på arbejds-
pladsen? Mange medarbejdere går jo ikke på 
arbejde for at tjene penge, men fordi man har 
et kald i forhold til børnene, mennesker med et 
handicap, den ledige, og er man ikke i kontakt 
med det kald, når man er på arbejde, så går det 
ud over trivslen. 

– Det kan også have noget med den politiske 
kurs at gøre.

LB: Hvad, hvis det har det?
– Så er det en diskussion, vi må tage. Og jeg 

ved, at Odense Lærerforening er god og flittig til 
at gøre os opmærksom på, hvis foreningen ikke 
mener, det går den rigtige vej. 

– Jeg tror, at når man har folk med i proces-
serne, så får vi nogle bedre beslutninger. Både 
hvis man er enige og hvis man ikke er enige. 
Der vil være en større accept af det, man kører 
videre med. Det er selvfølgelig os politikere, 
der har ansvaret for at trække af i sidste ende, 
men vi kan jo godt lave politik med ørerne. Ved 
at lade spørgsmålene stå åbne lidt længere og 
vente med at give svaret for at afvente og blive 
mere præcise med svarene. 

AT FRIGØRE SOCIAL KAPITAL

LB: Vil det sige mere frie hænder til lærerne og 
skolerne?

– Det har været et vigtigt skridt med lokalaf-
talen. Jeg fornemmer, at der ud over det prakti-
ske indhold var en symbolsk værdi ved at indgå 
den. Da kom vi lidt videre end den her forbenede 
situation i kølvandet på lockouten. Men det er 
et godt eksempel på, at vi kan løse mange ting 
lokalt, hvis vi sætter os ned og snakker om det 
lokalt, og parterne bider lidt stolthed i sig.

LB: Der er nogle skoler, der konstant har ligget 
i bunden på trivselsskalaen i 4-5 år. Vil I være 
med til at gå ind og kigge på ledelsesproblematik-
ken på disse skoler?

– Vi er nødt til at kigge på det hele. Hvis vi 
kan se, at der er institutioner, der bare ligger 
lavt med dårlige trivselsundersøgelser år ef-
ter år, det kan vi jo ikke se på. Det handler om 
mennesker. Det handler om de mennesker, der 

Politisk ordfører og borgmesterkandidat 
Peter Rahbæk Juel (S) kræver bedre 
trivsel for lærerne.
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arbejder på skolen, børn og forældre, der møder 
dem der arbejder på skolen, der kan se, at det 
ikke fungerer. Det er en indikation, der kalder 
på, at vi skal give det ledelsesmæssige noget 
opmærksomhed. 

– Det gør det på det enkelte sted, men kan 
man ikke løse eller rokke ved situationen, så er 
der nogen i baglandet, som vil være klar til at 
give den enkelte skoleleder noget assistance og 
positiv opmærksomhed for at få løst tingene. 

– Hvis vi kan frigøre mere social kapital, tror 
jeg på, der bliver plads til flere typer, og jo flere 
udfoldelsesmuligheder vil der være for den en-
kelte medarbejder.

LB: 5 år med alvorlig mistrivsel er lang tid. 
Men tror du på, at beslutningen i byrådet er ud-
tryk for en vending?

– Det SKAL det være. Det skal det være. Jeg 
mener ikke, vi moralsk kan tillade os at give 
slip, før det her er vendt.

IKKE FLERE VELTILRETTELAGTE  
BORTFORKLARINGER

Odense Lærerforenings næstformand, Dennis 
Vikkelsø, er tilfreds med de politiske udmeldin-
ger. 

Han er også tilfreds med, at der i dette års 
trivselsundersøgelse er forbedringer på samt-
lige områder. 

– Det giver dog et falsk billede af trivslen,  

hvis man stopper udlægningen af resultaterne 
dér. Skolerne ligger nemlig dårligere på samt- 
lige områder end kommunens gennemsnit – 
nogle endda markant dårligere. Så godt nok  
er der fremgang, men det er afgørende at se,  
hvor på skalaen, der er fremgang. Er det udel- 
ukkende positivt, at vi går fra ‘meget skidt’  
til ‘skidt’?  
Vi er på vej, men der er stadig lang vej endnu.

Det seneste år har ifølge lærerforeningen dog 
budt på en række forhold, der skaber håb og for-
ventninger om, at lærernes arbejdsmiljø tages 
alvorligt.

– Der er indgået en lokal arbejdstidsaftale, 
der er vedtaget en skattestigning, hvor det er lo-
vet, at en del prioriteres til flere lærere. Vigtigt 
er også en ændret tone om skolerne og lærernes 
arbejdsforhold. Det er som om, at der bliver lyt-
tet, og det bliver taget alvorligt og i langt mindre 
grad mødt af veltilrettelagte bortforklaringer.

Men Dennis Vikkelsø, der også er fællestil-
lidsmand og medlem af kommunens hovedud-
valg, vil gerne se resultater.

– Lærerne vil have konkrete resultater. Der 
skal flere lærere ud i skolerne, og intentionerne 
i den lokale arbejdstidsaftale skal efterleves.

UENDELIG STOLT

Susanne Crawley er ikke uenig. Der skal flere 
lærere ud på skolerne.

– Men der er jo et system,  
som vil træde i kraft, når  
der er en skole, der er  
meget ”rød”. Så får man  
besøg fra min forvaltning.  
Så skal der lægges en plan. 

Susanne Crawley Larsen,  
B&U-rådkvinde (R)

– Hver en krone, som jeg kan finde, skal bru-
ges til flere voksne, som er der, hvor børnene er, 
siger hun.

Det er også vigtigt for Crawley, at der følges 
op på virkningerne af lokalaftalen.

– At forsøge at genskabe tilliden til lærerne 
har været et meget vigtigt emne for mig, da jeg 
valgte at blive politiker. Jeg ville gerne gen-
skabe rummet for samtale, og det synes jeg, at 
læreraftalen har bidraget til. Faktisk er jeg uen-
delig stolt af, at det lykkedes.  

Lærerrepræsentanter fra Odense dyrker deres grundrytme ved et foredrag med arbejdsmiljøforskeren Henrik Lambrecht Lund. F.v. Adrian Mikkelsen, Risingskolen,  
Lene Møller Jørgensen, Seden Skole og Ken Nielsen, Seden Skole.



6     LÆRERBLADET  /  NOVEMBER 2016

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

LÆRERVÆRELSET  
DER DØDE
KREATIV OG KOMPLEKS VIDEN // Lærerværelset, der nu ofte kaldes  
perso nalerummet, har mistet sin funktion som uformelt mødested og kraftcenter.  
Lærer Peter Hougaard fra Højby Skole savner pausen og de tilfældige møder.  
Han støttes af Helle Heins forskning, der konkluderer, at kreativ og kompleks viden  
om undervisningen bedst trives i uformelle sammenhænge.

tekst: ERIK SCHMIDT

– Før arbejdstidsloven havde vi mere tid til at mødes frit, siger lærer Peter Hougaard fra Højby Skole. – Jeg savner det, for det har haft en værdi i sig selv.  
Men man skal også indimellem have koblet hovedet fra og snakke om konen, manden, fodbold eller æbletræer.
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LÆRERVÆRELSET  
DER DØDE

 DET ER PÅ læ-
rerværelset, at 

den komplekse vi-
den deles. Det kræver 

nemlig tillid og tid, hvis 
vidensdeling skal lykkes. 

Det siger CBS-ledelsesfor-
sker og ph.d. Helle Hein. 
Faktisk går hun så vidt, at hun 

hævder, det kræver sympati, og det 
er sjældent noget, man skaber eller får i for-
melle sammenhænge.

Det siger hun i et interview for nylig med fag-
bladet Folkeskolen.

– Den komplekse viden klæber til det enkelte 
individ. Og du deler kun kompleks viden, hvis 
du har sympati for og tillid til den, du deler vi-
den med.

 Derfor anbefaler Helle Hein flere uformelle 
møder og mere kaffe med kollegerne.

Men det må lærerne på mange af Odenses 
skoler kigge langt efter.

På Højby Skole, hvor Peter Hougaard er 
lærer, har mødekulturen som så mange andre 
steder ændret sig på grund af de rigide arbejds-
tidsrammer, der blev sat igennem i 2014.

MAN DROPPER PAUSERNE

I dag findes lærerværelset, der tidligere af 
mange lærere blev oplevet som et socialt kraft-
center, et ideforum, et levende og pludrende 
mødested og et trafikalt knudepunkt, kun de 
færreste steder. Det er de fleste steder omdøbt 
til „personalerummet“. 

Det synes Helle Hein er et tab.
– At man kalder lærerværelset for et perso-

nalerum er en devaluering af den fagprofession, 
der er kernen på en skole, siger hun til Lærer-
Bladet.

Også på Højby Skole omtales lærerværelset 
nu som et personalerum.

– Tidligere kom vi mere på lærerværelset, 
men vi holdt også ofte pause i fællesrummene 
til de tre afdelinger. Nu er vi mere i forberedel-
sesværelserne, fortæller Peter Hougaard.

– Det sker tit, at der slet ikke bliver tid til at 
holde en egentlig pause, siger han.

– Der er mere undervisning end tidligere, så 
pausen bliver nedprioriteret eller valgt fra, og 
man skal også lige skal nå at finde en kollega og 
sådan noget. Tingene væver sig ind i hinanden, 
og man går ikke fra forberedelsen, hvis man lige 
er i gang med noget.

– Hvis man er bagud med noget, så spiser 
man også, mens man forbereder sig.

– Man dropper tit pauserne, så der er nok 
blevet dødt på lærerværelset eller i personale-
rummet, som det jo hedder, men det skyldes, at 
pausen er forsvundet. Den bliver brugt til andre 
ting.

Men Peter Hougaard savner pausen og det 
uformelle møde.

– Vi bliver syge af ikke at holde pause. 

VI SPISTE HOS HINANDEN

– Før arbejdstidsloven havde vi mere tid til at 
mødes frit. Jeg savner det, for det har haft en 
værdi i sig selv. Man skal også indimellem have 

koblet hovedet fra og snakke om konen, man-
den, fodbold eller æbletræer.

