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KLASSEN OG KLASSELÆREREN // Lærerne Ann Arleth, Højby Skole, og
Henriette Friis, Højmeskolen, ser store muligheder i klassen - fagligt, socialt og demokratisk. Men klassen og klasselæreren er i mange år blevet miskrediteret af bl. a. KL.
Sloganet om “ét-tallernes tyranni“ spredtes som en virus. Det hentydede til skolens
organisationsprincip med én lærer, én klasse og ét klasseværelse. Men hvad går skolen
egentlig glip af, når der kastes vrag på klassen?
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klassen og
klasselæreren?

side 14-15

Kampen om formålsparagraffen
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I n d h o ld
MYSTIK OM FLERE STILLINGER // De øgede midler til
skolen på Budget 17 skulle bruges til flere hænder. Skolen kunne
regne med 40-60 nye stillinger. Tillidsfolk på skolerne har ikke
kunnet registrere nogen. Men de kommer, siger forvaltningen.
I 2018 er der endnu færre midler. side 7
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Det ligner et koordineret angreb. Næsten
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revision. side 8-9
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OPLEV CLEMENT KJERSGAARD
OG SPIDSKANDIDATERNE
I VALGDEBAT
14. november 2017 – en uge før kommunalvalget – inviterer Odense Lærerforening til
en politisk debat om folkeskolen. Tv-vært
Clement Kjersgaard leder debatten mellem
partiernes borgmesterkandidater og spidskandidater.
Reservér denne aften og kom og deltag
i debatten. Odense Lærerforening sender
opslag med flere oplysninger ud, når vi er
tættere på arrangementet.
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Gyldendal får med en ny aftale, Odense Kommune har
indgået, næsten monopolagtig status på digitale undervisningsmidler på skolerne i Odense. B&U-forvaltningen sætter økonomisk gevinst over lærernes metodefrihed, mener
Charlotte Holm fra Odense Lærerforening. side 4-5
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Så mange såkaldte
„funktionelle analfabeter“ har 4,5 år efter
PISA-kategoriseringen
taget en studentereksamen.
Kilde:
Professor Peter Allerup
2.5.17 på Altinget.dk

OLF PÅ DANNELSESREJSE
I juli måned blev seminaret „Lærermødet“ afholdt
på Ryslinge Højskole. De godt 120 deltagere var
en skøn blanding af lærere, politikere, fagpolitikere og enkelte embedsmænd. Anders Sund
Pedersen og Ida Clemensen fra OLF deltog med
det formål at være med til at skærpe debatten om
den kommende dannelsesstrategi for
Odense Kommune. OLF’s holdning
på dette område er dog klar.
Vi ønsker dannelse gennem
fagene, hvilket kan ses på de
plakater, som er delt ud til skolerne i Odense under overskriften „Hvad skal vi med skolen?“.

Kampen om formålsparagraffen

Erik Schmidt
LærerBladets
redaktør

SIDEN LÆRERNE // hørte op med at
være statsansatte og i 1993 overgik til ansættelse i kommunerne, har man somme
tider og med stigende styrke kunnet få det
indtryk, at Kommunernes Landsforening
ikke bare ejer skolerne, men også lærerne.
De seneste år har KL vogtet nidkært og
McKinsey-agtigt over deres „ejendom“,
og nogle af kommunerne kender tilsyneladende ikke til begrebet professionel
frihed under ansvar for ikke at tale om
åndsfrihed og metodefrihed. De værste
kører lærerne som blanke funktionærer og
iværksætter uden kontakt med dem halvsekteriske projekter.
Der mangler forståelse for, at folkeskolen
har brug for en mere overordnet fornuft,
der respekterer lærerne og forældrene –
metodefriheden og forældreretten.
Denne fornuft repræsenteres for tiden
på visse måder godt af undervisningsminister Merete Riisager (LA). Ikke sådan
at forstå, at ministeren pr. definition har
patent på fornuften. Men den gensidige afhængighed og vekselvirkning mellem skolens parter – også lærerne og forældrene
– kan fremme en vis kvalitet i beslutningerne. Husk på, det er en folke-skole!
Nu vil KL have ændret formålsparagraffen i folkeskoleloven, så den bliver mere
arbejdsmarkedsrelateret. Men det vil Riisager ikke. I forvejen er der onde vibrationer mellem parterne. Skolereformens yespolitikere betragter hende nærmest som
en forræder, fordi hun har åbnet sprækker
til forandring af skolereformindholdet, så
nu skal hun kanøfles. Senest er Børne- og
Kulturchefforeningen faldet over hende.
Odenses Jane Jegind (V), der er i KL’s bestyrelse, fik også afleveret en sviner.
Det er Anna Mee Allerslev (R), som er
formand for borgmesterforeningens B&U-

udvalg og den nye udviklingsdirektør
Arne Eggert, der sammen med formanden
for Danske Professionshøjskoler, Stefan
Hermann, er gået i felten for at få lavet
formålsparagraffen om.
Det var også Anna Mee, der på KL’s
Børnetopmøde i marts forgæves forsøgte
at samle en alliance mod Riisager.
De to parter burde egentlig arbejde
sammen. Men det kan de ikke. I denne
sag fordi Anna Mee Allerslev udfordrer
ministeriets overhånd i spørgsmålet om
formålsparagraffen. Formålsparagraffen
er primært en sag mellem borgerne og
Folketinget. KL mangler et folkeligt
mandat.
Når undevisningsminister Merete
Riisager og i øvrigt også DLF-formand
Anders Bondo ønsker at holde fast i den
eksisterende brede, humanistiske og
dannelsesorienterede formålsparagraf,
skyldes det, at den virker som et værn mod
snævre og flygtige interesser. Den har
hjulpet Riisager og lærerne med at stå fast
på en kundskabs- og dannelsesorienteret
skole i kampen mod kræfter, der ønsker en
fagligt mere reduktionistisk, nytteorienteret og målstyret kompetenceskole.
Hvis KL-cheferne, læringsideologerne
og de konkurrenceivrige økonomer får
magt, som de har agt, kan man frygte, at
formålsparagraffen for det første ville
blive mere arbejdsmarkedsrelateret.
For det andet ville den orientere sig mod
OECD’s 21st century skills! For det tredje
ville dannelsesindholdet blive gjort ope
rationelt og målstyret.
Men formålsparagraffen skal forhåbentlig aldrig nogensinde være et redskab for
en stærk politisk og økonomisk styring af
folkeskolen. Det må vi lade mere autoritære stater om.

ROS FRA FORMANDEN
Anders Bondo fremhævede i sit sidste medlemsbrev Odense Lærerforening: „ I Odense
Kommune blev der forud for dette skoleår
efter en lang periode med vanskelige samarbejdsrelationer indgået en lokal arbejdstidsaftale.
Når det lykkedes at nå en aftale, som
begge parter i dag er godt tilfredse med,
skyldes det en vedholdende indsats fra kredsen og tillidsrepræsentanterne, og det skyldes ikke mindst, at Odense Lærerforening
gennem hele forløbet havde stor opbakning
fra medlemmerne.“

"Sagen er nemlig den,
at vores fornuft altid
også er følelsesmæssig, og at vores følelser
bestemt kan være
fornuftige."
Svend Brinkmann, professor i psykologi,
forfatter – i Politiken 13.8.2017

„Formålsparagraffen
er primært
en sag mellem
borgerne og
Folketinget.“

ARBEJDSTID PÅ
ODENSE FAGSKOLE
OLF er i gang med, at lave de indled
ende forberedelser til at forhandle en
arbejdstidsaftale for lærerne på Odense
Fagskole.
Fagskolen har oplevet store besparelser
samt et lederskifte inden for de senere år.
Derfor begyndte OLF i samarbejde med
tillidsrepræsentant Susanne Nielsen, at
afsøge muligheden for en aftale.
Formålet med en eventuel aftale er at
øge social kapital og at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem skabe bedre mulighed for kvalitet i undervisningen.
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Kommunen laver treårig aftale
med Gyldendal for 8.904.060 kr.
DIGITALE LÆREMIDLER // Med aftalen, der er treårig og næsten giver
Gyldendal monopolagtig status på digitale undervisningsmidler på skolerne i Odense,
sætter B&U-forvaltningen økonomisk gevinst over lærernes metodefrihed,
mener Charlotte Holm fra Odense Lærerforening.
Fremover bliver
lærerens mulighed
for at vælge digitale
undervisningsmidler
mere bundet.
Det er nemlig
hele kommunens
tilskud til digitale
undervisningsmidler,
der er brugt på
indkøbet af digitale
fagportaler hos
forlaget Gyldendal.
Det betyder derfor,
at skolerne ikke kan
søge tilskud til indkøb
af andre netbaserede
fagportaler.

tekst: ERIK SCHMIDT

beretning

Skoleafdelingen har
indgået en aftale

med Gyldendal om
levering af digitale fagportaler til alle skolerne i
Odense.
Aftalen, der koster
2.968.020 kr. om året, gælder tre
år og koster altså samlet 8.904.060.kr. Statstilskuddet til digitale læremidler bortfalder i 2018, og det har været en
medvirkende årsag til, at aftalen er indgået. Der
er nemlig opnået en rabat på 40 procent.
Portalerne, der arbejder sammen med
learning-management-platformen MinUddannelse, er allerede åbne og er taget i brug ude på
skolerne. Det er hele kommunens tilskud til digitale læremidler, der er brugt på dette indkøb.
Det betyder derfor, at skolerne ikke kan søge
tilskud til andre indkøb.
I orienteringen om aftalen skriver B&Uforvaltningen, at aftalen også er motiveret af
et ønske om at skabe fælles forudsætninger for
lærere og elever uanset skole og klassetrin.
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Men det er Charlotte Holm fra Odense Lærerforening ikke glad for, fordi det begrænser
lærernes metodefrihed.
– Vi nærmer os en monopolisering af undervisningsmarkedet og en kraftig indsnævring af
lærernes mulighed for at vælge undervisningsmaterialer og metode i forhold til den konkrete
elevgruppe og undervisning, siger hun.
I den virkelige verden ude på skolerne, hvor
budgettet til undervisningsmateriale er hårdt
presset, er mulighederne begrænsede. Man kan
da også læse i Odense Kommunes notat, at der i
indkøbet af Gyldendals fagportaler er indtænkt
det, som kommunen kalder "gevinstrealisering".
Skolerne opfordres til, om der kan reduceres
på taskebøger, engangsmaterialer, kopiering og
fagbøger til biblioteket.
– Det vil betyde, at skolernes muligheder indskrænkes yderligere, mener Charlotte Holm.
Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen afviser dog,
at der er planer om at skære ned på midler til
øvrige undervisningsmidler.

AFTALEN MED GYLDENDAL

– Gyldendal forestår i samarbejde
med forvaltningen en grundig implementering, så alle lærerne kender
mulighederne i portalerne inden for
deres fagrække.
– Forvaltningen får adgang til brugsstatistikker med henblik på optimal
support af lærerne.
– Forvaltningen får en konsulent
repræsenteret i Gyldendals udviklernetværk.
– Portaler og webprøver, der ikke er
med i aftalen, kan købes af skolerne
med 25% rabat.
– Som en ekstra rabat er der adgang
til portalen Fagbog i tre år og til
Gyldendals Røde Ordbøger i 1 år.

