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ARBEJDSTIDSKOMMISSIONEN // Både Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense
Lærerforening, tillidsrepræsentant Ida Nordendorf Knudsen, skoleleder Finn Holm
Ewald og lærere var til møde på Munkebjergskolen med Per B. Christensen og ottemandsudvalget. Kommissionsformanden skal fremlægge anbefalinger og forslag til
løsninger, der vil indgå i de efterfølgende højspændte arbejdstidsforhandlinger.

Kommissionen besøgte
skole i Odense
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HVAD ER DER SKET MED SANDERUMSKOLEN?
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I N D H O LD
TRIVSELSRAPPORTEN // Sanderumskolen er årets
højdespringer i Odense Kommunes trivselsrapport. Rapporten
viser, at lærertrivsel i høj grad afhænger af ledelseskvaliteten.
Sanderumskolens tilfredshedskurve gik fra bund til top, da skolen
fik ny leder.

Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 6612 6890
Fax 6591 8560
082@dlf.org
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aftale.

På centrale områder har Sanderumskolen
forbedret sine trivselstal med op til +17 og
scorer nu over gennemsnittet af Odenses
skoler. Lærer Helle Ravnborg fortæller,
hvorfor stemningen har ændret sig. Selv
var hun en overgang sygemeldt, men
nu har hun det fint. – Vi kan igen trække
vejret, siger hun. 
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Folkeskolen i Odense er igen på pumperne.
Borgmester Peter Rahbæk Juel og Odense
Byråd vil spare 43,6 mio. kr. på B&Uområdet. Rådkvinde Susanne Crawley kan
ikke på nuværende tidspunkt sige noget om
mulige afskedigelser. Beslutningen herom
træffes 27. november.
Side 12-13

Der var massiv opbakning til Erik Schmidts sag mod
Odense Kommune i Landsretten for nylig. Kravet var
tilbagetrækning af en meget omtalt advarsel. Det var et
regneark, som ledelsen ikke ville forklare, der udløste den
situation, som resulterede i en advarsel til Erik Schmidt.
Nu siger ledelsen, at det aldrig skulle have været vist.
Det var en fejl. 
Side 10-11
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AKTUELT

AKTION FOR YTRINGSFRIHED
Op til landsretssagen mod Odense Kommune den 30. oktober 2018 arrangerede
Odense Lærerforening i samarbejde med
Frederiksberg Lærerforening en støtteaktion for Erik Schmidt foran Østre Landsret
i København. Cirka 200 lærere dukkede
op og viste deres støtte under overskriften
„Vi forsvarer ytringsfriheden“. Heriblandt
var Odense Lærerforenings styrelse, der
senere på dagen skulle til kongres, og 10
tillidsrepræsentanter, som havde mulighed
for at følge selve retssagen. Der forventes
en afgørelse den 29. november kl. 10.00.
2  LÆRERBLADET / NOVEMBER 2018

836

Så mange elever
har modtaget
specialundervisning i
Odense 2017/18
Kilde:
Undervisningsministeriets
Datavarehus

„NY START“ I ODENSE
Der var meldt rekordmange til årets kursus
for OLF-tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Det byder altid på masser af socialt
samvær og relevant fagligt indhold. I år
fandt det sted den 27.-28. september på Gl.
Avernæs. De tillidsvalgte fik et bredt indblik
i Ny Start-samarbejdet mellem KL og DLF.
Gordon Ørskov fra DLF lagde ud med
DLF’s forventninger til samarbejdet, og
Odenses skolechef Nikolaj Juul og viceborgmester Tim Vermund satte ord på deres forventninger til det lokale samarbejde
mellem Odense Kommune og OLF.

Den personligt praktiserende
lærer

Erik Schmidt
LærerBladets
redaktør

– SIDEN 1990’ERNE // har vi oplevet en
nærmest kampagnestyret jagt på lærere,
som insisterer på selvstændighed i egen
undervisning.
–Her har begrebskonstruktionen „den
privatpraktiserende lærer“ tjent til afvæbne læreren, skriver Ph.d. Jens Skou Olsen i sin blog om dannelse og læreridentitet
på folkeskolen.dk.
Jens Raahauge, der er tidligere skoleleder og formand for dansklærerforeningen,
kalder simpelthen udtrykket for „undertrykkende“.
Lærernes egen forståelse af professionen, der er baseret på 200 års praktisk
erfaring og pædagogisk indsigt, har med
udtrykket fået hård modstand af politiskstrategisk kommunikation.
Lærerne stigmatiseres og presses, som
Jens Skou Olsen siger, „ind i en typologi og
dømmes ude“.
For nylig hentede ledelseskommissionens formand, Allan Søgaard Larsen,
endnu engang den efterhånden gamle
krikke af stald og opfordrede i et interview i Politiken Skoleliv skolelederne til at
komme ud af deres kontorer og gøre op med
„den privatpraktiserende lærer“.
Det er et polemisk og nedladende udtryk,
og man kan undre sig over, at det har fået
sådan en gennemslagskraft i den offentlige
styring af lærerne.
Ingen lærere oplever sig som privatpraktiserende, og ingen er det. Lærerne har
både professionsidealer og en folkeskolelov
at forholde sig til.
Man kan også undre sig over, at en formand for Ledelseskommissionen, der gerne
vil tages seriøst, bruger et så negativt værdiladet og karikeret for ikke at sige provokerende udtryk om lærerne.

VIKARDÆKNING UDEN
OVERENSKOMST STOPPET
Nogle skoler i Odense Kommune har samarbejdet
med vikarbureauet Læringsbroen om formidling af
lærervikarer. Vikarbureauet har ikke overenskomst,
og bureauets vikarer skal aflevere en del af deres
løn til bureauet som betaling for uddannelse.
Odense Lærerforening har fået Odense Kommune til at afbryde samarbejdet med Læringsbroen
på en skole og har krævet efterbetaling af den løn,
som vikarerne har fået for lidt i henhold til overenskomsten. Odense Lærerforening beskytter
overenskomsten og forventer det samme af Odense
Kommune.

På den baggrund er det lidt nemmere at
forstå, hvorfor det er så vanskeligt at genetablere tilliden til den faggruppe, som er
ansvarlig for undervisningen og konstant
skal forsøge at reparere på de fejldispositioner og mangler, som det politisk-administrative lag forvolder.
Også i Norge er der kamp om læreridentiteten. Styringsiveren har epicenter i OECD.
Den norske professor Kaare Skagen
skriver i en analytisk artikel, at det, som er
forsøgt afvæbnet hos lærerne, er selvstændighed, normativitet og kritisk praksis.
Jens Skou Olsen var rystet, da han læste
det.
– For det er da lige præcis selve dannelsens grundfjeld!
– Konsekvensen af denne tænkning
omkring dannelse og lærerens identitet udgør et grundlæggende brud med ideen om
læreren som den, der har dømme- og handlingskraften; og resultatet er, at læreren
afpersonaliseres, skriver Skou Olsen.
Jeg kan forstå, at min fremtidige lærer
identitet bør være teammedarbejderens,
ironiserer han.
– Jeg er ikke lærer, jeg er teammed
arbejder. Det er teamet, der underviser,
ikke mig.
– Læreren bliver den tekniker, der bevæbnet med måleinstrumenter (læringsplatforme og læringsmål) skal skrue rammerne sammen for elevers mulighed for at
være hovedperson i egen læring.
I stedet vil Skou Olsen bruge udtrykket
„den levende lærer“.
– Dannelsen viser sig dér, hvor levende
lærere oplever at have friheden, fagkraften,
passionen og engagementet til at få dannelsen til at gro, siger han.

Skoleledere skal
insistere på, at det
ikke er et mål i sig
selv, at lærerne trives
Ledelseskommissionens formand,
Allan Søgaard Larsen

Lærernes egen
forståelse af
professionen, der
er baseret på 200
års praktisk erfaring
og pædagogisk
indsigt, har med
udtrykket („den
privatpraktiserende
lærer“, red.) fået
hård modstand fra
politisk-strategisk
kommunikation.