– Tidligere holdt vi ofte teammøder hjemme 
hos hinanden. Det skete også, at vi spiste sam-
men – med eller uden rødvin. Det gjorde næsten 
alle team på Højby Skole. Men det er der selvføl-
gelig ikke noget af mere.

Peter Hougaard mener, at indgåelse af lokal-
aftalen i Odense har hjulpet lidt på fleksibilite-
ten. 

– Men sidste år kunne det være svært at finde 
et 
tids-

punkt, hvor man kunne mødes med en kollega 
for at planlægge nye forløb. Det var sådan 
noget med tirsdag kl. 14.00 efter en kompakt 
undervisningsdag. Så kunne man sidde der og 
sige: „Er du træt?“ – „Ja, jeg er træt! Er du også 
træt?“

Helle Heins forskningsprojekt, som hun 
baserer sin viden på, er fra i år, men stammer 
fra gymnasieverdenen. Meget er forandret i 
folkeskolen, men der er mange lighedstræk med 
gymnasieverdenen, fordi lærerjobbet begge ste-
der er vidensarbejde, siger hun. 

Hendes hovedpointe med, at kreativ og kom-
pleks viden om undervisningen bedst udveksles 
i uformelle sammenhænge, kan Peter Hougaard 
da også nikke genkendende til.

– Når man bliver presset på alle parametre, 
beskytter man sig selv og bliver egenpraktise-
rende, siger han. 

– Man opsøger ikke det ekstra.

ET FEJLGREB

Helle Hein kan godt forstå, hvis skoleledere for-
søger på at forklare, at lærernes opgave lang-
somt bliver redefineret, og at det fra et ledelses-
perspektiv kan betyde ny kultur. 

– Men det er i min optik et fejlgreb at under-
minere professionsidentiteten. Jovist, en stærk 
professionskultur og professionsidentitet kan 
da bestemt spænde ben i visse tilfælde, men at 
underminere den skaber langt større og mere 
katastrofale problemer på sigt.

Tilstedeværelsespligten på skolerne har væ-
ret begrundet med, at lærerne bedre kunne dele 
deres viden. 

Men vilkårene for vidensdeling på folkesko-
lerne er efter hendes mening simpelthen blevet 
forringet ved at tvinge fast tilstedeværelse og 
mindre selvbestemmelse igennem.

– Det giver jo ingen mening for en vidensar-
bejder!  

„Helle Heins forskning bør nå frem til alle rammesætte-
res ører: Den nuværende styringsiver, hvor man i bedste 
NPM-stil anskuer medarbejderne som styrbare enkel t - 
individer, overser de mange synergieffekter, som de 
 levende mødesteder har at byde på.“
 
Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen,  
formand for tænketanken Sophia, tidligere skoleleder.  
Citatet er fra folkeskolen.dk

BERETNING

„Den komplekse viden 
klæber til det enkelte 
individ. Og du deler 
kun kompleks viden, 
hvis du har sympati  
for og tillid til den, du 
deler viden med.“

Helle Hein, ledelsesforsker  
på CBS og ph.d.  
– Citatet er fra folkeskolen.dk

Helle Hein er ph.d. og ledelsesforsker på  
Copenhagen Business School.



EN SOLID GRUNDRYTME 
SKABER MENTAL RO
LÆRERNES ARBEJDSMILJØ // Tidskonflikter på de offentlige arbejdsplad-
ser gøres ofte til personlige problemer i stedet for organisatoriske, siger arbejds-
miljøforsker Henrik Lambrecht Lund, som Odenseskolernes tillidsfolk mødte i 
DGI-byen i København. – Vi har fået et omvendt ansvarshierarki.

HVAD SKER DER 
med fællesska-

bet, når arbejds-
tidsbegrebet er under 

opløsning?
Det er spørgsmålet, 

som ph.d. Henrik Lambrecht 
Lund fra Center for arbejdsliv 

på Roskilde Universitet har stil-
let sig , og han har blandt andet i 

folkeskolen observeret lærere og undersøgt 
betydningen af rutiner, rytmer og pauser i ar-
bejdslivet.

Hans konklusion er, at mangel på forudsi-
gelighed, rutiner, rytmer, struktur og pauser 
medfører stress og psykisk nedslidning. Det 
fortalte han om på et seminar for alle Odense-
skolernes tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter i DGI-byen i København for nylig.

– Tempo skaber stress i stedet for frihed, 
sagde han og karakteriserede arbejdslivet som 
et tempokrati.

Han beskrev en situation, der gør det svært at 
italesætte belastninger og opretholde rettighe-
der og mente, at noget særligt gør sig gældende 
for vidensarbejdere. 

– Mange vidensarbejdere er utroligt positive 
over for deres arbejde, og samtidig er de utroligt 
stressede. 

– Det grænseløse arbejde er knyttet til job, 
som vi oplever som virkelig sjove, udviklende og 
engagerende. Samtidig oplever vi arbejdet som 
kaotisk, uforudsigeligt, kompliceret og intenst 
på en måde, der kan koste nattesøvn og føre til 
stress. 

OMVENDT ANSVARSHIERARKI

Det er Henrik Lunds opfattelse, at tidskonflik-
ter ofte gøres til personlige problemer i stedet 
for organisatoriske.

– Vi har fået et omvendt ansvarshierarki. 
– Hvor det før var beskyttelsesparadigmet, 

der gjaldt, så er det i dag i højere grad et „co-
pingparadigme“. Du må ikke blive syg af dit 
arbejde, og du kan hjælpe dig selv i kraft af en 
række selvhjælpsteknikker som wellness og 
mindfulness.

– Men deltagelsen på arbejdsmarkedet er et 
samfundsvilkår, og man kan jo ikke sige: „Ar-
bejdsmarkedet, det har jeg prøvet. Det var ikke 
noget for mig!“ 

Som arbejdstager i det offentlige er der ifølge 
Henrik Lund krav om, at man hele tiden skal 
være i bevægelse. Der er ikke længere en fast 
faglighed, man kan støtte sig til.

– Man skal lede sig selv, og det er blevet en 
indlejret bestanddel af selvudviklingsbegrebet 

med selvransagelse, selvmonitorering og selv-
realisering.

– Overliggeren sænkes konstant, og det fører 
til, at medarbejderne ikke kan stå inde for det 
faglige niveau. Derfor fører det til en ny form for 
fremmedgørelse.

Med ny-taylorismen og New Public Manage-
ment har vi ifølge Henrik Lund fået nogle ydel-
sesstandarder, der hele tiden øges, og mellem-
rumstid betragtes som spildtid. Derfor udhules 
pausetiden, hvilket Lund betragter som en 
vigtig overgang mellem rytmer. 

– Det gør vores biologiske, psykologiske og 
sociale rytmer til fjenden. 

– Medarbejderne føler ikke, de kan indfri for-
ventningerne. Heller ikke lederne, der hurtigere 
og hurtigere skifter job. 

ANKERPUNKTER OG MENTAL RO

Henrik Lambrecht Lund beskrev i sit foredrag 
herefter skematisk nogle af yderpunkterne i en 
teoretisk model med „ekstrem standardisering 
og brutale rytmer“ som det ene yderpunkt. Det 
fører ifølge ham til „ekstrem grænseløst og ryt-
meløst arbejde“.

I en moderat udgave af dette, stillede han en 
„human standardisering“, som ville føre til en 
„human fleksibilitet“. 

Men det ideelle udgangspunkt for skabelsen 
af en sund arbejdstid beskrev han som en situa-
tion, hvor „vi skaber rytmer sammen“, hvilket 
ifølge ham fører til en „stærk grundrytme“.

Og en stærk grundrytme med spontane og 
fleksible indslag og regulære pauser er det, som 
Henrik Lambrecht Lund anbefaler som opskrif-
ten på et godt arbejdspladsmiljø. Men her står 
den enkelte medarbejder svagt.

– Problemet for den enkelte er, at man sjæl-
dent kan skabe bæredygtige arbejdsrytmer for 
sig selv. Det er organisationen, der må skabe 
fælles rytmer.

– Større regelmæssighed og rytmer skaber 
ankerpunkter og mental ro.  

BERETNING

tekst: ERIK SCHMIDT

Vores grundrytme er  
afgørende for vores 
psyke. Vi bliver syge, 
når vi over tid ikke  
kan opretholde hver- 
dagens grundrytmer.

Henrik Lambrecht Lund, Ph. d.,  
Center for arbejdsliv,  
Roskilde Universitetscenter

– Mange vidensarbejdere er utroligt positive over for 
deres arbejde, og samtidig er de utroligt stressede, 
sagde Henrik Lambrecht Lund, der har studeret 
lærernes adfærd på arbejdet. – De har brug for en god 
grundrytme, sagde han.
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Vi går glip af mangfoldighed 
sanselighed og generøsitet
LIVSDUELIGHED // Lars-Henrik Schmidt, 
der var Danmarks Pædagogiske Universitets 
første rektor, uddeler her raske svirp til  
økonomifikserede politikere og talfikserede  
pædagogiske forskere. LærerBladet fortsætter 
dermed serien om „det pædagogiske oligarki“  
og „læringsregimet“. 

tekst: ERIK SCHMIDT

OPPE I SIT 
lille, hyggelige 

tårnværelse på 
Emdrupborg i Køben-

havns nordvestkvarter, 
der som hovedkvarter for 

Danmarks institut for Pæda-
gogik og Uddannelse i dag hører 

under Aarhus Universitet, sidder 
Lars-Henrik Schmidt og studerer 

livsduelighed. 
Det gør han velvidende, at danske politikere 

gennem de seneste år har været optaget af at 
sætte arbejdsduelighed hos borgerne i centrum 
for politikken. Hvad enten det drejer sig om 
konkurrencestatsflirterne hos centrum-ven-

– Den store katastrofe er, at pædagogik er blevet til uddannelse, siger Lars-Henrik Schmidt . – Pædagogikken er målsat et andet sted fra. Vi skal sørge for at  
blive nogen, som nogen vil ansætte.

INTERVIEW & 
BERETNING
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stre eller neoliberalismens blå repræsentanter 
på tinge, så er det arbejdsdueligheden, der har 
politikernes bevågenhed. 