Vi stiller bare skolerne lige
DIGITALE LÆREMIDLER // Det fælleskommunale indkøb af Gyldendal
er blot med til at sikre, at alle lærere og elever på alle skoler bliver stillet lige i
adgangen til en digital fagportal, siger skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.
LB: Er beslutningen om at
indgå aftalen med
Gyldendal truffet administrativt?
– Beslutningen er truffet
i fællesskab af skolelederne,
skoleafdelingen og digitaliseringsafdelingen i Staben. Der har
både ligget økonomiske og pædagogiske hensyn bag denne beslutning. De økonomiske hensyn skyldes, at det statslige tilskud til
skolernes indkøb af fagportaler helt bortfalder
i 2018, og i den forbindelse mister skolerne et
samlet tilskud på 2 mio.kr.
– Skolerne anvendte i 2016 ca. 5,5 mio. kr. på
digitale læremidler fra Gyldendal, Alinea og
Clio, og der var behov for at finde en løsning, der
økonomisk ikke stillede skolerne ringere.
– Ved at lave et fælleskommunalt indkøb
med Gyldendal er der opnået en besparelse på
40 % svarende til det mistede tilskud. Samtidig
sikres det, at alle elever i Odense stilles lige,
når alle skoler har de samme muligheder for at
hente forløb ind i MinUddannelse.

Inte rview

FAGLIGT OG DIDAKTISK BEDST
LB: Står både B&U-direktør, skolechef og rådmand og B&U-udvalg aktivt bag beslutningen?
– Kompetencen ligger hos mig som skolechef,
og direktøren og Børn- og Ungeudvalget har
derfor ikke været en del af beslutningsgangen.
Beslutningen er som nævnt truffet i dialog med
skolerne og Digitalisering (afdeling i B&Uforvaltningen, red.).

eller i hvert fald har indflydelse på valget af
undervisningsmidler?
– Med valget af Gyldendal følger ikke et krav
om, at læreren skal anvende Gyldendal. Det,
synes jeg, er væsentligt at slå fast. På samme vis
som tidligere, hvor skolerne indkøbte bogsystemer til fagene, står det skolen frit for selv at lave
forløb eller bruge en anden platform.
– Det fælleskommunale indkøb af Gyldendal
er blot med til at sikre, at alle lærere og elever
på alle skoler bliver stillet lige med hensyn til at
have adgang til en digital fagportal i alle fag og
på alle klassetrin.
– Selvom der er indgået en fælleskommunal
aftale, så står det stadig skolerne frit for selv at
udvikle forløb og derudover supplere med portaler fra andre forlag.
IALT 21 MIO TIL UNDERVISNINGSMIDLER
LB: Indkøb af undervisningsmidler foregår traditionelt fra den enkelte skole – er det ikke en glidebane i forhold til selvstyret og skolernes relative
autonomi, at kommunen nu tager denne opgave
fra skolerne og lærerne?
– Det er ikke forvaltningens opfattelse, at der
tages en opgave fra skolerne. Der har været et
ønske fra skolerne om at få så meget som muligt
for pengene. Og set i lyset af, at det statslige
tilskud som før nævnt helt bortfalder i 2018, så
er det forvaltningens oplevelse, at dette var den
bedste måde at håndtere det vilkår på.

– Med valget af Gyldendal
følger ikke et krav om, at
læreren skal anvende
Gyldendal. Det synes jeg
er væsentligt at slå fast.
Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef

LB: Hvor meget bruges der i Odense årligt
på undervisningsmidler?
Driftsbudgettet til undervisningsmidler i
2017 udgør ca. 21. mio.kr.
LB: Hvor meget bruges i gennemsnit årligt pr.
elev til undervisningsmidler?
Det giver ikke så megen mening at tale om et
gennemsnitligt beløb. Det skyldes, at der i budgettildelingen differentieres i driftsmidlerne
afhængig af elevens klassetrin. Dertil kommer,
at der også differentieres i forhold til, om der er
tale om en almenklasse, specialklasse, modtageklasse eller OBS-klasse.
LB: Er der planer om at skære ned på de øvrige
udgifter til undervisningsmaterialer?
– Nej.

– Kompetencen ligger hos mig som skolechef, og direktøren og B&U-udvalget har derfor ikke været med i
beslutningen, siger Nikolaj Juul Jørgensen på spørgsmålet om, hvem der har taget beslutningen.

LB: Er det korrekt, at aftalen hen over tre år
koster 8.904.060 kr.
– Ja, det er korrekt.
LB: Har opgaven været i udbud?
– Der har været indhentet tilbud fra Alinea,
Clio og Gyldendal. Clio var en meget dyr løsning, mens vurderingen var, at Alinea endnu
ikke var færdigudviklet. Samtidig blev Gyldendal af fagpersoner vurderet til at være den
bedste leverandør fagligt og didaktisk. Disse
forhold medførte, at det var Gyldendal, der blev
valgt.
HVAD MED METODEFRIHEDEN?
LB: Er det med fuldt overlæg, at forvaltningen
bryder med et princip om, at lærerne i overensstemmelse med deres metodefrihed selv vælger
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Ny specialpædagogisk ordning
SPECIAL-FLEKS // Odense indfører ny ordning, hvorefter elever, der er visiteret
til specialskole eller -klasse kan blive i normalklassen. Pengene vil følge eleven, siger
specialkonsulent Bent Stokholm, der afviser, at der er tale om et besparelsesinitiativ.
tekst: ERIK SCHMIDT

be retning

Special-fleks
hedder en ny

støtteordning
inden for specialpædagogikken i Odenses
skoler. Ordningen tilbydes
elever, der har brug for støtte
i mindst ni timer, men som kan
have fordel af at blive i den almindelige skoleklasse. Konstruktionen
er lige så ny som navnet og blev præsenteret af Børn- og Ungeforvaltningen lige før
sommerferien. Den er så ny, at man ikke kender
begrebet og ordningen i undervisningsministeriets Kontor for Grundskolen.
STORE PENGE PÅ SPIL
Med vedtagelsen af den såkaldte inklusionslov
fra 2012, blev specialundervisningsbegrebet
fuldstændig ændret, så elever, der modtog mindre end ni specialtimer (12 lektioner) om ugen,
formelt ikke længere modtog specialundervisning. Det gjaldt ifølge fagbladet Folkeskolen for
knap 49.000 elever, der med et pennestrøg gik
fra at have behov for specialundervisning til at
kunne inkluderes i den almindelige skole.
Dengang brugtes der knap 13 milliarder kroner på specialområdet, hvilket svarede til 30
procent af skolernes samlede budget. De penge
ville politikerne nu føre tilbage til normalundervisningen sammen med de elever, der tidligere fik specialundervisning.
Midlerne er aldrig i tilnærmelsesvis grad

tilbageført, og det forklarer måske, hvorfor man
fornemmer en vis afventende skepsis i Odense
Lærerforening over for forslaget om specialfleks. Vil de bevilgede midler nu også følge eleven, når special-fleks-ordningen udvides?
Charlotte Holm fra OLF ser ikke på forhånd
special-fleks-ordningen som endnu et besparelsesforslag.
– Men det er en prøvehandling, der kan betyde, at der med tiden bliver afsat færre penge
på området. Vi vil i hvert fald følge med i, hvad
regnskabet siger næste år.
Sanne Maaløe-Andersen, der er teamleder i
undervisningsministeriets Kontor for Grundskolen, har ikke hørt om „special-fleks“, og i en
mail til LærerBladet skriver hun: „En hurtig
googlesøgning giver os heller ikke noget resultat, så vi ved desværre ikke, hvad det går ud på.“
FOR BARNETS SKYLD
Den dyreste form for specialstøtte er den, der
foregår i specialklasse eller på en specialskole.
Kun elever med behov for mere end 9 timers
støtte kan komme i betragtning. Denne form
for støtte koster op til 241.648,- kr. årligt. Heraf
betaler den henvisende skole selv 131.207,- kr.
For eleven, der er i special-fleks-ordningen,
betaler den henvisende skole ifølge specialpædagogisk chef, Bent Stokholm, stadig 131.207,.kr., selv om det er på egen skole, men forvaltningen lægger herefter det fulde beløb, som en
placering i fx en specialklasse ville koste, ind i
skolens budgetramme.

Special-fleks-ordningen er et Odense-fænomen. Undervisningsministeriet kender ikke til begrebet (modelfoto).
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LOVGRUNDLAGET

„Special-fleks er specialpædagogisk
bistand givet indenfor almenskolens
egne rammer med reference til bekendtgørelse nr. 693 af 20/06 2014 kapitel
3 omhandlende „Ordningen af den
specialpædagog-iske bistand“.
Her står i § 8 „Den specialpædagogiske
bistand gives fortrinsvis som støtte i den
almindelige klasse.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om eleven
skal have støtte i den almindelige klasse,
jf. stk. 1, skal der lægges vægt på, om
eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale
fællesskab i den almindelige klasse.“
Kilde: Odense Kommune

– Vi er meget påpasselige med, at pengene
følger barnet. Og vi er også omhyggelige med at
holde øje med, om barnet er i trivsel og læring,
og om der er progression.
– Ordningen er lavet for barnets skyld, og der
er ikke nogen besparelser i ordningen. Der er
meget faglighed bag det her.
20 ELEVER NU MED I ORDNINGEN
Ifølge Bent Stokholm er ordningen udsprunget
af forældreønsker.
Der er 20 elever, der er med i den ud af flere
hundrede elever, der modtager en anden form
for specialpædagogisk bistand.
Den er med Stokholms ord aftale- og dialogbaseret i den forstand, at der skal være en alliance om barnet, der består af forældre, der ønsker at barnet forbliver i almenskolen, en skole,
der vil det og magter det, og Specialpædagogisk
og Psykologisk Rådgivning (SPPR), der siger god
for det og støtter.
Skolelederen har ansvaret for en årlig revurdering af special-fleks-tilbudet ligesom de
øvrige former for specialpædagogisk bistand
(specialklasse og specialskole).
Der kan altså være tale om elever, der begynder i special-fleks, men som i tilfælde af, at
barnet ikke trives, senere kan flyttes til fx specialklasse eller -skole.

Mystik om flere stillinger i skolen
FLERE HÆNDER // De øgede midler til børn og unge på Budget 17 skulle bruges
til flere hænder. Skolen kunne regne med 40-60 nye stillinger. Men tillidsfolk på
skolerne har ikke registreret nogen. Nu melder forvaltningen om 15 nye lærerstillinger
og 30 pædagogstillinger fra oktober. I 2018 er der færre midler.
beretning

Ved starten af

det nye skoleår i
august 2017 er der
ingen, der har registreret, hvad der indtil
nu er blevet af de lovede
40-60 nyansættelser i Odenses folkeskoler.
De ekstra skattemidler er overført fra forvaltningen til skolerne.
Det drejer sig om 31,869 mio. kr., der
på grund af omprioriteringer beløber sig til ca.
23,7 mio. kr. netto.
Ude på skolerne kan lærernes tillidsrepræsentanter ikke konstatere kolleger i nye stillinger.
Jesper Juel, der er chef for Økonomi og Styring i B&U-forvaltningen, har indtil for meget
nylig ikke kunnet hjælpe med at forklare gåden,
selv om Odense Lærerforening har presset på
for at få en forklaring.
Sagen er selvfølgelig prekær for Susanne
Crawley og de øvrige politikere i B&U-udvalget,
der op til kommunalvalget gerne vil vise, at de
som lovet har omsat skattemidler til varme
hænder.
Tidligere svarede både Jesper Juel og rådkvinde Susanne Crawley, at man først ville
kunne registrere nyansættelser, når de nyansatte havde fået deres løn pr. 1. september.
Men dagen før LærerBladets deadline er der
nyt. B&U-forvaltningen har nu ifølge Susanne
Crawley udarbejdet en foreløbig opgørelse, der
viser, at antallet af medarbejdere på skoleområdet fra oktober 2016 til oktober 2017 vil være
forøget med ca. 45.
Opgørelsen er ifølge Jesper Juel lavet på baggrund af en forespørgsel hos samtlige skoleledere, og der er spurgt ret detaljeret.
– Alle de penge, som Børn- og Ungeudvalget
har sendt videre ud til skoler og dagtilbud, er
stadig ved at blive omsat til nyansættelser, siger
Susanne Crawley.
– På de sidste fire skoler, jeg har besøgt, har
de fortalt mig, at de har kunnet mærke den
øgede bevilling.
Jesper Juel vurderer, at der er tale om ca. 15
nye lærerstillinger og 30 nye pædagog- eller
medhjælperstillinger.
KLAR POLITISK UDMELDING
Med budgetforliget for 2017 ønskede forligspartierne, at 25 procent af de forøgede skatteindtægter skulle bruges på at ansætte flere
medarbejdere i folkeskolen.