KANONFOREDRAG
OG SALONCAFÉ
OLF inviterer årligt til oplysende arrangementer. Det kan være saloncafé eller kanonforedrag. Der er mulighed for at blive klogere
på almene, men også aktuelle emner, og man
kan møde hinanden på tværs af skoler og
tage noget med hjem til eftertanken. Det er
vigtigt i en travl hverdag.
Fagforeningen er et fællesskab, vi har med
hinanden. Vi møder foredragsholdere, der
møder os med brændende ildhu og engagement. Vi møder også kolleger fra andre
skoler. Godt! Tag en kollega med!
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Er selvstyrende
skoler en god ide?
SELVSTYRENDE SKOLER // Regeringens forslag om
at lave forsøgsordning med selvstyrende skoler modtages
positivt af Anders Bondo fra DLF, men Niels Munkholm
fra OLF sætter fingeren på nogle kritiske punkter. Skolelederne og KL er rasende, og Susanne Crawley synes regeringen med forslaget „fucker med folkeskolen“.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Der har længe
været en front
mellem to hovedsynspunkter i folkeskoledebatten: for eller
imod 2014-reformen.
Selv om der har været et
bredt forlig om reformen, har
mange partier siden 2014 alligevel
i ny og næ indtaget særstand-punkter. Men er der to partier, der har stået
sammen om skolereformen, er det Venstre og
Socialdemokratiet, som har fået fuld opbakning
fra KL og Skolelederne.
Det sammenhold sluttede den 11. september,
da undervisningsminister Merete Riisager
(LA) og statsminister Lars Lykke Rasmussen
(V) fremlagde et forslag til justering af skolereformen med nogle plusord, som ikke er groet i
det moderne Socialdemokratiets have.
Oplægget har fået titlen „Folkets skole: „Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen“, og det indeholder syv forslag,
hvoraf forsøg med selvstyrende skoler er det
mest vidtgående.
Regeringen vil tilbyde én skole i hver kommune at være med i en tiårig forsøgsordning.
Den slipper for en række krav til antallet af
undervisningstimer, understøttende undervisning og lange skoledage.
Forsøget kan åbne op for, at forældre kan
fravælge lange skoledage, uden at de behøver at
flytte til en privatskole – med forældrebetaling.

BE RETNING

BONDO SER FORDELE
DLF-formand Anders Bondo Christensen synes,
det er en god idé, at man laver forsøg.
– Vi vil meget gerne prøve at vende hele styringskæden på hovedet, så beslutningerne i
stedet træffes lokalt på skolerne. Vi ser heller
ingen grund til, at eksempelvis test ikke også
skulle være omfattet af et sådan forsøg, siger
han til Berlingske.
Bondo ser også økonomiske fordele.
– Det binder utroligt mange resurser, at vi er
pålagt en lang skoledag. Derfor tror vi, at større
frihed på det område klart er at foretrække.
Den stærkeste modstand kommer fra Skolele4
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Niels Munkholm: Der er behov for mere frihed, men
– hvem betaler? Og hvorfor kun frihed for én skole?

derne og KL, som er bange for, at folkeskolereformen er ved at smuldre. Thomas Gyldal (S), der er
formand for KL’s B&U-udvalg, kalder forslaget
et angreb på folkeskolen, og skolelederformand
Claus Hjortdal beder statsministeren om at
holde fingrene væk fra folkeskolen. Han kalder
det „usmageligt“ og udtryk for „sølle politik“.
Odenses rådkvinde Susanne Crawley er helt
på linje. Det var det, der fik hende til at udbryde: „De fucker med folkeskolen“.
De selvstyrende skoler vil være gratis ligesom folkeskolen, men friere ligesom friskoler.
De vil dog være underlagt en række forhold,
som gælder folkeskolen.
I et interview med Berlingske siger undervisningsminister Merete Riisager blandt andet, at
de selvstyrende skoler skal leve op til folkeskolens formålsbestemmelse og de faglige krav, der
gælder folkeskolen.
De selvstyrende skoler kan heller ikke fravælge nationale test og obligatoriske prøver,
og skolerne skal ikke kunne afvise elever, som

friskoler kan. Selvstyrende skoler skal også
fortsat være distriktsskoler.
Regeringen håber ifølge Berlingske, at de
selvstyrende skoler kan realiseres med skolestart 2019, men forligspartierne er splittede.
Dansk Folkeparti og SF er umiddelbart positive, men Socialdemokratiet har ikke taget
endelig stilling, og Radikale Venstre er imod.
MUNKHOLM SER ULEMPER
Odense Lærerforenings grand old man, Niels
Munkholm, er ikke begejstret for forslaget.
– Regeringens forslag til en helt ny skoleform har en positiv erkendelse, nemlig at der
er behov for større frihed til skolerne fra statslige og kommunale bindinger, siger han.
– Men hvorfor skal det kun være én skole
i kommunen, der kan frigøres fra undervisningstidens længde, understøttende undervisning, lektiehjælp, faglig fordybelse og bevægelse. Og så er der lige det, at skolelederen fuldt
ud får kompetencen til at afskedige lærere.
Munkholm er også skeptisk med hensyn til
finansieringen.
– Pengene til de „selvstyrende skoler“ kan
formentlig kun komme fra budgettet til skolevæsenet. Så når den nye skoleform bliver
dyrere, må de andre folkeskoler drives for
færre penge.
– Den tanke er utålelig i Odense, hvor nettodriftsudgiften pr. elev ligger helt i bund sammenlignet med de andre kommuner.
I det hele taget ripper forslaget, ifølge Niels
Munkholm, op i den gamle funktionsfejl, at
staten beslutter formål, indhold og timetal,
mens kommunerne skal finde pengene.
– Jeg tror, at vi står os bedst ved, at folkeskolen som den offentlige skole er én og ikke flere
forskellige ting.

FORSØG MED
SELVSTYRENDE SKOLER

Regeringen foreslår, at der etableres et forsøg med en helt ny skoleform: Selvstyrende
skoler. Disse skoler skal have vidtgående
frihed fra statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private
grundskoler og de selvejende ungdomsuddannelser.
Selvstyrende skoler minder om folkeskolen
ved at være fuldt skattefinansieret, dog
bortset fra sædvanlig forældrebetaling til
SFO. Desuden skal skolebestyrelsen og forældrenes indflydelse styrkes.
Regeringen vil etablere de selvstyrende
skoler som et 10-årigt forsøg fra skoleåret
2019/2020.
Formålet er blandt andet at få viden om,
hvorvidt skoler med større frihedsgrader og
mere rum til lokal ledelse kan løfte elevernes faglige udvikling og trivsel bedre end
inden for folkeskolernes nuværende rammer for fortsat at udvikle og understøtte
rammerne for en stærk folkeskole.

Behov for bedre samarbejde
mellem skoleleder og tillidsfolk
SAMARBEJDE // Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen vil have samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentant til at fungere, siger han. Det er stadig ikke alle skoleledere,
der respekterer lokalaftalen, siger OLF-fællestillidsmand Anders Sund Pedersen, som
heller ikke er tilfreds med standarden på lærernes opgaveoversigter.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

–Vi skal have
samarbejdet
mellem skoleleder
og tillidsrepræsentant til at fungere.
Ordene kommer fra
skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.
Han havde gerne set en regulær overenskomstaftale, fordi der så
ville være klare spilleregler. Men han
vil på den anden side ikke anbefale, at lokalaftalen åbnes på nuværende tidspunkt. Kun tale
om „justeringer“.
Det sagde han for nylig på et stort møde med
OLF-styrelsen og samtlige tillidsfolk.
– „Ny start“ er ikke et ønskescenarie for os,
og uden overenskomst er vi lidt i en sårbar situation.
Nikolaj Juul Jørgensen er dog indstillet på, at
„Ny Start“ skal skrives ind i lokalaftalen.

BE RETNING

HOVEDUDVALGETS NYE PUBLIKATION
Hans indstilling til samarbejdet mellem ledelse
og TR er ikke overraskende i tråd med det, som
kommunens hovedudvalg netop har formuleret
i publikationen „Principper for samarbejdet
mellem ledelse og tillidsvalgte i Odense Kommune“.

Anders Sund Pedersen: – På tredje år er der skoler, der
ikke giver lærerne de fem timer til egen forberedelse,
som er en central del af lokalaftalen.