Livsduelighed er efter Lars-Henrik Schmidts 
opfattelse modbegrebet til arbejdsduelighed, og 
den tidligere direktør for Danmarks Pædagogi-
ske Institut og senere rektor for Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet går seriøst til værks. Han 
arbejder på at give et bud på en modernisering 
af en filosofi for pædagogikken. Lars-Henrik 
Schmidt prøver at finde ud af, hvad det vil sige 
at leve et godt liv sammen med andre, idet han 
undersøger det sociale i pædagogikken.

– Skiftet til arbejdsduelighed er jo interes-
sant, siger han. 

– Den unge Marx hævdede, at menneskets 
væsen lå i arbejdet. Man solgte sin arbejdskraft 
som en vare. I dag er vi nået dertil, hvor skellet 
mellem arbejde og fri tid næsten er ophævet.

Men det er på erhvervslivets vilkår, og det fin-
der den 64-årige professor og filosof for smalt, 
og han vil undersøge, om livsduelighedsbegre-
bet kan moderniseres.

CLAUS HOLMS NYE POSITION

Lars-Henrik Schmidt var Danmarks Pædago-
giske Universitets første rektor. Det var ham, 
der lavede tegningen til den nye struktur, da 
DPU blev dannet ved sammenlægning af blandt 
andet Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks 
Pædagogiske Institut, og i 2008 blev han afløst 
af Lars Qvortrup, som imidlertid blev fyret i 
2010, da Aarhus Universitet ikke længere øn-
skede et selvstændigt DPU. I 2015 blev Claus 
Holm institutleder, og for nylig kom Qvortrup 
tilbage på DPU som leder af Nationalt Center 
for Skoleforskning.

Både Lars Qvortrup og Claus Holm betragtes 
af mange som centrale personer i den smalle 
gruppe af forskere og pædagogiske opinions-
dannere, der dominerer billedet, når myndighe-
derne nedsætter udvalg, når medierne mangler 
autoritative kilder eller åbner spalterne, og når 
der uddeles forskningsmidler. Qvortrup ligner 
som topscorer hos A.P. Møller Fonden en veri-
tabel projekt- og pengemagnet, og Claus Holm 
siger fanfarelignende sætninger om fremtidens 
uddannelser som f.eks. denne: „Den indholds-
styrede didaktik er død, længe leve den læ-
ringsmålsstyrede didaktik!“ og taler varmt om 
„læring som duelig livsform“.

Men selv om han er elev af Lars-Henrik 
Schmidt og i flere år dannede makkerskab med 
ham, da Schmidt var rektor, så lægger han ikke 
sit fokus det samme sted som den gamle mester 
i tårnværelset. 

Schmidt kan ikke forlige sig med det, han kal-
der læringsregimet, hvilket Holm må siges  
at være en slags protektor for.

CHARMEBASSER OG EKSPERTER

Det er bemærkelsesværdigt, at Holm efter Lars-
Henrik Schmidts hurtige skøn ikke er blandt de 
mest indflydelsesrige opinionsdannere på det 
pædagogiske og uddannelsesmæssige område.

Det viser sig, da Schmidt i interviewsituatio-
nen går med på legen, der handler om at udpege 

de fem mest indflydelsesrige personer i dansk 
pædagogik. Dem, der er i stand til at sætte dags-
ordener. 

Han har indledningsvis lidt problemer med at 
skelne mellem „charmebasser og ikke-charme-
basser“, men ellers er der ikke så meget slinger 
i valsen.

– Den mest betydningsfulde er nok Jens Ras-
mussen. Han bliver anvendt af Socialdemokra-
tiet som ekspert. Så vil jeg sige: Lars Qvortrup, 
Stefan Hermann, og den, der for tiden måske 
lyttes mest til, Andreas Rasch Christensen fra 
VIA.

Schmidt skynder sig at tage forbehold:  
– Du har ikke spurgt til kvaliteten, vel?

– Det handler vel om at se, hvem Socialde-
mokratiet og Venstre anser som eksperter. For 
ellers vil jeg mene, at en mand som Erik Sigsga-
ard også kunne være med som en folkelig, klog 
mand. Én som diskuterer pædagogik, folk lytter 
efter. Men de andre ser man som eksperter.

LB: Føler du dig som fagmand godt repræsente-
ret af disse fem? 

– Nej, det gør jeg virkelig ikke. 
– Men det er svært at se indflydelsen uden at 

se på medieeksponeringen. Niels Egelund har, 
så vidt jeg ved, selv fortalt, at han har været me-
get i medierne, fordi han altid tager telefonen. 
Og hvem tager telefonen i dag. Det gør Andreas 
Rasch. Og hvem vil gerne i avisen? Det vil så 
være Stefan Hermann. Jeg tror, han ønsker at 
have indflydelse på det danske samfund, så han 
er selv lidt politiker i sin måde at agere på. 

NOGEN TALER TIL MIG OM NATTEN

LB: Hvad er det for et regime, der bringer dem 
sammen? 

– Det er Qvortrups øvelse: „Tallene siger!“ 
Når han udlægger en undersøgelse, han har la-
vet med A.P. Møller-midler, siger han det meget 
uheldige: „Tallene siger!“ Det er som om, tallene 
er blevet subjekt.

– Min pointe er, at tallene ikke taler. Under 
læringsregimet taler man hele tiden som om, at 
tallene taler. Det er det samme som at sige: „Gud 
taler til mig om natten.“ Nogen taler om natten, 
og det er tallene. Man har glemt, at det er fordi, 
der er nogen, der har spurgt dem.

Lars-Henrik Schmidt er ved at tale sig varm. 
Digitaliseringen af den pædagogiske forskning 
optager ham. 

– Hvis der er nok tal, og tallene er store nok, 
så træder Qvortrup væk, så taler tallene for sig 
selv. Det er problemet med digitaliseringen. 
Vores forskere er begyndt at være optaget af sta-
tistik, tror de. Men de er optaget af computer-
programmer. Og når det er computeren, der er 
statistiker, så kan den kun skelne mellem 0 og 1. 

– Den udvikling hænger sammen med, at evi-
densregimet er et økonomisk regime. Det blev 
jo lanceret som sådan, fordi den amerikanske 
forskningsfond og Verdensbanken kun ville 
støtte forskning, der var evidensbaseret. Det 
giver jo ekko, ikke. Så der er for lidt opmærk-
somhed om det epistemologiske, altså i hvilken 
forstand kan vi sammenligne resultater. 

DET NYE TEMA 

LB: Hvad er pædagogikkens rolle i dag?
– Den store katastrofe er, at pædagogik er 

blevet til uddannelse. Pædagogikken er målsat 
et andet sted fra. Vi skal sørge for at blive nogen, 
som nogen vil ansætte. Det er der, hvor vi er 
i dag. Det er den ansættende myndighed, der 
bestemmer alt. Den bestemmer ikke kun lidt. 
Den bestemmer det hele. Det går ud over vores 
levede liv og kan føre til knægtelse af livsduelig-
heden. Men formålet med pædagogik er ikke 
at fremme uddannelse. Formålet er at fange 
livsduelighed, som er modbegrebet til arbejds-
duelighed eller employability. 

LB: Ser du ingen modstand mod denne udvik-
ling?

– Hver enkelt barn er jo en modstand. Men 
der er ingen der taler om pædagogik længere. 
Nu drejer det sig om uddannelsesforskning. 
Fordi uddannelsesforskningen er en strejfning 
af et økonomisk rationale. Uddannelse er blevet 
et konkurrenceparameter, og derfor rettes op-
mærksomheden mod læring. 

– Det værste, der er sket, er at vi har indført et 
læringsregime. I sin grund var det ret uskyldigt. 
Læring handler om, hvor meget du flytter dig. 
Men hvor skal man vide det fra. Det kan man 
kun vide, hvis man måler. Hvordan skal man 
måle det? Ved at se på the outcome. Se på, om du 
når de mål, du har sat dig, eller om din vare kan 
afsættes. Det er den klassiske markedsting. 

– Problemet er den opfattelse, at vi i Dan-
mark skal levere arbejdskraft til erhvervslivet. 
Hvorfor egentlig det? Det kan de da selv om. 
Men det har det civile samfund accepteret. De 

– Det værste, der er sket,  
er, at vi har indført et  
læringsregime.
Professor Lars-Henrik Schmidt,  
tidligere rektor for DPU
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kan bestemme hvordan vores uddannelse skal 
se ud. Vi har accepteret, at vi skal levere den 
arbejdskraft, som erhvervslivet har brug for i 
konkurrence med udlandet. Men vi får jo ikke 
Novo Nordisk til at lave bedre skoler, selv om 
grunden til, at de klarer sig så godt, er, at vi har 
børnehaver i Danmark.

– Og nu er vi så begyndt at bilde folk ind, at 
det vigtigste er at blive selvforsørgende. Det er 
det nye tema. Vi skal alle underlægges den fore-
stiling, at man ikke skal ligge andre til last.

EN FØLGAGTIG DIAGNOSE

LB: Men synes du ikke, at nogle af de toneangi-
vende forskere og opinionsdannere gør det for 
nemt for politikere og forvaltere, når de indtager 
den holdning, som udtrykkes af Claus Holm i slo-
ganet „Vi går fra indhold til læring“ – og „Vi går 
fra undervisning til læring“. 

– Styringsrationalet, som vi snakker om, so-
lidariserer sig med læringen. Det er jo ikke en 
kritisk udtalelse, men en følgagtig diagnose som 
Claus Holm kommer med i forhold til, hvad der 
faktisk sker. Den er i den forstand følgerigtig. 
Det er ikke ham, der finder på den. Det er ikke 
hans ide. Han siger bare: Sådan må det jo være.

LB: Som leder af DPU kunne man forestille sig, 
at han stod mere op for pædagogikken som pro-
fession og som fag!

– Det er jeg enig med dig i. Det gør han ikke. 
Det skyldes, at vinden blæser den vej, at vi skal 
gøre noget for, at vi sammen kan klare os bedre. 
Det er en konsekvens af, at vi er blevet indivi-
dualiseret. Men man har en forestilling om, at 
individet bliver bedre af at arbejde sammen 
med andre. Derfor er den pædagogiske ide, at vi 
skal lære at samarbejde. 