Lærerne sukker efter mere tid. De har fået mere undervisning og flere opgaver, men er blevet færre.

Anvendelse af rammebeløbet på 27.131 kr.
svarede ifølge et notat fra B&U-forvaltningen
til skønsmæssigt 56 fuldtidsstillinger i 2017
stigende til 33.306 kr. og 68 fuldtidsstillinger i
2020. Både rådkvinde Susanne Crawley, Børnog Ungeudvalget og borgmester Peter Rahbæk
Juel var klar i mælet. Pengene skulle bruges til
flere stillinger, der kunne gøre livet lettere ude i
klasseværelserne.
Men så blev tallet pludselig nedjusteret. Nu
var der kun midler til ca. 40 nye stillinger. Der
var en ubetalt gæld i form af restfinansiering af
folkeskolereformen. Efter at det nye skoleår var
kommet i gang, undersøgte tillidsrepræsentanterne på lærerområdet, om der var flere lærere i
dette skoleår end sidste skoleår.
– Det var der ifølge deres optælling ikke, siger
OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen.
– Der er naturligvis ansat en del nye lærere,
men det skyldes, at andre er gået på pension,
har fået nyt job eller af anden årsag har valgt at
stoppe på skolen.
Der er ifølge formanden heller ikke afsat midler til flere lærerstillinger på budget 2018.
– Det er sådan, vi kan se det, men budgetforhandlingerne ligger jo forude.

„Tillidsrepræsentanterne på
lærerområdet
har undersøgt,
om der er flere
lærere i dette
skoleår end
sidste skoleår.
Det er der ifølge
deres optælling
ikke.“
Anne-Mette Kæseler Jensen,
formand for
Odense Lærerforening
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Folkeskolen skal efter lærer Mette Frederiksens
mening sigte efter en konkret læring på kort sigt.
– Men der skal også være det bredere langsigtede perspektiv, så børnene kan blive myndige,
selvstændige mennesker, der bærer vores kultur
og historier med sig og kan navigere i deres
fremtidige tilværelse. Modelfoto.

Angrebet på
Formålsparagraffen
FORMÅLSPARAGRAFFEN // KL ønsker folkeskolens formål lavet om, så det
bliver mere arbejdsmarkedsrelateret, men foreningen er på konfliktkurs med under
visningsminister Merete Riisager, som vil beskytte folkeskolen som en kundskabsog dannelsesorienteret skole
tekst: ERIK SCHMIDT

Be retning &
KOMMENTAR

Næsten samtidig har cen-

trale aktører på
skoleområdet for nylig fremsat ønsker om,
at folkeskolens formålsparagraf tages op til revision.
På undervisningsminister
Merete Riisagers (LA) Sorømøde,
der afholdes i begyndelsen af august
og i år handlede om dannelse, foreslog Stefan
Hermann, at Riisager nedsatte en formålskommission, der skulle justere folkeskolens formål.
Stefan Hermann er i den sammenhæng ikke
hr. hvem som helst. Ikke blot er han rektor på
Professionshøjskolen Metropol, og dermed for
læreruddannelsen i en del af København, han
er desuden formand for professionshøjskolernes rektorer og en række centrale skolepolitiske udvalg.
Men undervisningsministeren havde lige
netop holdt tale om, at skiftende regeringers
forandringstrang truede dannelsen i skolen, og
8
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hun afviste da også blankt Hermanns forslag.
Forinden havde den nye udviklingsdirektør for
Kommunernes Landsforening, Arne Eggert,
på et sommerseminaret „Lærermødet“ på Ryslinge Højskole bekendtgjort, at KL ønskede en
diskussion af skolens formålsparagraf. Eggert,
der kommer fra en topstilling i undervisningsministeriet, ønskede „større fokus på håndværk
og samfundets kompetencebehov.“ Det var den
4. juli.
Den 5. august kunne man så læse Anna Mee
Allerslevs (R) udtalelser til Politiken om behovet for en „markant ændring“ og en nytænkning af folkeskolen. Det praktiske, kreative og
digitale skulle tydeliggøres i folkeskolens formålsparagraf, sagde hun.
Det er tilsyneladende ikke noget, der vækker
udelt begejstring hos partifællen i Odense, rådkvinde Susanne Crawley.
– Folkeskoles formålsparagraf er en af de vigtigste lovtekster i landet, og hvis den skal ændres, skal der bag beslutningen være et meget
bredt flertal i Folketinget.

BASTANT UDMELDING
Paragraffen blev ikke ændret i forbindelse med
den seneste folkeskolereform, og den er ikke
blevet ændret siden 2006.
– Men nu er det på tide at give den „et eftersyn“, mente altså Anna Mee Allerslev, der er
beskæftigelses- og integrationsborgmester i
København og formand for KL’s børne- og
kulturudvalg.
I KL blev der ballade efter Anna Mee Allerslevs skarpe udmelding. Næstformanden i
Børne- og Kulturudvalget Ulf Harbo (Ø) kritiserede først, at KL-ledelsens forsøg på at ændre
skolens formålsparagraf formelt slet ikke har
været drøftet i udvalget. Anna Mee og Arne Eggert handlede efter Ulf Harbos mening uden
demokratisk mandat. Et medlem af KL’s bestyrelse, Kirstine Bille (SF), giver Harbo ret i hans
kritik, så nu er der ballade i KL.
ARBEJDSMARKEDET
Det var også Anna Mee Allerslev, der ved KL’s
Børnetopmøde i marts 2017 forsøgte at få DLF,

Prorektor Alexander von Oettingen,
undervisningsminister Merete Riisager og
DLF-formand Anders Bondo hygger sig i
panelet på Folkemødet i Allinge. Bondo støtter
Riisagers afvisning af KL’s ønske om at lave
formålsparagraffen om.

Skolelederforeningen, BUPL, FOA, Børne- og
Kulturchefforeningen, Skole og Forældre og
Danske Skoleelever med i en alliance, der slet
skjult var vendt mod undervisningsminister
Merete Riisager.
KL’s B&U-top mener, at Riisager skaber uro
om folkeskolereformen med sine kritiske udtalelser om den og især med forsøgene med en
kortere skoledag på 50 skoler.
"Samarbejdet om en mere motiverende og
varieret skoledag" kaldte Anna Mee Allerslev
udspillet, men Anders Bondo ville ikke være
med, hvilket han begrundede med, at motiverende og spændende undervisning med
praktiske elementer stiller endnu større krav
til lærernes forberedelse, som de i forvejen har
for lidt tid til. Herefter gik det hele i fisk, for da
Dennis Kristensen fra FOA opdagede, at DLF
ikke var med i alliancen, trak han også FOA ud
af samarbejdet.
Det er nærliggende at antage, at det mislykkede og lidt komplotagtige samarbejde, har
affødt et nyt angreb på ministeren i form af et
koordineret angreb på formålsparagraffen.
Det er efter alt at dømme en udløber af striden mellem KL og undervisningsministeriet,
der er brudt ud i lys lue.
KL’s top vil have ændret formålsparagraffen,
så den bliver mere arbejdsmarkedsrelateret.
Det er det, som Arne Eggert kalder „samfundets kompetencebehov“.
Undervisningsministeren og Danmarks
Lærerforening ønsker ikke, at der bliver pillet
ved den nuværende brede og alsidige formålsparagraf, der kan virke som en beskyttelse af
skolens dannelsesindhold.
IKKE NYT
Kampen for at få ændret formålsparagraffen
fra 2006, der står på skuldrene af formålet fra
1993- og 1975-loven, er ikke af splinterny dato.

„Skolens hovedopgave
er i dag produktion af
mennesker, der har lyst til
at lære nyt gennem hele
livet, så dansk erhvervsliv
vedvarende kan klare sig
på det globale marked.“
Claus Holm, leder af DPU,
Institut for Pædagogik og Uddannelse
– til Folkeskolen.dk

Skolereformen fra 2014, som daværende
undervisningsminister Christine Antorini selv
betegnede som udtryk for en læringsrevolution,
blev sensationelt indført, uden at der blev ændret et komma i folkeskolens formålsparagraf.
Der er i skolereformen markante sociale og
politiske mål for skolen og en mængde læringsmål, der med den iboende enkelheds styrke,
kunne tænkes at true det nuancerede og brede
indhold i formålsparagraffen.
Tidligere undervisningsminister Christine
Antorini udtalte da også kort tid efter reformens vedtagelse, at hun ønskede en anden og
meget enklere formålsparagraf for folkeskolen.
Det har hun øjensynligt ikke kunnet opnå politisk flertal til.
– Vi lader lige læringsreformen udfolde sig
først. Vi lige skal vente et par år, før vi går i gang
med den øvelse, sagde hun til fagbladet Folkeskolens John Villy Olsen.
KONKURRENCESTATEN RUMSTERER
Der er andre i kulissen, der ønsker at ændre formålsparagraffen i overensstemmelse med deres
billede af de politiske forandringer i verden.
Den 18. august 2015 afholdtes en konference
på DPU med titlen „Folkeskolens formål til
eftersyn“
Initiativtager til konferencen var instituttets
konstituerede leder, Claus Holm, der i dag er leder. Holm satte konkurrencestaten på plakaten.
– Konkret diskuterer vi, om skolen i velfærdsstaten er i gang med at blive afløst af en skole i en
konkurrencestat, der har et globalt marked som
horisont, sagde Holm til fagbladet Folkeskolen.
– Engang var det folkeskolens opgave at
skabe demokratisk sindede mennesker. Det var
i efterkrigstiden – dengang teologer som Hal
Koch og K.E. Løgstrup havde stor indflydelse på
folkeskolens formålsformulering.
– Nu her efter den kolde krig og murens fald
har økonomerne fået stor indflydelse på skolepolitikken, og skolens hovedopgave er i dag
produktion af mennesker, der har lyst til at lære
nyt gennem hele livet, så dansk erhvervsliv vedvarende kan klare sig på det globale marked.

Anna Mee Allerslev (R), der er formand for KL’s Børneog Kulturudvalg, ønsker formålsparagraffen ændret.