Principperne for samarbejdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten går ud på, at begge
parter har vilje til samarbejde, og at samarbejdet baseres på „regelmæssigt, behovsstyret,
åben og ærlig kommunikation og høj grad af
inddragelse“.
– Odense Kommune har, ifølge Nikolaj Juul
Jørgensen, en grundlæggende tro på, at tillidsrepræsentanterne kan være ressourcepersoner
og sparringspartnere.
AFTALE HALTER PÅ TREDJE ÅR
Fællestillidsmand og styrelsesmedlem Anders
Sund Pedersen, der også er næstformand i Forvaltningsudvalget og suppleant til Hovedudvalget, er glad for den nye fælles forståelse.
Der er ifølge ham nemlig flere ting, der halter.
– En særlig problemstilling, som der er flere
eksempler på, er, at der selv i lokalaftalens
tredje år er skoler, hvor det halter med at give
alle lærerne de fem timer til egen forberedelse,
som er det helt centrale element i vores lokalaftale.
– Det ærgrer mig, at der er nogle få ledere,
der ikke respekterer en aftale indgået mellem
Odense Lærerforening og Odense Kommune
og ikke vil anerkende de fordele, den har for
kvaliteten af undervisningen og i sidste ende for
eleverne.
Anders S. Pedersen mener, det er en fælles opgave at forbedre selve udmøntningen af
lokalaftalen og forbedre dårligt fungerende
elementer.
– Her tænker jeg særligt på opgaveoversigterne.
UGENTLIGE MØDER PÅ DALUMSKOLEN
Det vinder genklang hos Kim Tao Rasmussen,
der er TR på Dalumskolen.
– Det, jeg savner på overordnet niveau er én
til to fælles temamøder om året, hvor alle ledere
og tillidsrepræsentanter er samlet.
– Et tema kunne f.eks være opgaveoversigterne og en drøftelse af, hvilke udfordringer
ledelse og medarbejdere ser i arbejdet med opgaveoversigterne.
Kim Tao Rasmussen synes i øvrigt at samarbejdet med ledelsen på Dalumskolen fungerer
godt.
– Vi har f.eks. faste ugentlige møder, og vi er
gode til at respektere de forskellige roller, vi
har.

NYE PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET MELLEM LEDELSE OG TR
I Odense Kommune har vi en grundlæggende tro på, at vi gennem et godt samarbejde
kan skabe de bedste vilkår for løsningen af
kerneopgaven ud fra den til hver tid givne rammesætning i kommunen.

Det er vores grundlæggende ambition, at ledelse og tillidsvalgte påtager sig ansvaret for at
skabe en god samarbejdsrelation til fordel for
både arbejdspladsen og Odense Kommune.
Samarbejdet baserer sig på følgende bærende
principper, du som leder eller tillidsvalgt forventes
at arbejde aktivt for i samarbejdsrelationen:
• Vilje til samarbejde.
• Regelmæssig, behovsstyret, åben og ærlig
kommunikation.
• Høj grad af inddragelse.
Kilde: Principper for samarbejdet
mellem ledelse og tillidsvalgte i
Odense Kommune, 2018

SMÅ SEJRE
Også på Næsby Skole er det et stort ønske, at lederen angiver timer på opgaveoversigten, siger
Liselotte Friis, der er TR.
– Som TR har jeg løbende drøftelser med min
skoleleder om retfærdigheden i opgavetildelingen på skolen, og lidt efter lidt får vi timer på
nogle opgaver. Det er små skridt i den rigtige
retning. Små sejre.
Liselotte Friis har et fast ugentligt møde med
skoleleder Berith Bonnesen.
– Samarbejdet fungerer fantastisk. Vi fik
det til at køre på skinner, da vi brugte tid på at
definere, hvad vi ville med skolen, og hvad vores
mål for samarbejdet var. Det viste sig, at vi var
100% enige.
– Vi drøfter alle organisatoriske forandringer, og jeg bliver som TR inddraget meget tidligt
i processerne. En af vores vigtige opgaver er
at reducere kompleksiteten i de nye tiltag, der
kommer, så lærerne i den travle hverdag ikke
føler, at alt nyt er en belastning.
Men der findes også skoler, hvor samarbejdet
ikke er velfungerende, og Anders Sund Pedersen kunne godt tænke sig, at de nyformulerede
principper for samarbejdet mellem ledelse og
TR vilel blive brugt aktivt på alle skoler.
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Lærerformand til møde
på Munkebjergskolen med
arbejdstidskommissionen
ARBEJDSTIDSKOMMISSIONEN // Både lærerforeningen, tillidsrepræsentanten
og lærere fra skolen var til møde med Per B. Christensen og det otte mand store udvalg.

Odenselærernes formand,
Anne-Mette Kæseler
Jensen i samtale med
forskningschef Andreas
Rasch-Christensen.
I modsætning til flere andre
kommissionsmedlemmer
bliver han ikke frikøbt til
arbejdet i kommissionen,
for der er alligevel ingen,
der nemt kan overtage
hans daglige arbejde
som forskningschef.
De fleste medlemmer
af kommissionens otte
medlemmer har oprindelig
en læreruddannelse. Det
gælder Per B. Christensen,
Ulla Riisbjerg Thomsen,
David Møller, Lars Holmboe
og Flemming Skaarup.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Munkebjergskolens smukke
aula, der stammer
fra 1934, emmer af
smagfuld arkitektur,
ånd og videnskab, børneværker og – børn.
I baggrunden høres skolekoret, der øver sig, og Karen Blixen
svæver i rummet i et kæmpestort
gult papmache-fly.
Funkisbygningen er også hjemsted for Munkebjergskolens Observatorium, der er Odenses
eneste af sin slags. Den store stjernekikkert
blev i 1917 skænket til skolen af amatørastronomen Maximilian Seligmann.
Munkebjergskolen er denne dag desuden
rammen om et møde i den arbejdstidskommission, der blev et resultat af de strandede overenskomstforhandlinger for lærerne.
Kommissionen ledes af Per. B. Christensen, der er tidligere børne- og kulturdirektør
i Næstved og i dag beklæder centrale poster i
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Lærer Jeppe Raun-Petersen viser Per B. Christensen sine høretelefoner, der er nødvendige i forberedelseslokalet.
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Her er kommissionsformand Per B.
Christensen og
kommissionens juridiske
islæt højesteretsdommer
Lars Hjortnæs i spidsen
for kommissionen, der
er på vej rundt for at se
Munkebjergskolen.
Bag dem ses bl. a.
forskningschef Andreas
Rasch-Christensen,
Via University College
og skolechef Ulla
Riisbjerg Thomsen,
Vejle Kommune. De
øvrige medlemmer er
professor Lotte Bøgh
Andersen, Institut for
Statskundskab, Aarhus
Universitet,
lærer David Møller,
Store Heddinge Skole,
lærer Lars Holmboe,
Mølholmskolen i Vejle
og skolechef Flemming
Skaarup, Horsens
Kommune.

FRA AFTALEN MELLEM DLF
OG KL OM NEDSÆTTELSE AF
ARBEJDSTIDSKOMMISSION

"Undersøgelseskommissionen forestår analyser og afdækning af udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne på underviserområdet", hedder det i aftalen.
"Kommissionsformanden skal på baggrund af
nedenstående afdækninger fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med det formål
at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen,
understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den
professionelle kapital.
Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger,
der indgår i de efterfølgende arbejdstidsfor
handlinger mellem de centrale parter
med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021"

Munkebjergskolens
leder Finn Holm
Ewald var tourleder.
Her fortæller han om
skolens historie.

forskellige udvalg, der har med skole og uddannelse at gøre.
IKKE KUN POSITIVE TING
Om lidt kommer kommissionsmedlemmerne ud af mødelokalet. Først har de holdt
et møde for sig selv, men derefter har også
skolechef Nikolaj Juul Jørgensen, OLFformand Anne-Mette Kæseler Jensen og
skoleleder Finn Holm været til halvtimessamtaler.
Kommissionen har både fået Odense
Kommunes lokalaftale med lærerne og
„Principper for samarbejde mellem ledelse
og tillidsvalgte i Odense Kommune“ udleveret.
Mødet er ikke åbent for offentligheden,
men LærerBladet har fået lov til at komme
med til Finn Holms rundvisning. Der må
ikke rapporteres kommissionens møder.
Efter rundvisningen er der samtale med
skolens tillidsrepræsentant, Ida Nordendorf
Knudsen, og der er også afsat en halv time til
at tale med andre lærere. Det gælder blandt
andre Henrik Have, der som ældste karl på
gården, har en historie at fortælle.
Sidst på eftermiddagen skal kommissionen samle op på dagens samtaler og foreteelser, og først da har medlemmerne fri.
Ida Nordendorf Knudsen står og tripper.