DEN ULTIMATIVE ROBUSTHED

LB: Tror du, at Holm og andre indflydelsesrige 
personer går fejl af arbejdets rolle og betydning. 

– Ja, det gør man. Man går simpelthen fejl, 
fordi man ikke ser livsdueligheden som en kun-
nen gøre sig gældende på andre parametre end 
ved at sælge sin arbejdskraft i betydningen, at 
nogen vil købe din arbejdskraft. Det er svært for 
folk at forstå noget ved det der livsduelighed, for 
det oversættes nu om dage med resiliens. Det er 
bare en forkert oversættelse. Det er dumt. 

– Resiliens er et mindre begreb end livsduelig-
hed. Vi har måske brug for lidt større robusthed, 
fordi vi er blevet for bløde i en eller anden for-
stand. Men hvad er den ultimative robusthed. 
Det er at kunne klare sig selv. 

Det er at være selvforsørgende. Ikke at være 
afhængige af andre. Men man kan jo fandme 
godt være resilient, livsduelig og alligevel have 
et dårligt liv, hvis man ikke har det sammen med 
andre, hvis man ikke er i stand til at indgå i so-
ciale fællesskaber.

DUALISMEN

LB: Hvad ligger der i dit livsduelighedsbegreb?
– Det er en kunnen, der gør, at du kan magte 

din livssituation. Det er en væren i verden. 
Hvordan får jeg involveret mig med andre? Ved 

at stille mig det enkle spørgsmål: „Hvad kan jeg 
gøre godt for dig, for at gøre det bedre for mig!“ 

– Det, jeg håber på med den formulering, er, 
at det kommer til at handle om den andens gode. 
Jeg ved ikke, hvad der er godt for den anden. Vi 
er i en situation, hvor vi må stole på, at det kun 
er den anden, der kan vide, hvad der er godt 
for ham. Det er respekten for forskellen til den 
anden. Jeg spørger, hvad der er godt for dig. Jeg 
ved godt, jeg gør det for min egen skyld. Det er 
ikke altruisme. Det er et forsøg på at leve med 
dualismen mellem egoisme og altruisme. 

– Kernen bag formuleringen er jo, at vi ikke 
kan tale om det gode liv, for vi aner ikke, hvad 
det er. Du kan ikke sige det gode liv. Du kan sige 
det gode liv for mig. Det der er pointen er, at det 
gode liv eksisterer ikke, men relaterer til en in-
terpretation af det gode liv.

– Det livsduelige er det vellykkede liv i mod-
sætning til det mislykkede liv. Der er nogen, som 
knækker nakken på at skulle blive kong Gulerod, 
chef i firmaet eller bare en kærlig søn. Alle de der 
knæk! Men dem kan vi ikke klare nu om dage. Vi 
har svært ved at tænke dem, så vi patologiserer 
i stedet for knækket. Fordi vi tror, at det vellyk-
kede liv er lig med det naturlige og sunde. 

DEN GYLDNE REGEL

LB: Hvad blev der af din libertinære pædagogik 
fra 00’erne?

– Det provokerende er, at en ren libertinage 
ikke standser foran den anden. Så derfor er 
det et problem, hvordan man får installeret 
anstændigheden og dermed respekten for den 
anden. For mig er der i det libertinære en paral-
lel til det, der er det frigørende – frisættelsen i 
pædagogikken. 

– Men det libertinære kan kun udfolde sig i en 
flerhed: „I schratch your back, you schratch the 

next“. Der findes ikke gensidighed, men hvis vi 
er tre, så scratcher vi hinanden på ryggen. Det 
er så det, der er min forestilling om det sociale. 
En sammenhæng, hvor man agerer over for den 
anden uden modydelse. 

– Jeg prøver at knække gensidighedens logik. 
Jeg mener, gensidigheden er umulig. Filosofisk 
sagt ækvivalensen imellem folk. Og hvad er top-
mål af ækvivalens, hvis du ser moralfilosofisk 
på det? Det er den gyldne regel, det er sådan en 
ækvivalenssammenhæng, hvor man tror, at to 

mennesker mødes og sød musik opstår og der-
for tror, at venskab og kærlighedsforhold kan 
bruges som baggrund for deres etik. Men den 
kan ikke eksistere i mit univers. Der findes ikke 
ækvivalens på den måde. Det betyder, at du ikke 
kan sammenligne. 

– Forudsætningen for ækvivalensen er, at der 
er noget sammenligneligt. Men hvis den enkelte 
er enestående og skal udveksles med noget an-
det enestående, så findes der ikke en ækvivalens 
på eneståenheden. 

DET SANSELIGE LIDER SKADE

LB: Er der ikke noget om det sanselige i din liber-
tinære pædagogik, og hvad bliver der i så fald af 
det i det målesyge samfund, vi befinder os i? 

– Altså sanseligheden lider efter min opfat-
telse skade, fordi den bliver banket af det kogni-
tivistiske projekt. Vi er nået dertil, at den eneste 
måde, hvorpå vi kan realisere sammenlignin-
gen, er teknisk. Vi kan ikke realisere den sanse-
ligt. Det er den tabte sanselighed, jeg forsvarer. 

– Vi kommer fra de helt basale forestillinger 
om, hvordan vi i kulturhistorien har tænkt 
elementerne, og det er vældigt. Jeg vil så lidt 
karikerende sige, at det er det samme, en stor 
dansk filosof, John Mogensen, har beskrevet: 
Sol, blæst, sand og vand! Og så tilføjer han: En 
kvinde og en mand. Han har lige forklaret de 
store elementer, og så kommer forskellen ind. 
Og det bliver så mellem en kvinde og en mand. 
Hvad er forskellen i dag? Det er forskellen mel-
lem 0 og 1. Vores forskel er reduceret til forskel-
len mellem 0 og 1. 

– Det er denne digitalisering, der er vor tids 
svøbe! For det betyder, at alt kan gøres op på 
den her vis. Det er sammenligningen mellem 
Haderslev og Thyborøn, der bliver gjort op i 0’er 
og 1’ere. Vi vil kun høre på noget, der kan skrives 
op i 0’er og 1’ere. Det skal være digitaliseret for, 
at vi kan behandle det! Det skal være beregne-
ligt, før vi kan have med det at gøre overhove-
det! Vi gider ikke høre på ham der lille Aage, det 
har ikke noget med os at gøre. Vi sidder her og 
skal styre. Vi er kun intreresseret i 0’er og 1’ere!

GENERØSITETEN FOR NÆSEN AF OS

LB: Hvad går vi glip af?
– Vi går glip af den mangfoldighed og gene-

røsitet, der ligger lige for næsen af os. Grunden 
til, at jeg går ind for klassisk dannelse, det er, at 
det er et kulturelt forrædderi, at vi forhindrer så 
mange børn og unges adkomst til den vanvittig 
store skat, som vores kulturhistorie byder på. 

– Vi skal give dem nøgler til nye oplevelser. 
Det er ikke sådan noget oplevelsesøkonomi, jeg 
tænker på. Men jeg vil gerne understrege mang-
foldighedens princip og nyde det, at verden 
stadig er ung, at der kan ske noget nyt. Det lyder 
måske lidt højtragende, men det hører til livs-
dueligheden at kunne gebærde sig ubefamlet i 
det ny. Det at have mod til – duelighed er også 
mod… og håb – at opsøge nye tildragelser!  

„Sanseligheden lider efter  
min opfattelse skade,  
fordi den bliver banket af  
det kognitivistiske projekt.“

Professor Lars-Henrik Schmidt,  
tidligere rektor for DPU
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Anne-Mette  
Kæseler Jensen

Formand 
Tlf. 23301268

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø
Næstformand 
Tlf. 26292099

Ida Holm Clemensen

Anette Essler Helmer

Peter Hougaard

Tine Steendorph

Anders Sund 
Pedersen

Charlotte Holm

OLF MENER
af Dennis Vikkelsø, Næstformand, Fællestillidsmand,  
Odense Lærerforening

Odense Lærer forening 
var til stede ved den 
store og humørfyldte 
demonstration, som 
Uddannelsesalliancen 
havde arrangeret for 
bevarelse af SU'en og 
imod milliardnedskæ-
ringerne på uddannel-
sesområdet. 
Det var med "lå, lå, lå, 
lå, lå, lå lå, lå" og "alle 
dem der hopper...". 
3.000 unge og så  
OLF-formand  
Anne-Mette og  
styrelsesmedlem  
Charlotte hoppede  
og hyggede. 

Vendepunkt for lærernes trivsel ?  
– Trivselsundersøgelsen 2016
TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 VISER fremgang for 
lærernes trivsel. Ja, faktisk er der fremgang på samtlige 
områder i trivselsundersøgelsen. Det er rigtig positivt, 
at lærerne og børnehaveklasselederne nu oplever en 
trivselsfremgang. Men der er dog ikke grund til de store 
jubelscener endnu. Nok viser undersøgelsen en frem-
gang – men det er afgørende, hvor på skalaen vi finder 
fremgangen? Når udgangspunktet var, at skolerne lå 
med de værste målinger, så er der stadig et stykke vej til 
’godt’.

Hvad det præcist er, som sætter sig spor som triv-
selsforbedringer, er ikke enkelt at identificere. Men 
lærernes forventninger til det tættere samarbejde mel-
lem Odense Kommune og Odense Lærerforening, som 
blandt andet har ført til en lokal arbejdstidsaftale, flere 
penge på vej til skolerne og en anden måde at priori-
tere skolerne på – også i omtale – har givetvis allerede 
forplantet sig i trivselsundersøgelsen som en spirende 
optimisme.