Det er klar besked fra lederen af landets
fornemste pædagogiske uddannelsessted, men
Holm modsiges ikke desto mindre fra mange
forskellige sider.
Det gælder blandt andet lærer Mette Frederiksen fra Syvstjerneskolen i Værløse, der er
didaktisk undervisningsvejleder og arbejder
med begrebet „formålsstyret undervisning“
som reaktion på den læringsmålsstyring, der
flytter opmærksomheden fra det brede, dannelsesmæssige formål.
– Der skal stadig være den konkrete kortsigtede læring, sagde hun for nylig til fagbladet
Folkeskolen. – Men der skal også være det bredere langsigtede perspektiv. Så børnene kan
blive myndige, selvstændige mennesker, der
bærer vores kultur og historier med sig og kan
navigere i deres fremtidige tilværelse.
Undervisningsminister Merete Riisager er
selv mere interesseret i, hvad den nuværende
formålsparagraf kan bruges til end at lave den
om, og så længe hun er undervisningsminister,
bliver formålsparagraffen formentlig ikke ændret.
LÆRERBLADET / SEPTEMBER 2017
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Skoleloven bør være et frihedsbrev
FORMÅLSPARAGRAFFEN // Hvad vi tænkte af store tanker om skolens demokratiske opgave synes helt glemt, siger den nu 85-årige tidligere studielektor i pædagogik,
Holger Henriksen, der sammen med Jørn Lund skrev formålsparagraffen fra 1993.
tekst: ERIK SCHMIDT

Be retning &
KOMMENTAR

Den nu 85-

årige Holger
Henriksen, der i
1990’erne og i årene
derefter havde stor indflydelse på uddannelsespolitikken og den pædagogiske
filosofi, fik sammen med sprogprofessor Jørn Lund opgaven med
at formulere formålsparagraffen til
skoleloven fra 1993.
LærerBladet ville gerne have hørt Holger
Henriksen om hans syn på formålsdiskussionen, men helbredet er ikke for godt, og Holger
orker ikke længere at deltage i diskussionen.
I en mail til LærerBladet, giver han dog udtryk for skuffelse over tilstanden for demokratiske dannelse, der var hans hjertebarn.
– Hvad vi tænkte af store tanker om skolens
demokratiske opgave, synes helt glemt, skriver
han.
Desuden henviser han til en artikel i festskriftet fra 1994 for undervisningsdirektør
Holger Knudsen: „Degn og Direktør“.
Heri funderer han blandt andet over kultursynet i de forskellige formålsformuleringer og
cirkulærer gennem tiden og stiller det retoriske
spørgsmål, om det egentlig er et fremskridt, at
der i stedet for „kærlighed til hjemmet“ senere
tales om „samarbejde med forældrene“ eller,
som man kunne høre det i undervisningsmi-

nisteriet allerede i 1980’erne: „servicering af
brugerne“.
ALLEREDE FØR 1993-LOVEN
DISKUTEREDE MAN MÅLSTYRING
Holger Henriksen omtaler skoledebatten forud
for lov om folkeskolen af 1993 som „forbitret“.
Nogen ønskede, at lovens formål skulle være
så præcist formuleret, at daværende undervisningsminister Bertel Haarder kunne styres
ved hjælp af formålet. Skolen blev ifølge Henriksen aldrig „gode venner“ med Haarder. Og
omvendt.
„Andre mente, at skolen nu var så ringe, at der
skulle målstyring til,“ skriver Henriksen.
„Det, mener jeg, er en misforståelse. Skolen
skal ikke reduceres til et redskab for magthaveres målstyring. Skolen bør ikke være krigsbytte
i en politisk strid. (...) De begreber, der fylder
op i et formål, er ikke operationelle og bør ikke
være det i en demokratisk skole.“
En særlig formulering viser Holger Henriksens grundlæggende indstilling til folkeskolen,
som jo netop er en folkeskole og ikke en statsskole.
„I Danmark er en skolelov en rammelov, som
kommunerne og i sidste ende lærerne og forældrene må fortolke og fylde med liv. Skoleloven
bør være et frihedsbrev.“
Der er et stykke vej herfra til nutidens debat
om skolereform og formålsparagraf.

Den tidligere studielektor i pædagogik, Holger
Henriksen, der i 1990’erne og i årene derefter
havde stor indflydelse på uddannelsespolitikken og
den pædagogiske filosofi, var med til at formulere
formålsparagraffen til skoleloven fra 1993.

FOLKESKOLENS FORMÅLSPARAGRAF

I Danmark er en skolelov
en rammelov, som kommunerne og i sidste ende
lærerne og forældrene
må fortolke og fylde
med liv. Skoleloven bør
være et frihedsbrev.“
Holger Henriksen, tidligere studielektor
i pædagogik og forfatter til bl.a.
„Samtalens mulighed“.
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Folkeskolens formålsparagraf, som den
efter justeringen i 2006 ser ud i dag, er
blevet til på baggrund af formålsformuleringerne fra 1975 og 1993.
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med
forældrene give eleverne kundskaber og
færdigheder, der: forbereder dem til videre
uddannelse og giver dem lyst til at lære
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur
og historie, giver dem forståelse for andre
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen
og fremmer den enkelte elevs alsidige
udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler
erkendelse og fantasi og får tillid til egne
muligheder og baggrund for at tage stilling
og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne
til deltagelse, medansvar, rettigheder og
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

B&U-rådkvinde Susanne Crawley
(R) havde inviteret professor fra
Syddansk Universitet Ulrik Kjær
for at få et par staldfiduser til det
kommende kommunalvalg.

Sådan vinder man
et byrådsvalg

KOMMUNALVALGET // En lokal partiafdeling kan ved et kommunalvalg godt drage
fordel af at adskille sig lidt fra moderpartiet, sagde kommunalforsker Ulrik Kjær på
Folkemødet i Allinge til Susanne Crawley. Prognose tyder på, at De Radikale, der i år
er i valgforbund med venstrefløjen og Alternativet, igen kan blive tungen på vægtskålen.

tekst: ERIK SCHMIDT

beretning

Skolernes
øverste politiske chef, Susanne

Crawley (R), har siden 2014 siddet på et enkelt radikalt mandat. Kun
i kraft af den politiske aftale
med Socialdemokraterne er det
lykkedes hende at blive rådkvinde
for B&U-området. Den 21. november
skal borgerne igen stemme til kommunalvalget,
og Susanne Crawley er klar til fire år mere.
Til årets Folkemøde havde hun derfor inviteret professor Ulrik Kjær inden for i De Radikales telt for at få nogle staldfiduser. Kjær forsker
i kommunalpolitik. Ulrik Kjær lagde ud med at
betone kommunalvalgets betydning.
– Kommunalbestyrelsen kan tage jeres børn,
ekspropriere jeres jord og tvinge jer til at betale
af jeres løn!

Ellers kunne han blandt andet fortælle, at der
foregår en landspolitisering.
– 32% stemte sidst efter det, der sker i Folketinget, sagde han.
Men han afslørede også, at det kan somme
tider være en fordel for den lokale partiafdeling
at adskille sig lidt fra moderpartiet. Det viser
statistiske undersøgelser.
Der er mange vælgere i spil, fortalte Kjær.
Ikke færre end tre ud af 10 vælgere ender i løbet af en valgkamp med at stemme på et andet
parti, end de gjorde før.
Susanne Crawley ville gerne vide, hvilke emner, der var stemmer i, og det kom måske ikke
bag på hende, at det var folkeskolen og ældreområdet. Der er 29,7% af kommunalpolitikere,
der er kvinder, og kun 5% er under 30 år.
KÆMPEUDSKIFTNING I BYRÅDET
Ikke alle Crawleys kolleger fortsætter. Faktisk

er der stor afvandring, og det gælder nogle af de
store dyr i skoven. Anker Boye (S) stopper som
bekendt. Det gør også Per Berga Rasmussen
(EL), Alex Ahrendtsen (DF), Helle Nielsen (S),
Dorte Hjertstedt Boye (S) og Steen Møller (K). I
alt forsvinder ifølge Fyens Stiftstidende 108 års
erfaring med tilsammen godt 30.000 personlige stemmer fra byrådssalen, når et nyt byråd
opstår fra 1. januar 2018. Der er således mange
hjemløse stemmer i spil. Valgprognoserne tyder
på, at De Radikale igen kan blive den berømte
tunge på vægtskålen, når det nye byråd skal
sammensættes i Odense. De Radikale er i valgforbund med venstrefløjen og Alternativet, og
Susanne Crawley er klar, siger hun.
– Jeg er normalt ret beskeden, men jeg synes,
jeg har fået meget ud af det ene mandat, vi har
haft.
– Børn og unge er igen kommet på byrådets
dagsorden.
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EN RETSSAG OM
RETTEN TIL AT YTRE
SIG PÅ ET LÆRERMØDE
YTRINGSFRIHED // Den 3.-4. oktober skal sagen om lærer Erik Schmidts advarsel
for retten i Odense. Efter godt tre år får han og Danmarks Lærerforening – og altså
også Odense Kommune – dermed rettens ord for, om det er en tjenstlig forseelse eller
ej at være kritisk og have negative holdninger og synspunkter på et lærermøde.
tekst: DORTHE KIRKGAARD NIELSEN, FREELANCEJOURNALIST

Schmidts advarsel
tilbage i juni 2014 er
blevet kaldt mange ting.
„Grotesk“, „kafkask“, „absurd“, og den har endda ført
til en underskriftindsamling
for at få Odense Kommune til at
trække advarslen tilbage.
Advarslen er dog ikke trukket tilbage, men
her mere end tre år efter, at Erik Schmidt fik
en advarsel for negativitet i forhold til forandringer på Agedrup Skole, bliver det nu endelig
afgjort, om kommunen havde retten på sin side
eller ej. Efter et langt juridisk tovtrækkeri skal
sagen „Erik Schmidt versus Odense Kommune“
nemlig for Odense Byret den 3. og 4. oktober.

Danmarks Lærerforening kører sagen, og
for dem er sagen principiel.
– Den her sag handler om lærernes ret
til at udtale sig om kritisable forhold i deres
dagligdag, og det er helt afgørende, at vi
forsvarer lærernes og alle andre offentligt ansattes ytringsfrihed, siger Anders Bondo
Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.
– Vi skal have stadfæstet, at lærere har
ytringsfrihed. At de har mulighed for at sige
fra og for at kritisere ledelsens handlinger, hvis
de ikke finder dem fremmende for at lave god
skole.
Samtidig er det helt principielt, at får man en
tjenstlig påtale, en advarsel som i det her tilfælde, skal man selvfølgelig have mulighed for
at få den afprøvet, fortsætter han.

Sagen handler om lærernes ret til at udtale sig
om kritisable forhold i deres dagligdag, siger
Anders Bondo. – Det er helt afgørende.

Anne-Mette Kæseler Jensen forstår ikke Odense
Kommunes bevæggrunde til at bruge foreløbig mere
end 400.000 skattekroner på at trække sagen ud.

beretning
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KRITIK ER EN RESSOURCE
For hovedpersonen selv, Erik Schmidt, lærer på
Agedrup Skole gennem 34 år, handler det både
om et personligt og et fælleskollegialt aspekt.
– Nogle tror, jeg går efter erstatning, men der
er ingen penge på spil. Det handler om at få advarslen trukket tilbage, og så håber jeg, at sagen
viser, at man ikke skal være så bange for at sige
noget ude på skolerne. At det bliver anerkendt,
at der skal være højt til loftet, og at kritik er en
ressource og et udviklingsredskab, siger Erik
Schmidt.
OPSIGER SIN STILLING
Hele sagens forløb begyndte efter et lærermøde
med store uenigheder om især ledelsens planer
om at tildele individuel forberedelsestid – uden
synlige kriterier.
Mødet fandt sted på Agedrup Skole den 7.
maj 2014. Fem dage senere får Erik Schmidt en
indkaldelse til en tjenstlig samtale fra sin skoleleder. Dagsordenen for den tjenstlige samtale er
„Din negative adfærd og negative attitude, der
særlig kom til udtryk på personalemødet den
7. maj 2014“.
Den tjenstlige samtale afholdes den 15. maj,
og her bekræftes det, at den negative adfærd og
attitude på mødet betragtes som en tjenesteforseelse. Med udsigt til en arbejdsplads, der ikke
kan rumme og tåle kritik, opsiger Erik Schmidt
den 21. maj sin stilling ved Odense Kommune.
Den 2. juni tildeles Erik Schmidt så en
skriftlig advarsel for sin negativitet i forhold til
forandringerne på Agedrup Skole. „Dette kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har
negative holdninger og synspunkter“, står der i
advarslen.
– Da jeg allerede selv havde sagt op, kunne de
godt have ladet være med at give mig advarslen,
men de ville statuere et eksempel og lukke munden på andre lærere i kommunen, mener Erik
Schmidt.