Hun har ikke været inde ved kommissionen
endnu, og hun indrømmer, det minder om at
være til eksamen. Hun er glad for at arbejde
på skolen, og har det godt med skoleleder Finn
Holm, men husker sig selv på, at hun ikke kun
skal fortælle om de positive ting.
TID OG INDFLYDELSE
Anne-Mette Kæseler Jensen har været til samtale, og hun har lagt vægt på, at arbejdsvilkårene skal fremme den gode undervisning.
– Lærerne skal have noget mere tid, som de
kan bruge til sig selv eller sammen med lærerkolleger. De skal kunne sparre med dem fagligt
og undervisningsmæssigt med inddragelse af
formål og fagformål.
– De skal også have indflydelse på rammerne
for den gode undervisning og opleve, at der er
tillid til deres professionalisme.
Hun mener, at man godt kan sikre gennemsigtighed i lokalaftalen, selv om den er ressourceneutral.
– Lokalaftalen i Odense har med fem-timers
puljen til lærernes rådighed fremmet bedre
arbejdsmiljø, men vi har langt fra fundet en
løsning på alle de problemer, lærerne har. Det
halter stadig gevaldigt med balancen mellem
opgaver og resurser.
OLF-formanden er klar over, at Odense økonomisk ikke prioriterer folkeskolen så højt,

Ida Nordentoft Knudsen, der er TR,
måtte huske sig selv på, at hun også
skulle nævne ting, der ikke fungerer.

men hvis der ikke er råd, så må man se på, om
man kan sætte timetallet ned, så man kan få en
spændende og varieret undervisning.
STORE FÆLLESBILLEDER
Nu kommer de ud, og der bliver rystet hænder og
udvekslet høfligheder.
Skoleleder Finn Holm tager over, og den store
gruppe på 11 personer plus det løse defilerer
rundt i aulaen med afstikkere til klasseværelser,
forberedelsesrum og billedkunstlokalet, hvor
nogle elever fra flere forskellige skoler er i gang
med at male store fællesbilleder.
Finn Holm er tydeligvis stolt af skolen. Han
fortæller blandt andet om den store renovering,
der gav to års ombygningsrod med håndværkere
her, der og alle vegne i perioden fra 2004-06.
Selv blev han Munkebjergskolens leder i 2006,
hvor han afløste den karismatiske Niels Andersen, der havde været skolens leder i 27 år.
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Lærer Helle Ravnholt
på gårdtur på
Sanderumskolen.
Efter at skolen har fået
en ny, dialogorienteret
og åben leder, er trivslen
i løbet af kort tid vokset
mærkbart.
Sanderumskolen har
på centrale områder
forbedret sine trivselstal
med op til +17 og scorer
nu over gennemsnittet
af Odenses skoler
i kommunens
trivselsmålinger.

Hvad er der sket med
Sanderumskolen?
LÆRERTRIVSEL // Lærertrivsel afhænger i høj grad af, hvordan ledelsen er. Det
viser årets trivselsmålinger. Sanderumskolens tilfredshedskurve gik fra bund til top, da
skolen fik ny leder. Lærer Helle Ravnborg var en overgang sygemeldt, men nu har hun
det fint. – Vi kan igen trække vejret, siger hun.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

I otte år har
trivslen blandt
lærerpersonalet
på Sanderumskolen
været i bund. Skolen
har ifølge lærere og tillidsvalgte på skolen kæmpet
med dårligt arbejdsmiljø, problemer med den interne ytringsfrihed, manglende arbejdsglæde og
stor udskiftning af lærerpersonalet.
I de årlige kommunale trivselsmålinger har
skolen traditionelt scoret højrøde tal og rørt de
nederste lag på listen med Odenses 36 skoler.
Men i år er der sket noget. Stemningen på
skolen er forandret. Pludselig var trivselsmålingerne gode. På alle måleparametre. Ja, de

BE RETNING
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var faktisk over gennemsnittet, efter at skolen
havde været negativt præget af det dårlige arbejdsmiljø og nærmest havde resigneret. Hvad
var der sket?
– Vi har fået ny leder, siger lærer Helle Ravnborg, der har været lærer på Sanderumskolen
gennem 20 år og tillidsrepræsentant af flere
omgange.
– Det betyder det hele!
TALMANDEN PÅ KONTORET
Helle Ravnborg har ikke andre forklaringer, for
der er ikke sket andre objektive forandringer.
Den nye 45-årige leder hedder Claus Fagerlund, der selv har været i ledergruppen i en
række år, men ifølge Helle Ravnborg som „talmand“ på kontoret.

– Han er god til økonomi og læreruddannet.
Vi gik som regel til Claus, hvis der var noget, for
han var den, der havde bedst styr på det.
– Nu er han altså blevet ny leder. Vi måtte
kæmpe for at få ham. Stillingen blev genopslået.
Men vi ville gerne have Claus.
Helle Ravnborg ønsker ikke at hænge de tidligere ledere ud personligt, men omvendt synes
hun, offentligheden og kolleger ude omkring
bør høre, hvad en dialogsøgende, involverende
og vellidt leder betyder for arbejdsmiljøet.
Det har tidligere været svært at få en lærer til
at påtage sig hvervet som tillidsrepræsentant,
og i en periode på 1½ år var Dennis Vikkelsø fra
Odense Lærerforening derfor Sanderum-lærernes TR, fordi han er fællestillidsmand.
Der var ingen, der ville være tillidsrepræsen-

SANDERUMSKOLEN

tant, og arbejdsmiljørepræsentanterne følte
ikke, de kunne løse opgaverne.
Gennem en planlagt proces lykkedes det at få
den erfarne Helle Ravnborg, der tidligere havde
været tillidsrepræsentant, til at genoptage tillidshvervet.
– Jeg havde været tillidsrepræsentant mens
Leo Schmidt var skoleleder og senere da Marianne Ubbe blev leder.
– Der var et stort tidspres under Leo. Vi lavede ret mange KIS-projekter („Kvalitet I Undervisningen“, red.). Men det blev ikke brugt til
noget, og skolelederen lod som om, vi kunne få
indflydelse. Det var et pseudodemokrati.
STOR UDSKIFTNING I PERSONALET
– Samarbejdet med vores seneste skoleleder var
ikke optimalt. Der blev taget en del beslutninger hen over hovedet på medarbejderne.
– På de få møder, hvor personalegruppen var
samlet, var der ikke rum for dialog. Det var rene
informationsmøder.
– Vi har været i en slags vakuum, hvor vi passede meget på, hvad vi sagde. Ingen turde sige
noget i en større forsamling. Der blev på ingen
måde lyttet til personalet.
– På vores afdelingsmøder, hvor det ikke var
skolelederen, men en afdelingsleder, der deltog,
kunne man sjældent få et klart svar på noget.
Det skulle først cleares med skolelederen.
– Der har været en stor udskiftning af medarbejdere, og mange ressourcepersoner har
søgt andre job. Jeg blev selv sygemeldt efter en
længere periode under pres. Ingen ville være
tillidsrepræsentant i stedet.
DISKUTERER PÆDAGOGIK
Den 1. juni 2018 tiltrådte Claus Fagerlund Bayer
som ny skoleleder, og stemningen er blevet
vendt.
– Da vi kom efter sommerferien var det med
en ny leder, og stemningen var en helt anden,
siger Helle Ravnborg.
– Vi har mere frihed under ansvar. Det betyder meget, at man bliver hørt og medinddraget.