Men skal trivselsfremgangen fortsætte, er det afgø-
rende, at det ikke kun bliver ved ønsker, håb og snak. 
Der skal ske konkret handling:

Intentionerne med den lokale arbejdstidsaftale skal 
udmøntes på alle skoler, så lærerne reelt oplever en 
forbedret balance i arbejdsmængden og mere fleksi-
bilitet uden blive presset til det grænseløse arbejde.
Skattestigningen må ikke bruges til at fylde huller 
eller opfinde nye profileringsprojekter. Skattestig-
ningen skal blive til flere lærere, der kan være med 
til at løse de mange opgaver, der allerede ligger ude 
på skolerne. 
Og de pæne ord i budget 2017 om styrkelse af trivs-
len, arbejdsglæden og medarbejderstoltheden må 
følges op af en markant indgriben over for de ledere, 
som ikke formår at vende mistrivsel på en arbejds-
plads. Ledelseskvalitet er nemlig den enkeltstående 
faktor, der har størst betydning for lærernes trivsel. 
Og tolerancen med dårlig trivsel har været alt for høj 
i Odense Kommune.

Det seneste års tid har markeret et vendepunkt for 
trivslen på skolerne i Odense. Men der er lang vej 
endnu!  

Der var trods kulden næsten festivalstemning ved Uddannelsesalliancens demo i Odense for nylig.

Alle dem der hopper ...
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DET ER UNESCO, der i sin tid har taget initiativ 
til indførelsen af Lærerens Dag, for at hylde 
lærernes indsats med undervisning og ud-
dannelse. Men i dag er det i OECD-lande ikke 
velset at tale om undervisning. Nu hedder alt 
noget med læring. Nogle omtaler lærere som 
læringseksperter eller læringsagenter, en 
 skolechef hedder nogle steder en læringschef, 
og en skole hedder i nogle kommuner et læ-
ringsstad.

Lærer, skole og undervisning er gammeldags 
begreber. Sådan kan det se ud, og det har ikke 
i synlig grad ført til forøget faglig stolthed hos 
lærerne, der kan have en følelse af, at skrive-
bordsfolket forgriber sig på deres faglighed og 
faglige identitet.

Det er en følelse, som Peter Hougaard, der er 
lærer på Højby Skole godt kan genkende.

Andre faggrupper er kommet ind i skolen, og 
på de fleste skoler er „lærerværelset“ i dag et 
kulturhistorisk fænomen. Nu hedder det som 
regel personalerummet.

Også Lærerens Dag, der hvert år fejres den 
5. oktober over det meste af verden, har mange 
steder på de odenseanske skoler været en tur i 
sproghjørnet, og det er faldet Peter Hougaard 
for brystet.

– Hos os havde ledelsestemaet i år slået et 
skilt op, hvor der stod: „Hos os fejrer vi Medar-
bejdernes Dag“. Så var der brød og kaffe og en 
lille konkurrence, hvor man kunne vinde en 

fridag ved at gætte det rigtige antal nødder og 
æbler, som lå i en skål.

MISFORSTÅET HENSYN

– Det er fint, at ledelsen giver en omgang brød 
og sætter en fridag på spil, men jeg bliver provo-
keret af, at vi ikke kan fejre Lærerens Dag, når 
det nu er en international FN-dag, der hylder 
undervisning og uddannelse. 

Peter Hougaard gør opmærksom på, at Læ-
rerens Dag ikke holdes for at skubbe nogen ud. 
Der lægges ikke afstand til pædagogerne og 
deres faglighed.

– Jeg synes, det er et misforstået hensyn over 
for pædagogerne. 

– Kan vi så heller ikke have Fars Dag og Mors 
Dag, spørger han. Skal det hedde Forældrenes 
Dag? Og hvad så med de ikke-biologiske foræl-
dre? Skal vi så til at kalde dagen for Forældre-
myndighedsdagen? Kvindernes internationale 
kampdag kan vi så passende kalde for Ligestil-
lingsdagen!

– Det er simpelthen noget pjat. Der er jo ikke 
noget farligt i Lærerens Dag.

Da dagen blev fejret på Højby Skole, var der på 
plakaten tilføjet med blyant tilføjet „Lærerens 
Dag“, og det blev også bemærket af ledelsen.

„En lille nisse har skrevet noget på skiltet, 
men her hos os er det Medarbejdernes Dag,“ 
sagde skoleleder Pia Smiszek Nielsen, da hun 
samlede alle medarbejdere.

Pia Smiszek Nielsen siger, at hun ikke på for-
hånd havde tænkt så nøje over sagen. Hun ville 
bare gerne generelt anerkende medarbejdernes 
indsats. 

– Jeg har tidligere været i Otterup, Gudbjerg 
og på Vestre i Svendborg, og der fejrede vi slet 
ikke Lærerens Dag.  

Lærerens Dag usynliggjort
LÆRERHYLDEST // Lærerens Dag, der hvert år fejres den 5. oktober over det meste 
af verden, har mange steder på de odenseanske skoler været en tur i sproghjørnet.

Lærer Susan Toldam fra  
Højby Skole indtager her  
et stykke fynsk brunsviger, 
hvilket der mange steder er 
tradition for på Lærerens  
Dag – i hvert fald på Fyn. 
På Højby Skole havde 
ledelsestemaet i år slået  
et skilt op, hvor der stod:  
„Hos os fejrer vi 
Medarbejdernes Dag“  
(foto er taget  
efterfølgende).

Over hele verden bliver lærere 5. oktober  
anerkendt for deres store og gode arbejde  
og for den enorme betydning, de har for 
samfundet. I over 100 lande fejres Lærerens 
Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale 
rolle som underviser, men også som med-
virkende til at udvikle aktive medborgere i  
et moderne samfund. Lærerens Dag er  
også med til at sætte fokus på, at uddan-
nelse er en fundamental menneskeret.

Kilde: http://laererdag.dk/

FN’S INTERNATIONALE LÆRERDAG

tekst: ERIK SCHMIDT
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DET ER IKKE 
lang tid siden, 

at B&U-udvalget 
regnede med at skulle 

finde besparelser for 
71,4 mio. kr., men nu kan 

der i stedet alene til folke-
skolen tilføres godt 30 mio. 

kr., som dog måske modificeres. 
 Udmøntningen af det endelige bud-

get forventes vedtaget på B&U-udvalgsmødet  
d. 8. november.  Der tales nu om 56 nye stillin-
ger på skoleområdet.

Folkeskolen i Odense kan pludselig tilføres 
midler, og rådkvinde Susanne Crawley Larsen 
(R), politisk ordfører Peter Rahbæk Juel (S) og 
Odense Lærerforenings Anne-Mette Kæseler 
Jensen er enige om, hvad de tilførte midler skal 
bruges til. Der skal simpelthen ansættes flere 
lærere.

– Hver en krone, som jeg kan finde, skal bru-
ges til flere voksne, som er der, hvor børnene er, 
siger Susanne Crawley. 

– Det er ikke sådan, at halvdelen af kommu-
nens ansatte skal på kursus efter et bestemt læ-
ringsmæssigt koncept. Jeg tror, vi har det, der 
skal til. Jeg tror bare ikke, vi er nok.

– Der skal være kortere mellem de voksne, 
så er der en større sandsynlighed for, at man 
møder en voksen, der gør en forskel i forhold 
til ens læring eller trivsel eller sundhed. Eller 
hvis man er et udsat barn, kan være så heldig at 
møde den voksne, der gør hele forskellen.

Også Peter Rahbæk Juel giver sin uforbe-
holdne støtte på forligspartiernes vegne.

– Jeg er 100 procent enig. Det er også vores 
aftale mellem forligspartierne. De her kroner 
skal ud og virke i klasseværelserne. De skal ikke 
gå til alt mulig anden hurlumhej.

LÆRERFORENINGENS BENARBEJDE

Odense Lærerforening har ifølge Anne-Mette 
Kæseler Jensen forsøgt at påvirke politikerne 
til at forstå, at de midler, der tilføres skolerne, 

netop skal gå til ansættelse af flere lærere, siger 
Anne-Mette. 

– Hvis pengene skal gøre en forskel for kva-
liteten i undervisningen, så skal der ansættes 
flere lærere på skolerne for at sikre, at der at der 
er en lærer pr. klasse, at klasser med mange ele-
ver kan deles, at der er mulighed for faglig støtte 
til at løfte inklusionsopgaven, og at der er ud-
dannede vikarer. Sjældent har budgetforhand-
lingerne i Odense Kommune været præget af så 
mange usikkerhedsmomenter som i år. Byrådet 
har måttet afvente flere afgørende beslutninger 
uden for politikernes rækkevidde og har måttet 
planlægge med det værst tænkelige. Det har gi-
vet en meget ujævn proces. Der har været tvivl 
om regeringens omprioriteringsbidrag, finan-
sieringstilskuddet og skatteløftet. 

– Det har været en hel vildt turbulent budget-
proces, siger Socialdemokratiets Peter Rahbæk 
Juel.

Men Crawley, Juel og Kæseler er enige om, 
at der er flere tegn på, at skolerne og børn- og 
ungeområdet er kommet til et vendepunkt. Både 
hvad angår økonomi, samarbejde og dialog. Ikke 
at træerne efter Anne-Mette Kæseler Jensens 
opfattelse er vokset ind i himlen. Skolerne har 
gennem flere år været pint og plaget, og tonen 
har været hård over for lærerne og deres for-
ening. Men OLF-formanden hæfter sig ved, at 
børn og unge nu igen er sat på byrådets dagsor-
den, forvaltningen er ved at finde sine ben og pri-
oriterer dialogen med lærerne og andre professi-
onsansatte, og lærerne har fået en lokalaftale.

– Folkeskolen italesættes nu som en væ-
sentlig del af byens vækststrategi, og der følger 
penge med, siger Anne-Mette Kæseler Jensen. 

CRAWLEYS HJERTEBØRN

For Susanne Crawley Larsen er kursændringen 
en fjer i hatten. Hun har siden sin tiltrædelse 
som rådkvinde i januar 2014 arbejdet målret-
tet og vedholdende for at genoprette tilliden til 
lærerne i Odense, og nu er hun klar til at sætte 
adresse på midlerne til skolen.

– Vores budget bliver større, og det er nu, 
man kan beslutte sig til at sætte lidt retning på 
det. Mindre på administration, mere på varme 
hænder, mere på forebyggelse end på brand-
slukning. 

– Jeg har fire områder, jeg går efter nu. Sprog 
hos de små elever, læsning hos de store, dan-
nelse og forebyggelse eller tidlig indsats.

De socialt udsatte børn har en særlig bevå-
genhed hos rådkvinden.