I oktober 2014 tog rådkvinde Susanne Crawley
imod mere end 2.000 underskrifter med krav
til Odense Kommune om at trække advarslen
til lærer Erik Schmidt tilbage. Aktionsgruppen
Fynsk Forår havde taget initiativet, som blev
støttet af Odense Lærerforening, BUPL Fyn
og Socialpædgogerne. Ved byrådsmødet inde
på rådhuset fik lærer Helge Rasmussen ordet
for at motivere underskriftindsamlingen og
argumentere for en annullering af advarslen.
Både Susanne Crawley og Anker Boye afviste
dog høfligt at gå ind i sagen.

Anne-Mette Kæseler Jensen,
formand for Odense Lærerforening

lig undersøgelse, er der ingen anden udvej, siger
Erik Schmidt.
For set med hans øjne er det helt afgørende
at få slået fast, at offentligt ansatte også har
ytringsfrihed, når de ytrer sig internt på skolerne.
– Offentligt ansatte er rigtig godt beskyttet,
når de skriver læserbreve eller på anden vis
ytrer sig som privatpersoner uden for huset,
men hvad med den interne ytringsfrihed som
kritiske udtalelser på et lærermøde. Her kommer man nemt i konflikt med ledelsesretten, så
det skal prøves af.

DEN INTERNE YTRINGSFRIHED
Siden er fulgt en lang proces om at få prøvet advarslens rigtighed. I oktober 2014 begærer Danmarks Lærerforening en tjenstlig undersøgelse
i det tjenstretlige system. Som tjenestemand
har Erik Schmidt mulighed for netop en sådan
undersøgelse. Odense Kommune nægter dog
med den begrundelse, at Erik Schmidt ikke længere er ansat. I januar 2015 stævner Danmarks
Lærerforening og Erik Schmidt så Odense
Kommune. Siden følger både en tur i byretten
og i landsretten, da Odense Kommune holder
fast i, at sagen skal afvises, da Erik Schmidt ikke
længere arbejder som lærer. Den 23. februar i år
stadfæster Østre Landsret med dommerstemmerne 3-0 kendelsen fra byretten om, at Erik
Schmidt skal have lov til at få afprøvet advarslen.
– Jeg har aldrig ønsket en civilretssag, men
når kommunen ikke vil være med til en tjenst-

UFORSTÅELIG HÅNDTERING
Hos Odense Lærerforening ser formand AnneMette Kæseler Jensen frem til at få sagen afsluttet.
– Det er en afgørende vigtig sag. Det er jo helt
ude af proportioner at give en lærer en advarsel
for at udtale sig kritisk på et lærermøde. Skolen
er demokratiets arnested, og hvilken skoleform
får vi, hvis lærerne dukker sig og er bange for at
sige deres mening, siger Anne-Mette Kæseler
Jensen.
Samtidig har hun meget svært ved at forstå,
Odense Kommunes bevæggrunde for at bruge
foreløbig mere end 400.000 skattekroner på at
trække sagen i langdrag.
– For at få en bedre dialog i kommunen udsendte vi og rådmand Susanne Crawley i januar
2016 i fællesskab nogle dogmer for god dialog,
og der ér sket en forbedring, når det gælder
dialogen ude på skolerne. Men når kommunen
stædigt holder fast i den her sag – i stedet for at
trække advarslen tilbage, så spænder de ben for

„Skolen er demokratiets
arnested, og hvilken skoleform
får vi, hvis lærerne dukker
sig og er bange for at sige
deres mening.“

STIGENDE FRYGT
FOR AT YTRE SIG

Frygten for at få ballade, hvis man udtaler sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, er i kraftig stigning. En undersøgelse fra hovedorganisationen FTF fra
maj 2016 viste, at hele 60 procent af de
ansatte er bange for at ytre sig.
FTF lavede tilsvarende undersøgelser
i 2010 og 2012. I 2010 var 50 procent
bange for at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, i 2012 var tallet
53 procent.
Kun 25 procentl af lærerne mente
ifølge Scharling Research i oktober 2014,
at de har frihed til at ytre sig offentligt
om skolehverdagen.
Kilder: FTF’s undersøgelse af ytringsfrihed
i 2016 blandt 4.800 medlemmer – heraf
78 procent ansat i den offentlige sektor.
Lærerundersøgelsen blev foretaget af
Scharling Research for fagbladet
Folkeskolen i oktober 2014.

den ellers gode udvikling, mener Anne-Mette
Kæseler Jensen.
INGEN KOMMENTARER
Odense Kommune har ikke ønsket at udtale sig
til artiklen, da kommunen „ikke ønsker at kommentere på en verserende personalesag“.
LÆRERBLADET / SEPTEMBER 2017
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Ann Arleth fra Højby
Skole er klasselærer i to
klasser. Den ene, der nu
er 8. klasse, har hun haft
siden børnehaveklassen.
De senere år er det dog
næsten blevet umuligt
at få lov til at „følge en
klasse op“.
– Det kan ikke lade sig
gøre med den opdeling
af skolen, vi har i dag,
siger hun.
Klasselærerprincippet
understøttes heller ikke
længere af arbejdstidsreglerne. Der er
ikke som tidligere et
afmålt timetal til
opgaven.

Det sociale og demokratiske guld!

Hvad blev der af klassen?
KLASSEN OG KLASSELÆREREN // Ann Arleth og Henriette Friis ser store
muligheder i klassen - fagligt, socialt og demokratisk. Men klassen og klasselæreren er
gennem en årrække blevet miskrediteret af bl. a. KL. Derfor mister skolen guld!
tekst: ERIK SCHMIDT

Be retning &
KOMMENTAR

Den årgangsdelte skoleklasse har for

danske børn i mange
år været rammen om
både det faglige miljø og
det sociale liv på skolen. For
nogen måske også med eftersidninger og udvisninger som kedelige erfaringer.
Klassen udgør på godt og ondt et undervisningsmiljø, et fælles fortolkningsrum og et socialt og demokratisk fællesskab, og klasselærerens opgave har været at få klaveret til at spille.
Men i dag forsøges fleksibel holddeling og løst
koblede læringsmiljøer fremmet, og på mange
skoler er klasselæreren afløst af flere forskellige
kontaktlærere, der hver har ansvar for et antal
elever. Der er heller ikke længere tillæg for
klasselærerarbejde på lønsedlen.
14
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Det er ikke helt skævt at hævde, at klassen og
klasselæreren de seneste år er blevet miskrediteret. I år 2000, da Anker Boye var formand
for Kommunernes Landsforening, lancerede
borgmesterforeningen en kampagne om „1-tallernes tyranni“. Det skete i rapporten „Den
lokale folkeskole - nye veje“. Anker Boye gav i
den forbindelse udtryk for, at det hastede med
„at indkredse det nye vigtige og lade det få plads
i skolen. „Også selv om det strider mod kulturen
og gode gamle vaner“.
Det nye vigtige skulle forløses gennem afvikling. Skolen skulle opdeles i tre vandrette
afdelinger, og klassen, klasselæreren og klasselokalet skulle ikke længere være organisationsprincippet. Det var det sidstnævnte, der blev
omtalt som 1-tallernes tyranni.
Siden har folkeskolen udviklet sig væk fra
dette påståede tyranni, og der er i dag skoler,
der kun nødigt taler om klasser, men i stedet

ynder at tale om inkluderende læringsfællesskaber.
JEG SKAL BARE LØFTE ET ØJENBRYN
Folkeskolen er dog ikke helt sluppet af med
klassen, klasselæreren og klasselokalet.
Mange lærere er glade for de muligheder, der
er i klassen - både med hensyn til faglighed,

”Tryghed frigiver
energi til at lære noget.”
Lærer Ann Arleth, Højby Skole

”Dette, vort kulturelle og
nationale guld, kastes på
møddingen til fordel for en fad,
egocentreret, modepræget,
narcissismefremmende og
asocial individudfoldelse.
Til kamp for skoleklassen
og dens klasselærer! “
Professor Bo Jacobsen ved
offentliggørelsen af
Magtudredningens store
skoleundersøgelse i 2004

social udvikling og demokratisk dannelse. Det
er fx Ann Arleth, der er lærer på Højby Skole og
klasselærer i to forskellige klasser.
Hun sætter stor pris på, at hun har fået lov
til at være klasselærer for en 8. klasse, hun har
fulgt siden børnehaveklassen.
– Som helt små og nye var eleverne ret kulrede, så jeg fik af min daværende skoleleder lov
til at fortsætte som klasselærer.
– De har haft godt af at have sådan en klassemor som mig. Mange børn kan ikke klare
de mange skift. Her i 8. klasse er der kommet
meget mere ro på. Jeg skal jo bare løfte et øjenbryn! De kender mit sprog!
For forældrene har det også været tryghedsskabende, siger Ann.
– De kan parkere deres fortællinger og erfaringer hos mig og en lærer mere, så de ikke
ustandselig skal forklare deres historie.
Men det er ikke bare et spørgsmål om autoritet og klasseledelse. Eleverne bliver ifølge Ann
Arleth dygtigere af det.
– Eleverne i 8. klasse er blevet dygtige. Jeg
ved, hvilke begreber, de kender, og hvad de tidligere har lært, og trygheden frigiver energi til
at lære noget.
I det daglige klassefællesskab bliver de også
inddraget i demokratiske processer.
– Eleverne vænner sig til at, der skal findes
fælles løsninger, og de er fx med til at vælge undertemaer i et planlagt undervisningsforløb.
De senere år er det dog næsten blevet umuligt
at få lov til at „følge en klasse op“.
– Det kan ikke lade sig gøre med den opdeling
af skolen, vi har i dag, siger hun. - Det er slut.
KOLDT OG FORJAGET STED
Det beklager en erfaren tidligere lærer og iagttager som Niels Chr. Sauer. I et indlæg på folkeskolen.dk, skrev han for nylig, at det trygge og
varme fællesskab, som den danske folkeskole
med rette er blevet verdensberømt for, som

følge af skolereformen „langsomt og upåagtet
er ved at blive forvandlet til et koldt, ekskluderende og forjaget sted.“
Sauer giver udtryk for, at opløsningen af
den faste klasse sker til fordel for hyppige,
varierende holddannelser på tværs af en langt
større børnegruppe, ofte på baggrund af fagligt
niveau, med brudte relationer, forvirring og
utryghed blandt eleverne til følge.
Reformen har ifølge Niels Chr. Sauer medført
en forøgelse af skolens undervisningsmængde
i størrelsesordenen 25 %, finansieret alene
ved en øget opgavemængde for den enkelte
lærer, der er blevet tvunget til at prioritere sin
arbejdstid anderledes. Det har bevirket, at det
overskud og den tid, som læreren før reformen
brugte til at give opmærksomhed og opbygge
relationer til såvel den enkelte elev som til klassen som helhed, er væk. Det rammer lærerens
håndtering af konflikter, mobning og uro.
DEMOKRATIETS ARNESTED
I 2004 blev Magtudredningens store skoleundersøgelse offentliggjort, og den konkluderede,
at skoleklassen var selve demokratiets arnested. Professor Bo Jacobsen, der stod for denne
del af undersøgelsen, skrev i en kronik fra 11.
maj 2004 blandt andet dette:
„Nu viser så Magtudredningens store, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af 4.500
danske elever fra 4. til 9. klasse et mønster i
skoleklasserne, der overhovedet ikke kalder på
klasseopløsning.“
Bo Jacobsen kritiserede åbent de dengang
nye fleksible skoleprojekter, som kom til udtryk
gennem SKUB-projektet i Gentofte Kommune
fra 1998.
„Hvis skoleklasserne nu nedlægges, mister
landet den sidste fast organiserede indføring i
samfundsfællesskabet og dets værdier, skrev
han.
– Dette, vort kulturelle og nationale guld,
kastes på møddingen til fordel for en fad, egocentreret, modepræget, narcissismefremmende
og asocial individudfoldelse. Til kamp for skoleklassen og dens klasselærer!“
Bo Jacobsen konstaterede, at det hidtil havde
været i skoleklassen, eleverne gjorde deres
grundlæggende erfaringer med venskab og tillid til ligestillede, med at holde af og værdsætte
kammeraterne, med sammenhold, med gruppeog klassefællesskab, men også med at overvinde
og forholde sig til svigt, snyd, illoyalitet, mobning og chikane.
Han konkluderede også, at faglig indlæring
på højt niveau kræver en velfungerende og inspirerende fast skoleklasse, der socialt videreudvikles år efter år.
DEN FÆLLES SAMTALE
For nylig offentliggjorde de Radikale med Morten Østergård i spidsen og med Susanne Crawley ved hans side partiets valgprogram for folkeskolen. Farvel til røv-til-bænk-undervisning
lød ét af budskaberne.
Men den fælles undervisning skal man ikke
bare underkende, mener lærer Henriette Friis
fra Højmeskolen, der er klasselærer 7. a og 7. m.
Den sidstnævnte er en læse-skrive-klasse.