– Møderne er meget mere afslappede. Vi får
lov til at komme med kommentarer og diskutere pædagogik. Det har der ikke været rum
for i mange år. Lederen har ikke på forhånd
bestemt, hvad der skal komme ud af møderne.
Vi kan være med til at sætte præg på pædagogikken.
–Nu træder Claus i karakter. Han giver
ansvar til lærerne. Lærerne strutter. Han er
meget åben. I MED-udvalget er der fx mere
indflydelse på, hvad der skal diskuteres i trivselsundersøgelsen.
– Tidligere var det meget vigtigt, at vi på mellemtrinnet lavede aldersintegreret undervisning, men det fungerede ikke, og eleverne blev
dårligere både fagligt og socialt. Personalet fra
A, B og C kendte efterhånden ikke hinanden.
– Nu har vi lavet årgangsdelte klasser, og
aldersintegrerer kun hvis det fungerer og giver
mening.
For 3-4 år siden var 55-årige Helle Ravnborg
sygemeldt, men nu har hun det fint, siger hun.
– Vi kan igen trække vejret.
TIDLIGERE SKOLELEDER SVARER
LærerBladet har forelagt Helle Ravnborgs
beskrivelse for tidligere skoleleder Marianna
Ubbe, der i en mail svarer således:
„Jeg er ked af, at Helle Ravnborg har den opfattelse af udviklingen på Sanderumskolen. Det
er ikke en beskrivelse, jeg kan genkende. Min
opfattelse er, at jeg og de mange gode ansatte
sammen over flere år har forbedret arbejdsforholdene.
Derfor er jeg stolt af resultaterne, som ledelsesteamet, Claus og jeg har bidraget til, og glad
for at Claus, der har været min samarbejdspartner gennem årene, fortsætter på den kurs, vi
sammen med de ansatte har lagt for skolen.“

Den 1. august 2018 tiltrådte Claus Fagerlund
Bayer som ny skoleleder på Sanderumskolen,
og den 24. september blev han officielt indsat.
Sanderumskolen er en kulturbærende og kulturudviklende dannelsesinstitution, hvor den
enkelte elev, medarbejder og forælder skal
tage ansvar for såvel individet, det nære klassefællesskab og skolen som helhed.
Sanderumskolen har netop i år 60 års fødselsdag
og er en folkeskole dybt forankret i lokalområdet,
hvilket ses ved samarbejde med lokale
virksomheder og foreninger, som understøtter
reformbegrebet „Den åbne skole“.
Sanderumskolen har 709 elever fordelt på 3 spor i
almendelen. Skolen har desuden en heldagsafdeling
for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Der er et tæt samarbejde mellem skolens almendel
og heldagsafdelingen.
Ledelsesteamet består af skolelederen,
souschefen samt to afdelingsledere.
Den samlede medarbejderstab er på
90 personer.

Kilde: Sanderumskolens hjemmeside.

– Der har været en kæmpeudskiftning af medarbejdere
på skolen, og jeg blev selv sygemeldt. Ingen ville være
tillidsrepræsentant, siger Helle Ravnborg, der gennem
20 år har været lærer på Sanderumskolen.
Nu er der fundet en ny tillidsrepræsentant. Det er
Natasja Mia Hansen. Og Helle Plauborg har det godt.

– Da vi kom efter sommerferien var det med en ny leder,
og stemningen var en helt anden, siger Helle Ravnborg.
– Vi har mere frihed under ansvar. Det betyder meget,
at man bliver hørt og medinddraget.

ÅRETS
HØJDESPRINGER
Årets trivselsrapport for Sanderumskolen viser markante forbedringer på alle
dimensioner.
Størst er forbedringerne på:
SAMMENHÆNGSKRAFT
LEDELSE
INDFLYDELSE

+17.28
+15.01
+12.53

Sanderum ligger nu bedre end kommunens gennemsnit og dermed en del
bedre end skolegennemsnittet
Forbedringerne slår mest markant
igennem på mellemtrinnet.
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Regneark fik central rolle
AGEDRUP-SAGEN I LANDSRETTEN // Det var et regneark, som ledelsen ikke
ville forklare, der udløste den situation, som resulterede i en advarsel til Erik Schmidt.
Nu siger ledelsen, at det aldrig skulle have været vist. Det var en fejl. Men hvorfor blev
misforståelsen ikke rettet? Det fik Erik Schmidts advokat ikke noget klart svar på.
at gå efter en stadfæstelse af byretsdommen,
var Erik Schmidts advokat Steen Helmann nødt
til at finde nye momenter i sagen, som kunne få
de tre dommere til at vurdere anderledes end
byretten i Odense.
Af hensyn til de mange interesserede tilhørere havde en retsbetjent fundet en sal med op
til 33 pladser, som hurtigt blev fyldt.
Sagen blev forelagt, og der var partsforklaringer fra både Erik Schmidt og Mohammed Bibi.
Et af de momenter i sagen, der fik størst opmærksomhed, drejede sig om et regneark, som
viste forskellige decimaltal ud for forskellige
lærere. Regnearket var blevet projiceret op på
væggen, og ifølge Erik Schmidt var der en kollega, der havde fået færten af, at de forskellige
decimaler var udtryk for, at ledelsen ville differentiere forberedelsestiden.
Det var blandt andet det, der udløste vreden
på det centrale lærermøde den 7. maj 2014 og
altså den situation, der fik ledelsen til senere at
give Erik Schmidt en advarsel.
Der var ingen tvivl om, hvad lærerne foran retsbygningen mente var sagens omdrejningspunkt.
Odense Lærerforening var en slags vært, og her ses Anne-Mette Kæseler Jensen og Charlotte
Holm fra Odense Lærerforening foran hoveddøren.

TEKST Claus Holm Thomsen FOTO Jan Klint Poulsen

Lærere, tillidsfolk, venner og
familie strømmede
den 30. oktober ved
nitiden til Østre Landsret i Bredgade i København
for at give moralsk opbakning
til Erik Schmidt, inden han
skulle ind i retssalen og deltage i
sagen mod Odense Kommune.
Han har sammen med Danmarks Lærerforening anlagt sag mod kommunen med påstand
om, at det var uberettiget, at han den 2. juni
2014 fik en advarsel. Den fik han af Agedrup
Skoles skoleleder Mohammed Bibi og Odense
Kommune for „negativ attitude og adfærd“.
Sidste efterår tabte Erik Schmidt sagen ved
byretten i Odense. Byretsdommeren vurderede, at han havde tilsidesat tjenestepligten til
at tale og opføre sig anstændigt. Dommen blev
anket, og det var ankesagen, der fik demonstranter til at møde op foran Østre Landsret.

BE RETNING &
KOMME NTAR

VI FORSVARER YTRINGSFRIHEDEN
Mens lærere med skilte og fagforeningsfolk
med røde foreningsfaner begyndte at pakke
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ud og tage opstilling på det smalle fortov foran
retsbygningen, ankom skoleleder Mohammed
Bibi sammen med en ledende medarbejder fra
borgmesterkontorets „Personalejura og løn“ og
tog diskret opstilling på det modsatte fortov.
I alt var der et par hundrede demonstranter,
der så ud til at hygge sig. Odense Lærerforening
og Frederiksberg Lærerforening havde taget
sig af det praktiske og sørget for, at der også var
en kaffevogn til stede. Der var skilte med „Vi
forsvarer ytringsfriheden“ og „Odense Lærerforening“. En af fanebærerne bemærkede, at
det gav mindelser om aktionerne foran forligsinstitutionen tidligere på året.
Lærerforeningens formand, Anders Bondo
Christensen, havde dagen før haft et indlæg i
Politiken med overskriften „Kritik af ledelse bør
ikke føre til sanktioner“, og han mødte også selv
op foran retten for at markere sit personlige engagement i sagen, som han finder principiel, og for at
vise, at foreningen tillægger sagen stor betydning.
ODENSE KOMMUNE FORAN PÅ POINT
Odense Kommune havde vundet i byretten, og
kommunens advokat Søren Skjerbek var så at
sige foran på point. Mens han kunne nøjes med

HVORFOR BLEV MISFORSTÅELSEN IKKE
RETTET?
I byretten i efteråret 2017 havde viceskoleleder
Ole Klitgaard forklaret, at regnearket slet ikke
handlede om differentieret forberedelsestid, og
at det i virkeligheden var en fejl, at det blev vist.
Det var ikke meningen, forklarede Ole Klitgaard
dengang.
Det fik i landsretten den ene af de tre landsretsdommere til at spørge Mohammed Bibi,
hvorfor ledelsen ikke tidligere havde gjort opmærksom på, at det var en fejl.

Der var venner, familie
og omkring 200
fagforeningsfolk samlet
foran Østre Landsrets
lokaler på Bredgade
42 i København. De
markerede deres
støtte til Erik Schmidt
og sagens principielle
indhold.
Også Anders Bondo
dukkede op for at vise,
at han tillægger sagen
stor betydning. Der var
stor efterspørgsel efter
tilhørerpladser inde i
retssalen, hvor der var
plads til 33.