– Et af mine hjertebørn er de socialt udsatte 
børn. De skal mærke, at vi er der. Alle udsatte og 
sårbare børn på nær nogle få går i almindelige 
folkeskoler og dagtilbud, og det er der, man skal 
gøre en forskel. Både tidligt i alder, og tidligt i 
begivenhedsforløb. 

SPROG OG LÆSNING OPPRIORITERES

For Susanne Crawley er opmærksomhed om 
sproget helt centralt.

– Sprog skaber tryghed og binder os sammen. 
Sprog er en forudsætning for, at man kan skabe 
sociale relationer og få sociale kompetencer. 

– Jeg har det elendigt med, at der er børn, 
der ikke kan tale dansk, når de starter i skolen. 
Ligegyldigt hvor jeg kommer og besøger dagtil-
bud, så kan de sige ja til, at de har børn, der  
ikke taler alderssvarende dansk – uanset etni-
citet. Så er der også hele problematikken med 
den der iPad, der er skudt ind mellem børn og 
voksne. 

De senere år er læsefærdighederne hos børn 
på begyndertrinnet blevet forbedret, men der er 
efter Crawleys mening grund til at styrke ind-
satsen for lidt større elever.

– Hvis man ikke er tidlig og god læser, så bli-
ver man hægtet af i 4. klasse. Så kan man ikke 
læse den matematikopgave, man skal løse. Så 
bliver man ikke god til matematik, man bliver 
ikke god til biologi, man bliver ikke god til noget 
som helst. Faktisk er personalet i Odense godt 
uddannet. Det handler om at ansætte i bredden, 
så vi kan frigøre lærere. De bliver ikke frisat i 
det nuværende stramme system. 

SUSANNE CRAWLEY VIL  
HAVE SPROG, LÆSNING OG  
DANNELSE FOR PENGENE
BUDGET 2017 //  Den radikale rådkvinde, Socialdemokratiets Peter Rahbæk 
Juel og lærer foreningens Anne-Mette Kæseler Jensen er enige om, at de tilførte 
midler til folkeskolen skal gå til „flere hænder“. Der tales nu om 56 nye jobs

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING
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Den politisk ansvarlige for Odenses B&U-forvaltning og altså også for folkeskolen, Susanne Crawley Larsen, er på det seneste set smile flere gange i det offentlige rum  
– som her på billedet.

KLAR TIL AT EROBRE VERDEN
Er der en problematik, som Susanne Crawley 
særligt er optaget af i skolen, er det dannelses-
aspektet, der de senere år er trængt helt i bag-
grunden af læringsdagsordenen. Det vil hun 
gerne afbalancere.

– Jeg har drøftet det rigtig meget med skole-
ledere og institutionsledere og med lærere og 
pædagoger, og der mærker jeg ikke modstand. 
De er klar til at løfte opgaven helt ned i vug-
gestuen. 

– Dannelse er jo sådan set et gammeldags ord 
for, at man skal kunne være i sociale fællesska-
ber, opnå sociale kompetencer, lære at verden 
er større end én selv, men også lære sig selv at 
kende, få et selvværd, der gør, at når man en-
gang bliver voksen, så er man klar til at erobre 
verden og starte et voksenliv – og selv at blive en 
god forælder.

– Der må være plads til at drøfte de store 
spørgsmål i undervisningen. Jeg har noteret 
mig, at det eneste faghæfte, der ikke er blevet 
revideret, er det, der handler om elevernes alsi-
dige udvikling. Alle andre faghæfter er revide-
ret i forbindelse med folkeskolereformen. Men 
der er simpelthen et eller andet her, man skal 
gribe og ikke lade glide ud. Man skal ikke tro, at 
det er der af sig selv.

LB: Jamen, hvordan vil du manifestere og 
udmønte ønsket om mere opmærksomhed om 
dannelsen?

– Det er trods alt en del af folkeskolens for-
målsparagraf, men det er måske bare noget, der 
skal italesættes. Men det kræver, at der er nok 

voksne til, at man kan gennemføre det. Jeg vil 
sige, at jeg forventer, at de penge, der afsættes til 
flere voksne, betyder at der arbejdes mere med 
læsning og mere dannelse. 

– Eleverne skal lære at deltage i et demokrati 
og at bruge kultur. Det er med til at gøre børn 
robuste nok til at være i det omskiftelige sam-
fund, der er, og kunne se sig selv på et arbejds-
marked, se sig selv stifte familie og løbe nogle 
risici, fordi man hviler godt nok i sig selv. 

– Jeg tror ikke, det bliver så svært, fordi man 
i hele B&U-forvaltningen gerne vil løfte den 
opgave. 

LB: Bliver der flere midler de kommende år?
– Det er en aftale mellem de fire partier, at 

vi laver en ny ansøgning til om yderligere skat-
testigning. Vi har kun fået halvdelen nu, altså 
en halv procents skattestigning. Vi har stadig 
en målsætning om, at skatten skal stige én pro-
cent i Odense. Det er der ingen garanti for, for vi 
kommer ud i den samme mølle én gang til. Først 
skal der forhandles et råderum mellem regering 
og KL, og så skal vi søge igen. Næste år er der 
21 mio. mere i B&U-forvaltningen. Men målet 
er at ende på 300 mio., hvoraf ¾ skal i B&U-
forvaltningen.

FORSTYRRENDE UDLIGNINGSORDNING

Peter Rahbæk Juel tror på en bedre økonomi for 
folkeskolen de kommende år, men i 2018 kom-
mer der en udligningsreform, som kan ændre 
forudsætningerne.

– Vi er der, hvor vi som by nu har to planer. 

Vi har en plan for byens udvikling, hvor vi ved 
at få skabt jobs i byudviklingen og tiltrække 
investeringer. Det er lykkedes at tiltrække in-
vesteringer og at skabe jobs, vi skal bare være 
bedre til at få odenseanerne ind i de ledige jobs. 
Med aftalen om velfærdsprocenten, så mener 
jeg, at Odense får en plan for velfærden i byen. 
For småbørn, for skoler, for udsatte og for ældre 
og handicappede. Det er det, der kan være et 
vendepunkt, for hvis vi sammenligner os med 
andre byer, så ligger vi bare lavt. 

– Kan vi fortsætte med at få investeringer til 
byen og få overførselsudgifter vendt til skatte-
indtægter, så kan vi konsolidere velfærdsområ-
derne. Næste år er det nok igen velfærdsprocen-
ten, der kan finansiere det, men tænker vi to-tre 
år frem, så er det forhåbentlig egenindtægter, 
der kan begynde at gøre det. Så kan vi måske 
komme derhen, hvor vi ikke er afhængige af det 
her cirkus med forhandlingerne mellem KL og 
regeringen, der afgør, om det går den eller den 
vej for Odense, når vi lægger budgetter. Det er 
en længere proces. 

– Der kommer dog en ny udligningsreform 
i 2018, der afgør udligningen mellem kom-
munerne, og vi ved jo ikke, hvordan den falder 
ud for Odense, så der er en ubekendt der, men 
falder den fornuftigt ud, så har vi med velfærds-
procenten en stabilitet. 

Peter Rahbæk er moderat optimist med store 
ambitioner.

– Det kan ikke gå nedad. Det går nok lidt 
opad. Men jeg har større ambitioner for områ-
det.  
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I BØRN- OG  
UNGEFORVALT-

NINGEN er der gen-
nem de seneste par år 

udviklet en ny model til 
vurdering af kvaliteten i 

læringsmiljøet på skolerne i 
stedet for KIS-modellen (Kva-

litet i skolen). 
Den nye kvalitetsmodel hedder 

„Sammen om kvalitet“, og den skal 
ifølge udviklingschef, Lene Nygaard, skabe en 
solid, koordineret og systematisk tilgang til at 
arbejde med kvalitet, resultater og effekt. 

Observationsmodellen vil fra foråret 2017 
indgå i den samlede læringsmiljøvurdering, 
som bliver obligatorisk på alle skoler.

Skolernes ledelsesteam skal hvert år deltage 
i en kvalitetsvurderingssamtale med B&U-
forvaltningen, og i denne samtale tages der 
udgangspunkt i data fra skolen og læringsmiljø-
vurderingen. Efter samtalen bliver der iværksat 
„konkrete kvalitetsplaner“.

FORVIRRENDE SPØRGSMÅL

Tre skoler har for nylig afprøvet observations-
delen i „Sammen om kvalitet“. Det er Dalum-
skolen, Agedrup Skole og Næsby Skole, som 
indbyrdes skulle observere og vurdere lærings-
miljøet på de tre skoler.

Kim Tao Rasmussen, der er tillidsrepræ-
sentant, blev udvalgt som „ressourceperson“ 
fra Dalumskolen til at være med i et observati-
onstream, der skulle vurdere Agedrup Skoles 
læringsmiljø sammen med en lederrepræsen-
tant fra Dalumskolen og en konsulent fra B&U-
forvaltningen. 

Repræsentanter fra Agedrup Skole skulle så 
være med til at evaluere Næsby Skoles lærings-
miljø, og Næsby Skole skulle tilsvarende vur-
dere Dalumskolens.

Kim sagde ja til opgaven, men undrede sig 
over spørgeguiden, fordi han ikke syntes, at 
observationsmodel og spørgeguide passede 
sammen. 

-Det var faktisk lidt forvirrende, fordi der 
i observationsguiden fra B&U-forvaltningen 
står, at man skal være beskrivende i stedet for 
vurderende, men nogle af de spørgsmål, der var 
opstillet, lagde op til en vurdering.

– Jeg er ikke vild med at skulle vurdere frem-
mede kollegers undervisning på den måde, som 
observationsguiden lægger op til. Jeg har nogle 
forbehold over for selve måden at gribe lærings-
miljøvurderingen an på, men på den anden side 
er der jo bare en anden, der får opgaven, hvis jeg 
siger nej.

Et eksempel på det, der gjorde opgaven uklar, 
var et spørgsmål, der lød: „Har medarbejderne 
fagdidaktiske kompetencer?“ 

Det stillede Kim i et dilemma, følte han.
– Jeg håber da, at medarbejderne har fagdi-

daktiske kompetencer, for ellers har de da et 
problem med jobbet. Det er jo at stille spørgs-
mål ved deres professionalisme. Men det kan 
altså ikke være min opgave at vurdere det. Det 
må være et ledelsesspørgsmål.