Henriette Friis er klasselærer i 7. a og 7. m på
Højmeskolen. Kontaktlærer er ikke noget for hende.

”Der skal være en lærer,
der når hele vejen rundt
om eleverne og også
forældrene. Det giver ro.”
Lærer Henriette Friis, Højmeskolen

– Klassen er omdrejningspunktet for undervisningen og elevens hjem på skolen. Der
skal være et sted, hvor eleverne føler sig trygge.
Klassen er det sted, hvor der gives fælles
instruktioner, hvor man afstemmer forventninger og har en fælles samtale. Henriette er
skeptisk over for den kontaktlærerordning, der
er indført på mange skoler, så lærerne deles om
de mere sociale opgaver om eleverne.
– Der skal være en lærer, der når hele vejen
rundt om eleverne og også forældrene. Det giver
ro.
– Mange lærerskift, holdskift og lokaleskift
kan skabe uro og utryghed for en del elever.
EN GOD KLASSE GAVNER DEN ENKELTE
Henriette Friis deler opfattelsen af, at klassen
også er et sted, hvor eleverne får demokratisk
erfaring.
– En gang om ugen har vi debat om et emne
i klassen. Eleverne skal enkeltvis komme med
debatoplæg. Det skal være om noget fra Danmark, noget nyhedsrelevant, og de skal medbringe en artikel, have lavet et kort referat og
have spørgsmål parat til de andre elever.
På den måde lærer eleverne at præsentere, at
debattere og argumentere, siger Henriette.
Én af Bo Jacobsens pointer fra den store
undersøgelse om folkeskolen, han stod for, var,
at de elever, der får lejlighed til at udfolde sig
individuelt, samtidig er de elever, hvis klasser
har et godt klassefællesskab. Et godt klassefællesskab fremmer de individuelle muligheder for
udfoldelse.
LÆRERBLADET / SEPTEMBER 2017
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OL F m e n e r
Anne-Mette
Kæseler Jensen
Formand
Tlf. 23301268

af Af Anne-Mette Kæseler Jensen,
formand for Odense Lærerforening

Hvor blev lærerstillingerne af?
Dennis Vikkelsø
Næstformand
Tlf. 26292099

Niels Munkholm
Rasmussen

Charlotte Holm

Peter Hougaard

Glæden var stor, da folkeskolen ved sidste års budget
fik 25 % af pengene fra skattestigningen. I forhold til
folkeskolens andel af budgettet i B&U forvaltningen, fik
skoleområdet forholdsvis mindst, men det var et afgørende vendepunkt. I årevis har folkeskolen været udsat
for voldsomme besparelser, og folkeskolen i Odense var
havnet med en trist bundplacering i forhold til resten af
landet. Derfor er der lang vej op, men det første vigtige
skridt var taget. Nu var der igen en vilje til at investere i
børnenes skolegang i Odense.
Af et notat fra B&U møde i november 2016 fremgår
det, at „anvendelsen af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 56 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende
til 68 antal fuldtidsstillinger i 2020.“ For den politiske
udmelding var klar. Pengene skulle bruges til flere stillinger, der kunne gøre en forskel helt ude i klasseværelserne.
Efterfølgende blev tallet desværre nedjusteret. Det
viste sig, at der var en ubetalt gæld i form af restfinansiering af folkeskolereformen. Det var naturligvis ikke
lige den melding, skolerne havde brug for, men der var
fortsat penge svarende til omkring 40 stillinger. Stadigvæk et skridt i den rigtige retning.

Nu er det nye skoleår skudt i gang – men hvor blev
stillingerne af? På skolerne er oplevelsen, at der ikke
er kommet flere. Tillidsrepræsentanterne på lærerområdet har talt op og undersøgt, om der er flere lærere i
dette skoleår end sidste skoleår. Svarene viser, at der
ikke er flere faste lærerstillinger. Der er naturligvis ansat mange nye lærere, men det skyldes, at der er lærere,
der er gået på pension, har fået nyt job eller af anden
årsag har valgt at stoppe på skolen.
Der kan naturligvis være et mindre udsving i en sådan opgørelse bl.a. på grund af nedsat tid, men samlet
set, kan tillidsrepræsentanterne ikke tælle flere fastansatte lærerkolleger. Elevtallet har i samme periode
været stigende.
Men viser det sig, at pengene fra Budget 17 blot går
lige op med andre besparelser eller er faldet i dybe
gældshuller og dermed blev det vendepunkt, der afværgede endnu en nedtur for folkeskolerne, så må det
forventes, at næste skridt, i den lovede investering i
børnenes skolegang i Odense, tages med Budget 2018.
Dermed fastholdes det positive politiske signal om, at
investeringen i folkeskolen er afgørende både for
eleverne og for byen.

Ida Holm Clemensen

Tine Steendorph

Anette Essler Helmer

Anders Sund
Pedersen

Skolepolitisk debat med Clement
Politisk debat om folkeskolen
14. november 2017
Ordstyrer: Clement Behrendt Kjersgaard
Deltagere: Partiernes spidskandidater
Arrangør: Odense Lærerforening
14. november 2017 – en uge før kommunalvalget – inviterer Odense Lærerforening til en politisk debat om folkeskolen. Tv-vært Clement
Kjersgaard leder debatten mellem partiernes
borgmesterkandidater og spidskandidater.
Reservér denne aften og kom og deltag i debatten. Odense Lærerforening sender opslag
med flere oplysninger ud, når vi er tættere på
arrangementet.
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Ny fællestillidsmand i OLF
Anders Sund Pedersen afløser Charlotte Holm
Anders er ny fællestillidsrepræsentant (FTR) i
Odense Lærerforening. Han er udpeget til Forvaltningsudvalget i MED i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor han afløser: Charlotte Holm. Dennis
Vikkelsø er foreningens anden fællestillidsrepræsentant.
Som fællestillidsrepræsentant vil Anders have
løbende kontakt til de tillidsvalgte bl.a. gennem
vejledning, information og kommunikation, afholdelse af møder, deltagelse i forhandlinger og varetagelse af andre opgaver især i MED-regi.
På billedet til venstre er den garderhøje lærer på
vej ind i Danmarks Lærerforenings hovedkvarter
på Vandkunsten i København (arkivfoto).
Anders Sund Pedersen er 36 år. I sin ungdom flirtede han i en kort periode med shippingbranchen
efter afsluttet handelseksamen, men han fandt
hurtigt ud af, at han skulle lave noget helt andet,
hvor han kunne være sammen med mennesker.
I 10 år har Anders været lærer, siden han blev
færdig på det hedengangne Skårup Seminarium i
2007. Alle 10 år har han været på Tarup Skole, hvor
han både har været tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR).
Siden 2015 har han siddet i Odense Lærerforenings styrelse, hvor han er medlem af Pædagogisk
og skolepolitisk udvalg og desuden er kursus- og
webansvarlig.

OLF køber 150 urene bøger
Bøgerne uddeles // til de nye medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds Klub
Fyn på UC Lillebælts læreruddannelse
Odense Lærerforening har købt 150 stk af Uren
Pædagogik 1, der er redigeret af Svend Brinkmann,
Lene Tanggaard og Thomas Aastrup Rømer. Bøgerne bruges som velkomstgaver til de nye medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds Klub Fyn.
Her tager den ene af redaktørerne Thomas Rømer et foto med sin mobil af de to redaktørkolleger
ved receptionen for den nyeste bog i Uren pædagogik-serien - Uren pædagogik 3.
Foreningen har valgt Uren Pædagogik, så de
studerende bliver præsenteret for et sundt modspil
til den overdrevne fokus på målstyring, der også
har ramt seminarierne/UCL, siger Anders Sund
Pedersen.
Uren pædagogik-bøgerne kritiserer „den rene
pædagogik“ for at antage, at det er muligt i en pædagogisk videnskab at identificere rene pædagogiske
metoder, der virker uafhængigt af, hvad og hvor der
læres. Fælles for artiklerne i bøgerne er et ønske
om at gøre op med indholds- og kulturtømningen af
pædagogikken.
Derfor tematiserer en uren pædagogik ifølge redaktørerne altid pædagogikkens forankrethed i en
faglig eller kulturel praksis i de sociale praksissers
egenart.
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TØVER MED INVESTERING I SKOLEN
BUDGET 2018 // Byrådet har lovet flere midler til skolerne. Men budgettet afslører, at
der ikke er afsat flere. Tværtimod.
Forligspartierne vil for
2018 søge økonomi- og
indenrigsministeriet
om lov til at hæve
kommuneskatten med
endnu ½ procent. Senest
15. september forventes
et svar fra ministeriet.
Et positivt svar vil give
155 mio. kr. mere i
kommunekassen til årlig
drift.