Mohammed Bibi forklarede, at han
mente, det blev sagt, men at stemningen på
mødet gjorde det svært at trænge igennem.
Erik Schmidt hørte første gang om
„misforståelsen“ i byretten i 2017, og i sin
procedure fulgte hans advokat Steen Hellman op på dette. Han forstod ikke, hvorfor
misforståelsen ikke var ryddet af vejen på
mødet. Ledelsen kunne på den måde have
afmonteret selve præmissen for kritikken,
sagde han.
REAKTION PÅ EN PROVOKATION
I øvrigt var advokat Steen Hellmanns påstand, at Erik Schmidts brøde ikke kunne
betragtes som en tjenesteforseelse og derfor
heller ikke kunne udløse en advarsel.
Hvis retten alligevel valgte at taksere
adfærden som en tjenesteforseelse, ville
advokaten subsidiært gøre gældende, at
proportionalitetsprincippet skulle bringes
i anvendelse. Han mente ikke, at en skriftlig
advarsel er en sanktion, der er proportional
med forseelsen. At komme fem minutter for
sent på arbejde er i princippet også en tjenesteforseelse, men det ville jo ikke udløse en
advarsel, sagde advokaten.
Han argumenterede i forlængelse heraf
med, at når Erik Schmidt hævede stemmen
på mødet, var det en reaktion på en provokation. Skolelederen lukkede af for dialog og
ville ikke forklare sig. Reaktionen var heller
ikke et personligt angreb eller af en sådan
grovhed, at det kunne berettige til en advarsel. Der var ikke tale om lydighedsnægtelse.
Steen Helmann procederede desuden for
ytringsfrihedsaspektet. Han henviste til Justitsministeriets „Vejledning om offentligt
ansattes ytringsfrihed“.
– Ytringsfrihed gælder overalt. Også på
interne møder, sagde han.
Det afviste kommunens advokat Søren
Skjerbek. Han mente ikke, at den udvidede
ytringsfrihed spillede nogen rolle for sagen.
– Når man er på sin arbejdsplads, er man
nødt til at sørge for en ordentlig omgangstone, sagde han.
Der falder dom i sagen den 29. november
2018 kl. 10.00.

Ordblinde elever på
budgettet i 2019
BUDGET 19 // Der er afsat tre mio. til indsatser for
læsesvage elever. Beløbet er dog endnu ikke udmøntet.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Det fremgår af
forligsteksten, at
de tre mio. skal bruges til indsatser, som
både skal rumme mulighed for kortere intensive
forløb for læsesvage elever
på tværs af byens folkeskoler,
men også til til øget fokus på inddragelse af forældre i deres børns
læsevanskeligheder og ikke mindst til timer til
øget vejledning.
Hvordan midlerne helt præcist udmøntes er
blevet drøftet i Børn- og Unge-udvalget efter
LærerBladets deadline.
Bevillingen ligger i tråd med B&U-forvaltningens fokus på sproglig indsats, og det er et
område, der har både Tim Vermunds (S) og
Susanne Crawleys (R) særlige bevågenhed.
– Det er helt rigtigt at arbejdet med ordblinde og læsesvage børn ligger mit hjerte
nært, siger Tim Vermund, der er tidligere lærer
og nu konsulent i fagforeningen 3F i Nyborg.
– Hvis vi er dygtige til at spotte dem tidligt,
at sørge for at de får de rigtige hjælpemidler
– og ikke mindst bliver ved med at bruge dem –
kan vi undgå så mange nederlagsoplevelser og
en bedre skolegang for rigtig mange børn.
– Vi har et særligt fokus på de ordblinde børn
fordi de i forhold til andre med diagnoser er
gode til at gemme sig, og vi kan med relativt få
midler skabe et kæmpeløft af området.
Rådkvinde Susanne Crawley mener bevillingen er udtryk for, at retningen holdes.
– At afsætte et beløb til at afhjælpe ordblindhed og læsevanskeligheder falder helt i tråd
med den retning, der er sat omkring sprog og
læsning.
– Hvis du spørger, om det er et stort eller tilstrækkeligt beløb er mit svar nej. Personligt er jeg
ikke vild med at bruge specifikke diagnoser som
løftestang for tildeling af midler til folkeskolen.
– Jeg vil hellere se på de behov børn har, og
hvordan de kommer til udtryk i form af behov
for voksne til det enkelte barn og den klasse,
barnet er en del af.

BE RETNING

836 ORDBLINDE ELEVER
Der er faglig enighed om, at 3-7% af befolkningen er ordblinde.
Odense Kommune har to tilbud på Højmeskolen for elever med vidtgående læse-skrivevanskeligheder. Her er plads til i alt godt hundrede elever. På Camp T Læsecamp er der 16
pladser. Det er alt.

Tim Vermund: Vi har et særligt fokus på ordblinde børn

Ifølge Datavarehuset har Odense 836 ordblinde elever. Der er ca. 17.400 elever i byens
folkeskole, og hvis man regner med, at der er
3-7% af dem, der er ordblinde, er der mindst
522 og højst 1218. Det svarer til i gennemsnit
1-2 ordblinde elever i hver eneste normalklasse. Da det netop er gennemsnitstal, kan der
være klasser, hvor der måske er 2-3 ordblinde.
I Odense undervises det helt overvældende
flertal som udgangspunkt i deres hjemklasse.
Her skal der i særlig grad tilbydes lærerstøtte
og eventuelt særlige forløb.

ODENSE KOMMUNES SÆRLIGE
TILBUD TIL LÆSESVAGE ELEVER

Odense Kommune har to undervisningstilbud for elever med vidtgående læse- skrivevanskeligheder beliggende på Højmeskolen:
• Læsecenteret – et undervisningstilbud til
elever på skolens mellemtrin efter forudgående visitation.
Der er aktuelt 24 pladser til elever på 4., 5. og
6. klassetrin.
• Profilsporet – et undervisningstilbud til elever
i overbygningen efter ansøgning om optagelse.
Der er to klasser på 7., på 8. og på 9. klassetrin.
Klassestørrelsen ligger på ca. 15 elever pr.
klasse.
• Plan T Læsecamp for teenagere. Det er et intensivt læringsforløb på Jørgensø-kolonien for
elever med læse- og skrivevanskeligheder. Der
er 16 pladser til elever på 7. og 8. klassetrin.
Læsecenteret på Højmeskolen er samtidig
videncenter på området og stiller deres
erfaring og ekspertise til rådighed gennem
kursusvirksomhed og skræddersyede
forløb for skolerne.
Kilde: Odense Kommune.
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Skolen igen på pumperne
BUDGET 19 OG LÆRERSTILLINGER // Der skal spares 43,6 mio. kr.
på B&U-området. Dennis Vikkelsø kalder det dårligt politisk håndværk og
„en fej løsning at sende regningen ud i klasselokalerne“. Rådkvinde Susanne
Crawley kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om mulige afskedigelser.
Beslutningen herom træffes først 27. november.
menhængende Borgerforløb, der skulle have
givet en effektiviseringsgevinst, som der på forhånd blev disponeret med. Man havde populært
sagt solgt skindet, før bjørnen var skudt. Nu
svier det blandt andet til skolerne.
Dennis Vikkelsø kritiserer B&U-udvalget for
ikke at bruge det økonomiske råderum.
– Når der forud for budgetlægningen annonceres, at det er opgangstider, og at der er råderum, vælger Børn- og Ungeudvalgets politikere
alligevel at spare sig til investeringer i stedet for
at bruge råderummet i budget 2019. Det er... jeg
har set bedre politisk håndværk!
Han mener, at nogen er løbet fra ansvaret.
– Jeg synes, at politikerne forsømte at bruge
budget 2019 til at løse efterladenskaberne af
nogle fejlberegninger fra 2015. Det er ikke særlig imponerende.
– Når byrådet i 2015 kalkulerede forkert i
forhold til, hvad projekt Sammenhængende
Borgerforløb kunne udrette af besparelser, så
burde byrådet tage ansvaret på sig i dag og finde
en løsning. I stedet vælges den feje løsning:
Regningen sendes helt ud i klasselokalerne!
Borgmester Peter Rahbæk Juel ved begyndelsen af budgetforhandlingerne, der endte med, at folkeskolen tabte.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Den nogenlunde lyse udsigt
til, at de små forbedringer på skolerne
kunne fortsætte på baggrund af Budget 19, er faldet
til jorden med den kendsgerning, at alene B&U-forvaltningen skal spare 43,6 mio. kr.
Dennis Vikkelsø, der er næstformand i Odense Lærerforening, kalder det dårligt politisk håndværk og „en fej løsning at sende
regningen ud i klasselokalerne“.
Ligesom man troede, at der med den såkaldte
„velfærdsprocent“ var sat en stopklods for
folkeskolens langvarige deroute i Odense, er
skolerne efter et lille løft ved at glide tilbage til
2016-niveau.
Ifølge Odense Kommune er der fra september
2016 til september 2018 sket en opnormering
med 106 fuldtidsstillinger.
– Men tager man et udtræk af relevante tal
fra perioden, er der kun sket en forøgelse med
52 fuldtidsstillinger, siger Dennis Vikkelsø fra
lærerforeningen.
Tallet skal ses i forhold til en tilbagegang i læ-