DILEMMAFYLDT

Et andet spørgsmål lød: „Udstråler medarbej-
derne engagement i undervisningen/den pæda-
gogiske praksis?“

Det finder Kim Tao Rasmussen vanskeligt at 
beskrive uden at foretage en vurdering.

Der er også spørgsmål, der efter hans me-
ning virker adfærdsstyrende, som f.eks. dette 
spørgsmål: „Kommunikerer medarbejderne 
anerkendende med eleverne?“

– Jeg er ikke imod at „kommunikere aner-
kendende“, men det kan man jo ikke altid  
gøre.

Kim Tao Rasmussen henvendte sig selv til én 
af koordinatorerne i forvaltningen for at få styr 
på opgaven. Skal man beskrive eller vurdere?

Men han fik kun at vide, at spørgeguiden ikke 
var endelig.

Det samme svarer Lene Nygaard på Lærer-
Bladets spørgsmål til hende.

– Vi arbejder fortsat med formuleringen af 
spørgsmålene i læringsmiljøvurderingen.  
Formuleringen af spørgsmålene har været en 
del af prøvehandlingerne. 

Ny læringsmiljøvurdering  
på vej til skolerne
KVALITETSVURDERING // Kim Tao Rasmussen,  der er lærer og tillidsre-
præsentant på Dalumskolen, blev udpeget som deltager i en læringsmiljøvurdering 
af Agedrup Skole. Det skete som led i udviklingen af det nye kvalitetsvurderings-
system, „Sammen om kvalitet“, der skal erstatte KIS-systemet. Men Kim var 
 forvirret over opgaven, som udtrykkeligt bestod i at beskrive nogle situationer. 
Nogle af spørgsmålene krævede dog efter hans mening en vurdering.

„Når du giver feedback:  
Vær beskrivende frem  
for vurderende.“

Fra  
Odense Kommunes Observationsguide  
til frivillig observation.

tekst: ERIK SCHMIDT

BERETNING
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DE SEKS TEMAER
Læringsmiljøvurderingen har seks temaer: 
inkluderende læringsmiljøer, fysiske ram-
mer og anvendelse, trivsel, medarbejdernes 
kvalifikationer, kompetencer og engagement, 
undervisningens planlægning, gennemførelse 
og evaluering - og folkeskolereformen.

Kim og hans observationsteam var på Age-
drup Skole en hel arbejdsdag. Det var planlagt, 
hvilke klasser, pauser og møder, teamet skulle 
iagttage gennem en såkaldt walk through.

En walk through er en observationsmodel til 
refleksion over praksis, står der i præsentati-
onsmaterialet fra kommunen.

Et team observerer og reflekterer sammen 
over praksis på baggrund af de seks temaer. Det 
skal ifølge instruksen give et øjebliksbillede af 
læringsmiljøet på skolen - ikke en vurdering af 
den enkelte lærer, pædagog eller barn/unges 
indsats.

Kim synes dog, at der er for lidt tid til at ob-
servere, hvis det skal være seriøst.

– Jeg synes også, man sætter sig mellem to 
stole, for hvis det drejer sig om feedback, så tror 
jeg, at det er bedre under trygge og tillidsfulde 
former med kendte kolleger. Det vil også være 
væsentlig nemmere og billigere!

Efter besøget tager hvert teammedlem no-
tater på baggrund af observationen og egen re-
fleksion, og teamet udveksler observationer og 
refleksioner, inden de går videre til den næste 
walk through.

– Vi var i en 0. klasse, to 2.-klasser, på mel-
lemtrinnet, på gangen, hvor der også var elever 
og i ungemiljøet i et frikvarter, siger Kim Tao 
Rasmussen, der har flere forbehold med hensyn 
til observationsmetoden.

– Det er altid interessant at se en anden  

skole, og jeg fik da et par ideer med hjem, men 
det handler jo nærmere om kollegial udveks-
ling.

KALD DET HVAD DET ER!

Kim Rasmussen synes, det ville være mere re-
gulært at fremlægge sin feedback direkte over 
for de involverede parter i stedet for, at der skal 
aflægges rapport til skolens ledelse.

– Hvis meningen er at der skal foretages en 
egentlig vurdering, så er det jo det, men så skal 
man ikke kalde det noget med feedback. Så er 
det en kontrol. Kald det, hvad det er!

– Men observationen har sine begrænsnin-
ger. Den er jo planlagt, og hvis det var mig, der 
vidste, at jeg skulle observeres, så tror jeg nok, 
jeg lige ville sikre mig, at jeg har styr på kopiark 
og det hele. Vi er jo mennesker!

Kim Rasmussen understreger, at han ikke er 
imod feedback. 

– På Dalum Skole var ledelsen sidste år rundt 
for at overvære undervisningen i klasserne. Det 
synes jeg var fint. 

– Jeg er nok tilhænger af at gøre det lokalt.
Flere skoler har afprøvet observationsdelen. 

Ni Odense-skoler deltog i foråret 2015 i et forsøg 
med læringsmiljøvurderingen, og heri indgik en 
observationsdel. Det var Agedrup Skole, Krog-
gårdsskolen, H.C. Andersen Skolen, Tingkær-
skolen, Holluf Pile Skole, Munkebjergskolen, 
Paarup Skole, Vestre Skole/Åløkkeskolen og 
Tingløkkeskolen.

I foråret 2016 deltog fem skoler med special-
tilbud i en lignende prøvehandling.  

LÆRINGSMILJØVURDERINGENS  
SEKS TEMAER 
 Inkluderende læringsmiljøer
 Fysiske rammer og anvendelse
 Trivsel
 Medarbejdernes kvalifikationer,  

kompetencer og engagement
 Undervisningens planlægning,  

gennemførelse og evaluering
 Folkeskolereformen

OBSERVATION
 Walk Through
 Refleksion
 Afrapportering

Spørgeskema, fortællinger og feedback

OBSERVATIONSTEAM
1 repræsentant fra skoleledelsen,  
1 ressourceperson fra skolen og  
1 konsulent fra BUF

OBSERVATIONSTID
1 dag på en fremmed skole

HVAD ER EN WALK THROUGH?
 En observationsmodel til refleksion 

over praksis
 Et team observerer og reflekterer 

sammen over praksis
 Et øjebliksbillede af læringsmiljøet  

på skolen – ikke en vurdering af den 
enkelte lærer, pædagog eller barn/
unges indsats

 Formålet er at indsamle viden om  
læringsmiljøet inden for 6 temaer

HVORDAN FORETAGES EN  
WALK THROUGH?
 Observationsteamet besøger  

sammen klasser, pauser,  
teammøder m.m. 

 Der observeres på baggrund af de 
seks udvalgte temaer

 Efter besøget tager hvert team-
medlem notater på baggrund af  
observationen og egen refleksion

 Efterfølgende debriefer teamet kort 
med hinanden og udveksler obser-
vationer og refleksioner, inden de  
går videre til den næste Walk Through

AFRAPPORTERING
 Spørgeskema med 25 spørgsmål  

fordelt over de 6 temaer
 Udarbejdelse af to fortællinger/ 

beskrivelser med udgangspunkt i  
observationer af god praksis og  
praksis, der giver anledning til  
undren/refleksion

 Fortællingerne/beskrivelserne tager 
udgangspunkt i de seks temaer for 
læringsmiljøvurderingen

LÆRINGS- 
MILJØVURDERING

– Jeg er ikke vild med at skulle vurdere fremmede kollegers undervisning på den måde, som observationsguiden 
lægger op til, siger Kim Tao Rasmussen, der er tillidsrepræsentant på Dalumskolen.
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AKTUELT  
KVARTER

Det hovedløse land
„VI ER blevet et åndløst samfund. 
Et land af bondesnu købmænd, 
der ikke længere værdsætter eller 
respekterer den vidende elite og 
almen dannelse, men forlanger, 
at alt skal kunne måles og vejes. 
En farlig udvikling, der ikke 
bare gør os dummere, den truer 
næstekærligheden, mener den 
internationalt respekterede.“

DNA-forsker Eske Willerslev
Berlingske, 24. jul. 2016

Metodefrihed i Norge
„STORTINGET BER regjeringen 
sikre at det er lærernes ansvar og 
faglige skjønn som skal avgjøre 
hvilke metoder og virkemidler som 
skal tas i bruk i undervisningen 
for å nå kompetansemål og 
oppfylle skolens generelle 
samfunnsmandat.“
Vedtaget i Stortinget i Norge,  
citeret fra Simon Malkenes’ 
facebookprofil 
11. okt. 2016

Konsulenthuse  
gør os til grin
„DET ER politikernes pligt og 
ansvar at rulle konsulentvældet 
tilbage. At sige stop. At insistere på, 
at der igen lyttes til fagligheden.(…) 
Vi er alle til grin for 
konsulenthusene. 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. 
Ansatte, som løfter sløret for deres 
oplevelser i „McKinsey“-world, 
risikerer problemer! (...) 
Hvorfor får det først 
gennemslagskraft, når en 
journalist tager et kort vikariat 
som lærer, og skriver om sine 
oplevelser på Facebook? Så 
forstår alle pludselig, at der er 
store problemer. Det, hun skrev, 
var præcis det, som Danmarks 
Lærerforening havde advaret mod 
i årevis. Men ingen lyttede.“
Claus Oxfeldt og Claus Hartmann,                 
hhv. formand og næstformand for 
Politiforbundet 
i fælles leder i Dansk Politi 3/16

Formålsdreven  
undervisning
„I GÅR var jeg til møde 
med en række ledere, 
konsulenter og medarbejdere i 
byggesagsafdelingen i Odense 
Kommune. De fortalte mig 
om, hvordan systematiske 
læreprocesser i egen organisation 
koblet med formålsstyret 
tænkning har fået dem til at 
arbejde meget mere effektivt og til 
gavn for borgerne. (...) 
Skal vi ikke også genindføre den 
formålsdrevne undervisning i 
skolen? Når det nu viser sig, at 
den målstyrede tankegang ikke 
bidrager til effektivitet og succes 
på sigt, men kun til kortsigtede 
resultater?“ 
Facebook-opdatering af 
professor Lene Tanggaard 
31. aug. 2016