Dennis Vikkelsø er
ikke tilfreds med, at
der er færre midler
til folkeskolen i
budgetforslaget for 2018.

tekst: ERIK SCHMIDT

beretning

Borgmester
Peter Rahbæk

Juel (S) har meldt
ud, at der ikke venter
besparelser i 2018, og at
han derfor betragter krisen som et overstået kapitel.
„Krisen er definitivt slut,“ sagde
han til Fyens Stiftstidende den 18.
august.
Alligevel er der ikke udsigt til forbedringer på
skolebudgettet. Faktisk er der afsat færre midler til skoleområdet, end i 2017, og det har endu
ikke været muligt at påvise, at der er blevet flere
lærerstillinger i 2017. 40-60 flere stillinger i
skolen var, hvad B&U-politikerne havde stillet
i udsigt.
Dennis Vikkelsø, der er næstformand i
Odense Lærerforening, er absolut ikke tilfreds
med, at der tilsyneladende alligevel ikke tilføres skolen flere midler til regulære stillinger, og
at der heller ikke disponeres med det de kommende år.
– Vi kan se, at tildelingen til undervisningen
i budget 2018 ligger under niveauet fra før skattestigningen - og det fortsætter ud i overslagsårene!
I 2017 blev der ifølge forvaltningens nyeste
budgettal disponeret med 1.040 mia. til skolen,

mens der i 2018 er afsat 1.021 mia. I 2021 forventes der afsat 1.024 mia.
Faldet i budgettet fra 2017 til 2018 og videre
frem skyldes bl.a. reduktion i puljen til store
klasser.
Der er altså tale om en generel og stabil nedgang i kroner og ører på ca. 20 mio. kr.
Der er i disse tal ikke taget højde for et eventuelt provenu fra en mulig skattestigning i 2018
og fremover. Derimod er skatteprovenuet fra
skattestigningen på ½ procentpoint i 2017
indregnet.
Dennis Vikkelsøs oplevelse er, at der gives
med den ene hånd og tages med den anden.
– Er der tale om en investering i folkeskolen,
hvis investeringen ædes op af tidligere besluttede besparelser og afbetaling af gammel gæld,
spørger han retorisk.
MELD DOG ÆRLIGT UD!
Dennis Vikkelsø gør opmærksom på, at lærerne
har fået mere end 30 procent mere undervisning efter skolereformen.
– Det kommer vel at mærke ovenpå mange
års nedgang i antallet af lærere i Odense. Det er
helt skævt.
Han opfordrer politikerne til at leve op til deres løfter og til at være mere ærlige.
– Politisk er der et ønske om, at investere i

folkeskolen. Hvis det nu viser sig, at der var
noget uforudset, som gør investeringen umulig,
så meld det dog ærligt ud og tag næste investeringsskridt med det kommende budget.
LærerBladet har forsøgt at få en kommentar
til budgettet fra Peter Rahbæk Juel, men det er
ikke lykkedes.
Forligspartierne vil for 2018 søge økonomiog indenrigsministeriet om lov til at hæve
kommuneskatten med endnu ½ procent. Det
vil give 155 mio. kr. mere i kommunekassen til
årlig drift. Senest 15. september forventes et
svar fra ministeriet.

BUDGETTAL 2017-2021

Almindelig og særlig undervisning
Budget 2017
1.040.287.000 kr.
Budget 2018
1.021.197.000 kr.
Budget 2021
1.024.811.000 kr.

LÆRERBLADET / SEPTEMBER 2017

19

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

Ballade om den lange skoledag
DEN LANGE SKOLEDAG // Undervisningsministeren har udvalgt 50 skoler til
forsøg med kortere skoledag. Odense Byråd ville ikke have Odenseskolerne med.
tekst: ERIK SCHMIDT

beretning

Undervisningsminister
Merete Riisagers

(LA) forsøg, der skal
give 50 skoler lov til at
afprøve en kortere skoledag, har skabt rav i gaden.
I KL har det givet anledning
til ballade, og i Odense byråd udløste det uro, fordi der opstod uventede alliancer.
Kristian Guldfeldt (K) stillede et forslag,
der skulle give Odenses skoler lov til at deltage
i forsøgene, hvis de gerne ville. Men det blev
forpurret på det lettere kaotiske møde, hvor Bo
Libergren (V) pludselig fik kolde fødder og gik
imod sin K-kollega (se artikel på side 21).
Merete Riisager ønsker, at skolen og lærerne
skal have den nødvendige frihed til at fokusere
på den gode undervisning, skriver hun på ministeriets hjemmeside.

Merete Riisager (LA) har valgt
at lave forsøg med en kortere
skoledag, selv om hun også er
bundet af regeringsgrundlaget og af
folkeskoleforliget. Det har givet lidt
uro – både i KL og i Odense byråd.

– Jeg har fået mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at tilpasse
deres skoledag bedre til, hvordan det passer lokalt. Der har ifølge Riisager været stor variation
i de 75 ansøgninger fra 35 kommuner. Derfor
har ministeriet efter en konkret og individuel
vurdering af hver enkelt ansøgning udvalgt 50
skoler fra 29 kommuner, som anses for bedst
kvalificerede til at deltage i forsøget.
De udvalgte forsøg, der er treårige, drejer sig

konkret om lavere klassekvotient, turboforløb
eller talentforløb og bemærkelsesværdigt nok
ikke om to-lærerordning og co-teaching. Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret
2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet
af skoleåret 2019/20.
Det evalueres af undervisningsministeriet
efter to år, således at der inden udgangen af
skoleåret 2019/20 kan tages samlet stilling til
resultaterne af forsøget.

Skolerne bestemmer selv
§16b // Om klasserne har behov for kortere skoledag, afgøres nu af skolerne.
tekst: ERIK SCHMIDT

beretning

Skolerne i
Odense fik af

byrådet ikke lov til
at søge om at deltage i
undervisningsministeriets forsøg med kortere skoledage. Men fra dette skoleår
kan den enkelte skole med henvisning til § 16b vælge at omlægge
den understøttende undervisning til
to-lærerordninger og co-teaching. Det besluttede B&U-udvalget i 2016.
På den måde kan skoledagen blive kortere og
kvaliteten i undervisningen formentlig øges.
Det kan dog ifølge reglerne kun ske efter en
konkret vurdering af den enkelte klasses behov.
Dermed er Merete Riisagers treårige forsøg
betydeligt mere fleksibelt og vidtgående.
Odense Lærerforening vurderer dog, at skolernes selvbestemmelse efter 16b giver forbedrede betingelser for inklusion, fordi det bl. a.
giver mulighed for co-teaching.
20
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Anne-Mette
Kæseler Jensen
ser muligheder.

– Det er ikke længden af skoledagen, men
kvaliteten i timerne, der gør en forskel, siger
Anne-Mette Kæseler Jensen, der er formand
for OLF.
– Så længe Odense Kommune ligger i bunden
med prioritering af folkeskolen, må vi gribe fat i
de muligheder, der er.
- Derfor er forsøg eller brug af §16b en oplagt
mulighed – ikke mindst i forhold til at lykkes
med inklusionen.
– Vi hører fra skoler rundt i landet, at ele-

FOLKESKOLELOVENS § 16B

§16 b Kommunalbestyrelsen kan, for
så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelsen og efter ansøgning fra
skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden (...) i op til 1 skoleår med
henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte
klasser ved hjælp af ekstra personale i
klassen.

verne oplever det meget positivt, når der bliver
mere lærertid pr. elev. Forhåbentlig har mange
skoler og mange klasser i Odense valgt at gøre
brug af §16b.

Noget gik galt
DEN LANGE SKOLEDAG // Hvis Odenses skoler skulle kunne søge om at være
med i undervisningsministerens forsøg med kortere skoledage, krævede det byrådets
tilladelse. Den fik de ikke, selv om det var tæt på.
Beretning &
KOMMENTAR

Der gik fuldstændig kage i

byrådsmødet den
19. april 2017.
Omkring 3 timer og
15 minutter inde i mødet
skulle byrådet tage stilling
til et forslag fra Konservative.
Det handlede om, at byrådet
skulle give de skoler, der havde lyst,
mulighed for at deltage i undervisningsminister
Merete Riisagers (LA) forsøg med en kortere og
bedre skoledag, lov til at søge om at blive én af de
50 forsøgsskoler. Forsøget handler mere præcist
om at konvertere timer fra den understøttende
undervisning til fx turboundervisning og lavere
klassekvotient. Det var et tilsyneladende mindre
punkt, som et forventet flertal så ud til at ville
afvise i loyalitet over for skolereformen, men
mødet tog en overraskende vending, og borgmesterens evner som mødeleder blev testet. Ikke
alle var tilfredse med den indsats. Konservatives
Steen Møller kogte på et tidspunkt pænt.
NOGET GIK GALT
Da Kristian Guldfeldt (K) havde fremlagt sit
forslag, bad Susanne Crawley (R) om ordet.
Hun afviste blankt forslaget.
– Vi ser i følgeforskningen spæde tegn på, at
skolereformen begynder at virke, sagde hun.
Desuden gjorde hun opmærksom på, at der
var udgifter forbundet med forslaget. Der var
hele evalueringsprocessen og stigende følgeudgifter til SFO, når børnene fik tidligere fri.
Crawley kom også til at sige, at implementeringen af folkeskolereformen kunne vare mellem 5
og 15 år, hvilket affødte lettere hovedrysten hos
nogle i salen.
Ulla Chambless fra Enhedslisten (Ø) var
derimod positiv over for Konservatives forslag,
og det var Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen
også. Derimod var både reformloyale Olav Nielsen (S) og Line Mørk (SF) imod forslaget.

Problemet var blot, at skolerne kun kan søge
gennem kommunen med byrådets godkendelse.
Det var selve baggrunden for forslaget. Altså
skulle byrådet sige ja, bare for at skolerne havde
muligheden for at søge.
K, DF, Ø og muligvis V var altså for Konservatives forslag, og det er en sjælden konstellation.
Det traditionelle røde 15-14 flertal var således
tilsyneladende brudt, men clearingen med
Venstre var ikke helt på plads, og der blev lidt
uro i geledderne. Det er Socialdemokratiet, De
radikale, SF og Venstre, der er hovedaksen bag
folkeskolereformen, og derfor var det forventet,
at Venstre mod sædvanen ville stemme mod
Konservatives forslag. Men noget gik galt.
Borgmester Peter Rahbek Juul (S) begyndte
at tale om, at byrådet kunne træffe en delegationsbeslutning – underforstået, at forslaget
kunne overlades til B&U-udvalget. Men her er K
og Ø ikke repræsenteret, så det var især K selvfølgelig ikke interesseret i.
Nu begyndte Socialdemokraternes gruppeformand Tim Vermund at røre på sig.
– Der er noget, vi ikke rigtig har haft lejlighed
til at tale igennem. Kan vi ikke lige få lov til at
snakke om det, spurgte han.
Det syntes Bo Libergren (V) var i orden. – Det
er rimeligt med en pause!
Og så blev det sådan. Måske havde Libergren
selv brug for at tale med sin gruppe.
NOGET FIKSFAKSERI
Efter den korte pause stillede Susanne Crawley
et nyt forslag, der gik ud på at lade forslaget gå i
B&U-udvalget til afgørelse på et ekstraordinært
møde, som K og Ø ville blive inviteret med til.
Det var Steen Møller godt træt af.

Svært
dilemma for
Bo Libergren (V).

– Det er ved at være en farce. I har fået forslaget for 14 dage siden og har haft god tid til at
gennemgå det. Det er simpelthen for dårligt.
– Alex Ahrendtsen gav Steen Møller ret og
kaldte det noget fiksfakseri.
Bo Libergren medgav, at forløbet havde været
noget kaotisk.
– Men vi har også misforstået forslaget, sagde
han.
Libergren var nu indstillet på, at forslaget
gik tilbage til B&U-udvalget, så det kunne blive
ordentligt gennemarbejdet.
Den 25. april blev der afholdt ekstraordinært
møde i B&U-udvalget. De Konservative og
Enhedslisten var inviteret. Alex Ahrendtsen
sendte Christel Gall som substitut, men hun må
ifølge reglerne ikke stemme.
De Konservatives forslag blev nedstemt.
Således blev det ikke muligt for Odense-skolerne at søge om at deltage i forsøget om kortere
og bedre skoledage.

Byrådsmødet blev afbrudt, så partierne kunne blive klar over, hvad de mente.