BE RETNING &
KOMME NTAR
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rerstillinger på 17,9 procent hen over en tiårig
periode svarende til 270 årsværk.
Tegningerne til budgetaftalen for 2019 så
nogenlunde ud, men omprioriteringer, gamle
regninger og fejlslagne effektiviseringsprojekter har indhentet de lidt optimistiske forventninger.
Nu skal B&U-udvalget finde næsten 44. mio.
kr., og det er med Tim Vermunds ord svært at
forestille sig, at skolen ikke også må holde for.
BLIVER DER FYRINGER?
Rådkvinde Susanne Crawley vil dog endnu ikke
sige, om der kan blive tale om fyringer.
– Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt
sige noget om afskedigelser, for jeg skal først
drøfte med mit udvalg, hvordan vi i fællesskab
udmønter budget 2019. Det gør vi første gang
13. november, og beslutningen træffes først 27.
november.
De 44 mio. kr. mangler i B&U-budgettet på
grund af regulære politiske omprioriteringer
på 17 mio. kr. til Børn og Unge-tandplejen og til
Særlige Dagtilbud. Desuden er der såkaldte effektiviseringer på ca. 26,6 mio. kr.
Den sidstnævnte udgift skyldes projekt Sam-

BØRN OG UNGE IKKE PRIORITERET
Skyldtes det manglende årvågenhed i B&U-udvalget, eller skyldtes det manglende imødekommenhed fra de andre forvaltninger, at B&Uforvaltningen kom til at stå alene med udgiften
til 44. mio. kr.?
Susanne Crawley svarer ikke direkte, men
erkender at hendes ønske om at prioritere børn
og unge ikke viser sig i budgetaftalen.
– Jeg holdt en budgettale i byrådet i år om
børn og vigtigheden af at prioritere børn og
unge. Men det er rigtigt, at det ikke afspejler sig
i budgettet i år i den grad, jeg kunne ønske.
Det tager jeg til efterretning og vil selvfølgelig arbejde for, at det ændrer sig frem mod
næste budget.
– Jeg er optaget af det man kunne kalde et
„forsvar for folkeskolen“. Det Danmark, vi alle
sammen elsker, er skabt af mennesker, der har
gået i folkeskole. Jeg ser det som en trussel mod
de værdier, vi har bygget vores samfund på, hvis
ikke folkeskolen er for alle.
– I nogle skoledistrikter bliver kun 20-25%
af børnene indskrevet i den lokale folkeskole.
Mine forslag om at nedsætte klassekvotienten
i vore folkeskoler, samt afsætte midler til flere
voksne i klasserne, står jeg indtil videre alene
med.
– Det gælder også ønsket om den store mo-

BUDGET 19

SLUTFORHANDLING

• 13. november skal politikerne drøfte forvaltningens bud på, hvor de i alt
43,6 millioner kroner skal findes.
• 13.-19. november er der høringsperiode
for lokaludvalg, forældrebestyrelser,
skolebestyrelser og forvaltningsudvalg.
• 27. november tager Børn- og
Ungeudvalget en endelig
beslutning.

Både Tim Vermund, som er næstformand i B&U-udvalget og viceborgmester (S) og skolechef Nikolaj Juel var
inviteret til at fortælle odenseskolernes tillidsvalgte om, hvordan de ser på „Ny Start“ i lokalt regi.

Ny start i Odense
”NY START” I ODENSE // – Skolechef vil styrke samarbejdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten, men
vil ikke anbefale angivelse af tid på opgaveoversigten.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Skolechef
Nikolaj Juul
Jørgensen og Socialdemokratiets viceborgmester og næstformand i B&U-udvalget Tim
Vermund blev på TR & AMRkurset for nylig præsenteret
som „det tunge skyts“ fra Odense
Kommune, da de skulle komme med
et oplæg til samarbejde med Odense Lærerforening om „Ny start“.
Det var dog ikke det helt store, de havde at
skyde med.
Tim Vermund gav udtryk for, at han var klar
over, at Odense „ligger i røven af fjerde division“, når det gælder om midler til Odenses folkeskole, men han mente dog på trods af denne
kendsgerning, at „vi klarer det fantastisk godt“.
– Vi skal denne gang finde et tocifret millionbeløb, og skolerne går nok ikke ram forbi,
sagde han med henvisning til forhandlingerne
om Budget 19.
Nikolaj Juul Jørgensen slog fast, at „Ny
Start“ skal ind i lokalaftalen, men han erklærede samtidig, at han ikke anbefalede en
åbning af lokalaftalen med Odense Lærerforening, før den landsdækkende arbejdstidskommission med Per B. Christensen i spidsen
havde udført sin opgave.

BE RETNING &
KOMME NTAR

– Jeg synes, at politikerne forsømte at
bruge budget 2019 til at råde bod på nogle
fejlberegninger fra 2015, siger OLF-næstformand
Dennis Vikkelsø. – Det er ikke særligt
imponerende.

derne folkeskole i centrum, vi burde have
som bymidtens forældres førstevalg af skoletilbud til deres børn.
LUFTEN DER GIK AF BALLONEN
Efter at byens folkeskole i begyndelsen
af 2010’erne blev banket i bund, da politikerne over ganske kort tid fjernede 10% af
skolernes budget, lød der fra 2016-17 andre
toner. Nu skulle der flere varme hænder på
skolerne, nu skulle der oprettes flere lærerstillinger.
Ved årets budgetforhandlinger hed det
først, at der var 25 mio. til rådighed i budgettet hvert af de næste fire år til fordeling
mellem de forskellige forvaltninger, men en
måned efter stod B&U-forvaltningen altså
med en manko på 44 mio. kr.
Nu taler borgmester Peter Rahbæk Juul
(S), viceborgmester Tim Vermund (S) og
rådkvinde Susanne Crawley (RV) ikke
længere om at give folkeskolen en ordentlig
indsprøjtning. Nu taler man blot om at
have afværget en krise.

AFVISTE ANGIVELSE AF TID PÅ OPGAVEOVERSIGTEN
Skolechefen slog fast, at forventningerne til
skolelederne er, at de både lever op til ånd og
bogstav i den nuværende lokalaftale, men
gjorde opmærksom på, at det er skolelederne,

der har ledelsesretten. I samarbejdet med lærerforeningen lagde han vægt på at respektere
en eventuel professionel uenighed.
Det var for tillidsrepræsentanterne nok
især skuffende, at Nikolaj Juul Jørgensen så
klart fastslog, at han ikke er enig i behovet for
at anslå tid til de enkelte opgaver på lærernes
opgaveoversigter.
– Jeg er ikke enig i, at det er typisk for vidensarbejde, at der skal tid på de enkelte opgaver, sagde han.
LærerBladet har senere spurgt Tim Vermund, om han er enig.
– Jeg er ikke tilhænger af for bureaukratiske
løsninger, og jeg kender ikke til aftaler inden
for andre videns- og formidlingsjob, som minutiøst måler, hvad medarbejdernes tid skal
bruges til, svarede han.
LEDELSE OG TR SKAL SAMARBEJDE
Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening gav
på mødet udtryk for, at han ikke var helt enig.
– Vi står ikke helt samme sted, sagde han. –
Vi mener, der er behov for en samtale om opgaveoversigterne, og der kan være noget med lokale udmøntninger og skoleårets planlægning.
Kunne man ikke også hegne forberedelsen ind
og måske angive tid på nogle af de øvrige opgaver, spurgte Dennis Vikkelsø.
Her var skolechefen klar i mælet. Han ønsker
ikke, at der angives tid på opgaverne i opgaveoversigterne.
– Vi skal i stedet have samarbejdet mellem
skoleleder og tillidsrepræsentant til at fungere,
sagde han.
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OLF MENER
Anne-Mette
Kæseler Jensen
Formand
Tlf. 23301268

af Dennis Vikkelsø, næstformand for Odense Lærerforening

Byrådet svigter folkeskolen!
Dennis Vikkelsø
Næstformand
Tlf. 26292099

Niels Munkholm
Rasmussen

Charlotte Holm

Jan Andersen

Line Mørk

Nirmin Hamad

Det er opgangstider, og der er et økonomisk råderum i
Odense Kommune, lød det forud for forhandlingerne
om budgettet for 2019. Og der var ingen nye besparelser
for folkeskolerne i budgettet. Men allerede nu – kun en
måned efter budgetlægningen – skal Børne- og Ungeforvaltningen finde 44 mio. kr.
De knap 44 mio. kr. er ikke besparelser, understreges
det fra forvaltningen. Nu hedder det omprioriteringer!
Det er nemlig penge, der tages ét sted i forvaltningen og
overføres til et andet sted i forvaltningen, skal man forstå. Det er managementsprog, så det basker!
Og det er egentlig ret lige meget, hvad det kaldes, for
hver en krone, der forsvinder fra folkeskolens budgetter, vil blive oplevet som en besparelse på folkeskolerne!
Pengene fra skatteprovenuet formåede i første omgang at holde nogle besparelser væk fra folkeskolerne.
En stor krise blev afværget. Der blev skabt et håb om et
vendepunkt, og for første gang i lang tid så vi frem til
at kunne påbegynde genopretningen af folkeskolernes
dårlige økonomi og dermed øge antallet af lærere.
Det håb forsvinder stille og roligt nu. 2019 kan blive
året, hvor budgetterne til elevernes undervisning