Ren TV-shop
„LYNGBY-TAARBÆK HAR deltaget 
i et Visible Learning-projekt. I 
går vedtog et flertal i byrådet, at 
kommunen fremover vil finde 
sin egen måde at gøre læringen 
synlig for eleverne på. I debatten 
blev konceptet bl.a. kaldt udansk, 
sekterisk og ren tv-shop.“
Folkeskolen, 
den 14. okt. 2016

Offentligt  
ansatte klapper i
„OFFENTLIGT ANSATTE er i 
deres fulde ret til at kritisere 
deres arbejdsplads - også i 
offentligheden. Det sker bare ikke. 
Frygten for at miste jobbet eller 
for at blive lagt for had af kolleger 
og chefer er blandt de faktorer, der 
i stigende grad får de ansatte til at 
klappe i. (...) 
Det fremgår af en ny og omfattende 
undersøgelse af ytringsfrihedens 
vilkår blandt offentligt ansatte 
udarbejdet af FTF. 
60 procent af de 4.800 offentligt 
ansatte, der har deltaget i 
undersøgelsen, eller tre ud af 
fem, mener, at det kan få negative 
konsekvenser for dem, hvis de 
kritiserer deres arbejdsplads 
offentligt. I 2010 gjaldt det hver 
anden, eller 51 procent.“
Politiken 
14. jun. 2016

Gamle dyder
„BØRN OG unge er nødt til at 
lære, hvad det vil sige at sætte 
sig selv i anden række, holde en 
aftale, anstrenge sig og være 
omhyggelig og grundig. Det er gode 
gamle dyder, som i mine øjne er 
forudsætningen for et demokratisk 
virke, og vi mærker i dén grad 
fraværet af dem i dag.“
Rektor på Professionshøjskolen 
Metropol, Stefan Hermann 
Politiken-interview den 23. okt. 2016

„Synspunktet har-
mo nerer meget godt 
med de meldinger, 
en del børneteatre er 
kommet med, om at 
skolerne efterspør-
ger børne teater, der 
passer til læringsmå-
lene. Hvis den vare 
bliver dominerende, 
er børne teater holdt 
op med at være kunst. 
Kunst søger sandhed, 
 læringsmål søger  
kompetencer.“
Jens Raahauge,  
Folkeskolen.dk, 8. feb. 2016

AKTIVITETSKALENDER 2016 FOR FRAKTION 4

NOVEMBER 30. UDFLUGT Årets juletur går til Fåborg Museum med efterfølgende  
middag på Steensgård og eftermiddagskaffe på Gl. Avernæs. 
Der er mulighed for påstigning på Børstenbindervej 5.  
Dette bør meddeles ved tilmelding, som er senest d. 14. 11. 2016

DECEMBER 6. JULEMØDE 
KL. 13.00-17.00

Vi hygger os med god mad og underholdning.  
Tilmelding senest d. 28. 11. 2016.

JANUAR 31. MÅNEDSMØDE 
KL. 15.15

Planlægningsmøde på Skt. Klemensskolen 
Dagsorden:
1:"Valg af dirigent.
2:"Formandens beretning.
3:"Økonomiredegørelse.
4:"Debat om det kommende års aktiviteter.
5:"Valg af medlemmer til Fraktion 4.
6:"Eventuelt.

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
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I DET SENESTE nummer af LærerBladet bragte 
vi et interview med Lejf Moos, der netop har 
udgivet bogen „Pædagogisk ledelse i en lærings-
målstyret skole?“

I interviewet sagde Moos blandt andet om 
A.P. Møllerfonden: „De er jo inde og styre efter-
uddannelsen af ledere. Der sidder en bestyrelse 
med A.P. Møller-folk og et par marionetter og 
fordeler pengene.“

Lejf Moos har bedt om at få bragt en præcise-
ring i bladet.

– Når jeg og andre læser interviewet, er der 
en ting, som jeg fik formuleret upræcist. Jeg vil 
derfor bede dig om at bringe nedenstående citat 
fra min bog, skriver Moos til LærerBladet.

PRÆCISERING
„(...) En lokal illustration er ikke alene skiftende 
regeringers udskillelse af statslige virksomheder 
til aktieselskaber, der skal fungere på kommer-
cielle vilkår, f.eks. jernbanedriften og  
Dong. Et aktuelt eksempel er den måde, hvorpå 
A.P. Møller Fondens „milliard-gave“ til skolen 
ikke er en donation til regeringen eller ministe-
riet. 

Den bliver administreret af en Møller-direk-
tion med et vurderingsudvalg til at vurdere an-
søgningerne om støtte. Udvalget har en direktør 

fra A.P. Møller Fonden som formand samt en 
række forskere og praktikere som medlemmer. 
Når udvalget her ikke kaldes selvstændigt, hand-
ler det både om at projektbevillinger på over 
fem millioner kroner skal godkendes af fondens 
bestyrelse, og formanden for udvalget er direktør 
i fonden. 

Tilknytningen af denne milliard til den  
privatejede firmafond, A.P. Møller Fonden er 
klar. 

Lige så klar er den ikke eksisterende tilknyt-
ning eller forbindelse til de politiske lag. Hverken 
undervisningsministeriet eller Kommunernes 
Landsforening er repræsenteret i udvalget. 

Det er ikke urimeligt at se dette som en flytning 
af (dele af) uddannelsen til markedspladsen, gen-
nemført i en bred politisk aftale under en social-
demokratisk ledet regering. 

Det er vel også en „normalisering.““  

BINGO!
FOREDRAGS-HIT // Odense Lærerforening fyldte  
pladen, da Svend Brinkmann blev inviteret for to år siden

SVEND BRINKMANN, DER er professor i psyko-
logi, har et ambivalent forhold til psykologien, 
fortalte han de 300 tilhørere på SDU, da Odense 
Lærerforening havde inviteret til et eksklusivt 
foredrag med én af landets for tiden mest efter-
spurgte foredragsholdere. 

– Vi er gået fra et teocentrisk til et antropo-
centrisk verdensbillede, og selvet er gud. Målet 
er ikke frelse, men selvrealisering.

– Man skal være omstillingsparat, innovativ, 
kreativ, udviklingsorienteret, humoristisk og 
alt det der. Vi arbejder i en grænseløs udvik-
lingskultur med læring til døden ("livslang læ-
ring"). Man er aldrig god nok! Ikke engang som 
pensionist har man fred, ikke engang i søvnen. 
DONG Energy tilbyder søvncoaches! Her gik vi 
og troede, at søvnen var et mål i sig selv. Men det 
er også blevet et middel under tidens optime-
ringsregime.

Svend Brinkmann forestillede sig en medar-
bejder, der ikke ville udvikle sig: 

"Jeg ville gerne gå 2-3 år tilbage i udvikling – 
da var jeg ligesom mere mig!" Men ingen af os er 
undtaget udviklingstvangen, sagde han.

Han efterlyste et samfundsetisk perspektiv 
og nævnte den norske terrorist, Breivik, der 
både havde været meget autentisk og arbejdet 
på at realisere sig selv, men ikke gjorde det gode. 
Etikken, forholdet til "den anden" og pligten, 
er blevet en forudsætning for at opnå og skabe 
mening og frihed.  

Svend Brinkmann, 
der er professor i 
almenpsykologi, 
interesserer sig mere  
for det, der har værdi  
i sig selv, og "hvad  
folk er inde i, i stedet  
for hvad der er 
inde i folk." Til sin 
undskyldning fortalte 
han, at han også har  
læst filosofi.

Lejf Moos præciserer

tekst: ERIK SCHMIDT

Lektor Lejf Moos,  
som LærerBladet i 
sidste nummer bragte 
et interview med.

Odense Lærerforenings 
Anne-Mette Kæseler 
Jensen var dagen 
efter et vellykket 
salonarrangement med 
overskriften „Hvad vil 
vi med skolen“ klar til 
på Syddansk Universitet 
at byde velkommen 
til Svend Brinkmann, 
der med udgivelsen af 
debatbøgerne „Stå fast!“ 
og „Ståsteder“ er blevet 
én af landets hotteste 
foredragsholdere.
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Hvad siger dine elever?  
Send din lille historie til os.  
I hvert nummer af LærerBladet 
præmieres én af de indsendte 
historier med et gavekort på  
to biografbilletter.  
Dette nummers vinder er  
Lis Andersen,  
Rosengårdskolen.  
Gavekortet kan hentes hos 
Odense Lærerforening.

DET INDRE  
MARKED

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal

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

Odenselaererforening.dk

– MENIGMANDS GUIDE  
TIL KOMMUNESPROG

SAMSKABE
verbum, -r, samskabte, samskabt
Sammensat af sam og skabe.
Stammer fra det oldnordiske skepja: at 
gøre – I denne betydning „at gøre noget 
sammen“.
Tidligere har det været tilstrækkeligt blot 
at bruge verbet samarbejde, hvori det også 
ligger underforstået, at man gør noget, der 
har værdi, sammen.

STIK MIG ET STYKKE MED 
GEORGINER!?!

TRYK FOR SYNDERNES FORLADELSE

Hvad elever dog siger!
HVILKET ’LAND’ VAR DET NU?
Klassen skal på lejrskole Jylland, og da 
toget kører over Den gamle Lillebæltsbro 
informerer læreren om, at den anden bro,  
de kan se, hedder Den nye Lillebæltsbro.  
En elev siger træt i stemmen: „Ej altså – tror 
du ikke, at vi har været på Langeland før.“
Indsendt af Lis Andersen,  
Rosengårdsskolen

JØDER ELLER JYDER
Læreren fortæller eleverne om de 
flygtningestrømme, som Danmark 
oplever. Danmark har historisk set 
ikke oplevet det i sådan en stør-
relsesorden siden 2. Verdenskrig, 
hvor jøderne var på flugt, forklarer 
læreren videre.
En elev spørger så: „Er det ikke 
dem, der i dag bor i Jylland?“
Indsendt af lærer fra Korup Skole