VENSTRE OG BO LIBERGRENS DILEMMA
Bo Libergren (V) havde i sit første indlæg sagt,
at Venstre var tilhængere af lange skoledage
og stod ved skolereformen. Han var nok imod
Konservatives forslag om at opfordre skolerne
til at søge, men han ville i respekt for det lokale
selvstyre acceptere, hvis skolebestyrelserne af
egen tilskyndelse søgte om at være med i forsøget. Skolebestyrelsens frihed var et kardinalpunkt for ham.
Jane Jegind (V) støttede.
– Vi skal ikke opfordre, men give skolerne
mulighed for at søge, sagde hun.
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Mette F.:
Reformen stresser

aktuelt
kvarter

„I 2013 indgik Socialdemokratiet

„Det, som skolen
tilbyder i dag, det er
vi drenge og mænd
ikke gearet til.“

en bred politisk aftale i Folketinget om en ny Folkeskolereform,
der skulle give folkeskolen et
fagligt løft.
Nu erkender Mette Frederiksen
(S), at reformen er med til at stresse børn og unge. (...) Og vi bliver
nødt til igen at overveje, om vi har
indrettet vort uddannelsessystem
rigtigt. Vi bliver nødt til at overveje, om vi har gjort barndommen
for kort.“
Mette Frederiksen (S)
i BT 21.6.2017

Nej tak til selvevaluering

Professor Niels Egelund
i JyllandsPosten, 21. 6. 2017

„Undervisningsminister
Merete Riisager har bedt sit mini-

Hvad vil du have?

Timepriser hos FixMinOpgave for
opgaver og eksaminer.
Opgaver på gymnasiet:
12: 350 kr.
10: 270 kr.
7: 210 kr.
4: 185 kr.
Eksaminer er trods alt lidt dyrere:
12: 550 kr.
10: 500 kr.
7: 475 kr.
4: 425 kr.
Mange tak til Julian, der gik
„undercover“ hos FixMinOpgave.
Vores retfærdighedssans og
retsbevidsthed har fået et skud for
boven med FixMinOpgave.
Gymnasielærer Sigrid Jørgensens
facebookopdatering 29. 6. 2017

sterium om, at gå i dialog med
forskerne bag følgeforskningsprogrammet, så det ikke længere
„fremstår sådan, at de forskere
der har været med til at udvikle
rammen for de Fælles Mål, også
evaluerer dem.“
Folkeskolen.dk,
2. 5.2017

Snæver læringsfortælling

"Platformene k an umiddelbart

kun formidle den snævre læringsfortælling, der handler om målbare læringsmål og synlige læringsresultater, og det er strengt
nødvendigt, at man ude på skolerne og i kommunerne får drøftet, dels hvilken rolle læringsplatformen skal have, dels hvordan
man får bredt læringsfortællingen
ud og synliggjort, at faglighed
i folkeskolen også handler om

dannelse, kundskaber og dyb
indsigt (...)“
Lærer Mette Frederiksen
i Kristeligt Dagbad, 24.8.2017

68% lever op til loven

„Sy v ud af ti folkeskoler har
indført 45 minutters bevægelse.
En ny undersøgelse fra Dansk
Skoleidræt og TrygFonden viser, at
68 procent af landets folkeskoler
lever op til folkeskolereformens
krav om bevægelse.“
Netmagasinet Den Offentlige,
21.6.2017

På kanten af pjat
„Undervisningsministeriet har

udpeget de 120 skoler i Danmark
med det laveste snit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, og ministeriet har afsat en
halv milliard kroner til skoler, som
kan løfte karaktergennemsnittet
med fem procent på et år. (…)
Susanne Crawley Larsen er på
linje med formanden for Odense
Lærerforening, Anne-Mette
Kæseler Jensen, som mandag i
Fyens Stiftstidende kaldte det for
zig zag-kurs og pop op-politik. (...)
– Det handler om det lange, seje
træk, som tager år at gennemføre,
og forsøget tenderer pop og pjat.“
Fyens Stiftstidende
23.5.2017

Behov for nytænkning

„Der er behov for en markant
ændring og en nytænkning af
folkeskolen.“
Anna Mee Allerslev (R),
5.8.2017

Aktivitetskalender for Fraktion 4 – efterår 2017
Program for efteråret 2017
august

29.

Møde

Niels W. Gade 200 år – en musik- og sangeftermiddag
ved Karsten Eskildsen

september 26.

Møde

Min tid som chef for „Rullemarie“
ved major Poul Nedergaard

oktober

31.

Møde

„Chauffør for hr. Mærsk“
ved Erik Bergmann

November

28.

udflugt

Juletur til Kolding

December

5.

julemøde

Julemøde

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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Fraterniserer
med fjenden
„Der er jo tale om en minister,
som udtalt ikke er begejstret for
reformen og som tvinger sit ministerium til at foretage en kovending af rang. Og med Anders
Bondo Christensen som medunderskriver fraterniserer hun
nu pludselig med fjenden for
at fremme egne skolepolitiske
synspunkter. Var jeg kontorchef
i Undervisningsministeriets folkeskoleafdeling, ville jeg krumme
tæer over sådan et brev, siger
Niels Egelund.“
Professor i specialpædagogik,
Niels Egelund
i „Danmark“, Fyens Stiftstidende,
om Merete Riisager (LA) 29.8.2017

Slut - forbudt

„Børn- og Ungeudvalget i Odense
har i dag besluttet at indføre røgog tobaksfri skoletid på de kommunale folkeskoler.“
Odense Kommune,
pressemeddelelse, 22.8.2017

Han reddede en familie
„Han tog hånd om vores datter,

lavede aftaler hun kunne overkomme, lod hende komme på rette
spor ved hjælp af tålmodighed,
forståelse og sympati. Han så potentiale og faglige kompetencer,
som hun kunne udnytte, når
hun havde dårlige dage, og han
krammede og lyttede, når alt var
for smerteligt for hende.
Han lavede planer og møder,
så vi kunne blive opdateret og
derved få en pause fra alle vores
bekymringer. Han bragte hende
tilbage på rette kurs og sørgede
for at, hun om lidt kan forlade
folkeskolen med oprejst pande,
målrettethed og gode karakterer.
Kim reddede ikke bare vores
datter, men en hel familie. Han
tog et ansvar, som reelt ikke var
hans og sørgede for, at vi kom
helskindet ud på den anden side.“
Fyens.dk,
Forældre til Asperger-elev,
Thomas S. Jacobsen og Betina Bergh om
datterens lærer, Kim, der er fra Odense

– Vi havde en kæmpestor identitetsfølelse
på Middelfartvej, siger Tobias Bøllehuus,
der er lærerstuderende og formand for
Lærerstuderendes Landskreds Klub Fyn.
Her er han fotograferet foran Studenterhuset, hvor han ofte kommer.
– Men på Campus UCL bliver man
nemt væk.
Klubben har dog både gode tilbud
om velfærd og sociale aktiviteter,
siger han

Tobias har et godt tilbud
LÆRERSTUDERENDE // LL-klubben i Odense er et socialt, praktisk og politisk
mødested for lærerstuderende. På Campus UCL bliver man nemt væk, siger formanden.
tekst: ERIK SCHMIDT

55% af de lærerstuderende på
Fyn er organiseret
i Lærerstuderendes
Landskreds Klub Fyn.
Medlemstallet er ifølge
Tobias Bøllehuus gået op
de seneste tre år, men han vil
gerne have flere ind i folden. Tobias er nemlig formand for klubben,
og han har et godt tilbud, synes han.
– Man får nogle goder, og man er med til at
få indflydelse på uddannelsen, og det koster
kun 55,- kr. om måneden, siger han. Man bliver
medlem af A-Kassen og Lærerstandens Brandforsikring, og man modtager gratis fagbladet
Folkeskolen.
– Vi laver også særlige arrangementer for lærerstuderende. Det kan være en fodboldturnering, et hyggearrangement med stegt pattegris
eller et standup-show. Vi havde fx Torben Chris
til at lave standup på et lærerfagligt materiale.
Ud over Tobias er også Julie Storm Leth med
i bestyrelsen, og Ditte Lundby er repræsentant
til Lærerstuderendes Landskreds. Desuden er
der 6-10 frivillige, der hjælper til med praktiske
opgaver.

beretning

BOFÆLLESSKAB PÅ LANDET
Selv er han tredjeårsstuderende, der især inte-

resserer sig for samfundsfag. Han vil være lærer og drømmer om at bidrage til at gøre verden
til et bedre sted, og han håber, han senere kan
flytte sammen med andre i et bofællesskab på
landet, hvor der skal dyrkes grøntsager. Faktisk
bor han allerede i et bofællesskab i Odense
sammen med fire andre. Det er en kammerat
fra læreruddannelsen, der ejer huset.
Tobias havde ellers en ide om, at han ville
være kok, og han begyndte også at uddanne sig,
men miljøet var simpelthen for hårdt for ham.
– Det var ikke det fysiske miljø, men det verbale. Tonen var rigtig hård.
Lige nu er han tændt på lærerjobbet, men
afviser ikke, at han en dag vil videreuddanne
sig på universitetet. Han har hang til sociologi
og politik. Måske vil han en dag være politiker.
Men han vil også have tid til at spille fodbold og
volleyball og til at frekventere fredagsbaren.
KONSTANTE OMSTRUKTURERINGER
Der er meget tumult om læreruddannelsen i
det hele taget, og i Odense har de studerede
desuden indflytningen i nye bygninger på Niels
Bohrs Allé 1 og nye lokale omstruktureringer at
forholde sig til.
Det har været svært for de studerende at orientere sig om, hvad der foregår, og først for nylig
er det lykkedes at etablere et formidlingsled
mellem ledelsen og de studerende. Og det, selv

om det efter Tobias Bøllehus’ udsagn, stadig
ikke er lykkedes at „knække koden til, hvordan
ledelsen er struktureret.“
– Vi har i den grad manglet en direkte kommunikation med ledelsen, men nu har vi fået
en kontakt med studieleder, Dorthe Kingo
Thruelsen. Vi mødes en gang om måneden. Hun
er niveau-4 leder, og jeg ved godt nok ikke, hvad
det er, men der er meget at snakke om.
– Nu vil ledelsen skære ned på afleveringsopgaver, som lærerne skal give feedback på
– fra tre til én opgave. På grund af besparelser
bliver der nu også dannet hold med op til 60
studerende. Vi ved ikke helt, hvad ledelsen har
gang i, og vi vil jo gerne kunne informere vores
medlemmer.
Det er også en stor forandring for de studerende på Læreruddannelsen i Odense, at de er
flyttet til det mere uoverskuelige UCL Campus
Odense.
– Vi havde en kæmpestor identitetsfølelse på
Middelfartvej. Men her bliver man nemt væk.
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det indre
marked

Kommuneparlør
– Menigmands guide
til kommunesprog

Dennis
Vikkelsø
Bagsideredaktør
dvn@odense.dk

Indflyvning
substantiv, fælleskøn, -en, -er, -erne
Bruges om den del af flyvningen, hvor flyet
går ned i højde, sætter farten ned og sætter kursen mod landingsbanen.
Oppe i kommunen bruges ordet også om
noget, der ankommer, er på vej eller er
under udvikling. Undertiden kommer indflyvningen med en alt for høj fart, og flyet
er endnu ikke helt nået ned i højde eller har
fået foldet landingshjulene helt ud.

Du danske
sprog…

Morgenmad i special-fleksen!

Fuck, der er ikke plads...

Ord vi ikke har et dansk ord for:

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

Prozvonit
– På tjekkisk har de et ord for, når man laver
et telefonopkald og kun lader den ringe én
gang for derefter at lægge på, så modtageren kan se, man har ringet, og kan ringe
tilbage.
Iktsuarpok
– På inuit har de et ord for den følelse, når
man konstant går udenfor for at tjekke, om
ikke der snart kommer nogen.

Bo Tryggedsson
Konsulent

Vi kender det! De vil styre det hele!
Til pennalhuset.

Ulla Krusaa
Sekretær

Tine Skov Hansen
Sekretær
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Efterfult af kummonalt
stavekussus.