Kongres i samarbejdets tegn
DLF-KONGRES // „Ny Start“-samarbejdet fyldte
meget. Men det gjorde også lokalaftaler, skoleideal
og kredsproblematik.

Anette Vestergaard
Madsen

Anders Sund
Pedersen

Foto: Erik Schmidt
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kommer ned på niveauet, fra før skatteprovenuet blev
realiseret.
De knap 44 mio. kr. har været kendt længe – også under dette efterårs budgetforhandlinger. Politikerne har
altså forsømt at bruge budget 2019 til at finde løsninger
på det.
Odense Lærerforening et kommet med utallige opfordringer til det. Det samme er den øvrige samlede
fagbevægelse (KOS). Det så byrådet bort fra, da de lagde
budgettet, og nu efterlader de i stedet regningen i klasselokalerne hos eleverne.
Vendepunktet og det nye håb var ellers begyndt at
afspejle sig i trivselsmålingerne. Også i dette års måling
er der – i gennemsnit – fremgang på alle temaerne. Nå
ja, det er små forbedringer, men det er da den rette vej.
Der er en stor fare for, at det nu sættes over styr.
Odense Lærerforening opfordrer til, at der laves en
genopretningsplan for folkeskolerne, så der skabes ro
om lærernes arbejde, og der skabes ro om elevernes
undervisning. Det vil Odense Lærerforening gerne
samarbejde om.

Kongressen vedtog, at
foreningen vil arbejde for
at etablere et tillidsfuldt
samarbejde med
kommunerne.
„Ny Start“ sætter fokus
på arbejdsmiljø og
professionel kapital.
Men DLF vil også rejse
en diskussion om
folkeskolens indhold og
formål.
Ytringsfriheden og
lokalaftaler blev berørt.
Der er stor forskel på
indholdet af lokale
arbejdstids-aftaler.
Derfor blev det drøftet,
om der er behov for
minimumsstandarder
for lokale aftaler. Det
er der ikke brug for, var
konklusionen. DLF vil dog
heller ikke opgive ønsket
om centrale aftaler,
sagde Gordon Ørskov.
Der var forslag om, at det
skulle være muligt kun at
holde generalforsamling
i kredsene hvert andet år.
Det blev knebent stemt
ned.

LÆRERFORENINGEN TIL BYRÅDSMØDE
AKTION // Sæt nu ikke (guld-)barren for lavt, var budskabet til politikerne.

Dennis Vikkelsø og Line Mørk på vej til byrådsmøde med guldbarrerne.

Rådkvinde Susanne Crawley (R) fik noget at tygge på.

Dennis Vikkelsø interviewes til Fyens Stiftstidende.

Pernille Bendixen (DF) tjekker lige indholdet i Anders Sund Pedersens papkasse.

Politikerne blev mødt med guldbarrer fra Odense Lærerforenings stoute
kvinder og mænd. "Kan jeg ikke få én med nødder?", spurgte Peter Rahbæk Juel, og Brian Dybro ville høre, om lærerforeningen havde været i
Tyskland.

Dennis Vikkelsø blev interviewet af både Fyens Stiftstidende og
Odense ser Rødt. Lærerforeningen stjal på den måde 10 minutters opmærksomhed inden byrådsmødet og fik afleveret sit budskab: Odense har
på folkeskoleområdet længe sat barren for lavt!

I ER SKIDEGODE LOBBYISTER!
Sagt // af Søren Kirk, der er kommunikationskonsulent i DLF
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Hvert år er tillids- og og arbejdsmiljørepræsentanter fra Odense
Lærerforening på kursus. I år var
det på Gl. Avernæs ved Ebberup
på Fyn.
Der var besøg af Gordon Ørskov,
som er formand for DLF’s overenskomstudvalg. Han orienterede
om arbejdstidskommissionen og
om selvstyrende skoler og FTF’s

fusion med LO. "Vi er nødt til at
kunne matche Finansministeriet", sagde han.
Søren Kirk var en anden oplægsholder. Han er kommunikationskonsulent fra DLF, som
fortalte om, hvordan foreningen
arbejder med strategiske vinkler.
"Og I er skidegode lobbyister
alle sammen," sagde han til forsamlingen.
Søren Kirks bedste råd var:

”Hav noget interessant med i dokumentmappen!” Men også det
opløftende: ”Det er mennesker,
der flytter holdninger mere end
det er kommunikation!”
Sociologen Anders Petersen
fortalte om, hvad der sker, når ens
professionsidentitet bliver udfordret. Hans foredrag er omtalt på
side 16-17.
Næstformand i B&U-udvalget,
Tim Vermund (S) og skolechef

Der blev også sagt noget sjovt på kurset!
Nærmest ses Line Mørk, Nirmin Hamad
og Margrethe Wendel.

Nikolaj Juul fortalte om deres syn
på, hvordan Ny Start kan få betydning for det lokale samarbejde.
Læs mere om det på side 13.
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Individuelle løsninger på
systemiske problemer
PRÆSTATIONSSAMFUNDET // Anders Petersen, der netop har udgivet bogen
„Præstationssamfundet“, taler om sønderrevet fagidentitet. Lærerne er under konstant
pres, fordi det nye uddannelsesmæssige credo kræver, at eleverne bliver så dygtige, som
de kan, så netop Danmark kan „tage førertrøjen på“ i konkurrencen på markedet.

Hvis ikke man er
„med på vognen“
stækkes man,
dømmes ude, regnes
for bagstræberisk
og trues med at
blive „efterladt på
perronen“.
ANDERS PETERSEN, LEKTOR

Anders Petersen er som lektor og
forsker også udsat for stigende pres,
og selv små børn skal blive „en bedre
version af sig selv.“

TEKST & FOTO Erik Schmidt

–Hvor ser
du dig selv om
fem år? Det er det
klassiske spørgsmål
ved den årlige MUSsamtale på skolelederens
kontor.
Spørgsmålet kan virke som
en interesse for den enkelte
medarbejder, men er ifølge sociolog
Anders Petersen samtidig udtryk for
en udviklingstvang, som kendetegner blandt
andet lærernes arbejdssituation.
– Man kan jo ikke længere bare sige, at man
er tilfreds med sit faglige og professionelle
niveau, eller at det går lidt ned ad bakke, siger
Aalborg-sociologen.
– Det går ikke. Vi skal „blive en bedre version“ af os selv. Perfektion er det nye normale.
Og vi skal præstere mere og bedre.
Synspunktet uddybede Anders Petersen, da
han for nylig holdt oplæg på Odense Lærerfor-
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enings kursus for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på kursushotellet Gl. Avernæs.
Til daglig forsker han på Aalborg Universitet,
hvor han er lektor i sociologi og socialt arbejde
og tilknyttet „Forskningscenter for etik i praksis“.
Anders Petersen er bogaktuel med „Præstationssamfundet“ og forfatter til en række andre
bøger og artikler. I 2015 skrev han „Diagnoser“
sammen med Svend Brinkmann.
EGENSKABER DER EFTERSPØRGES
OG MENNESKESYNET BAG
Ifølge Anders Petersen er der konstant pres på
lærerne og andre offentlige ansatte, og alle berøres af det nye dogme.
Der er ikke i sig selv noget galt med at præstere, mener Anders Petersen, men det konstante pres, der ikke kun kommer udefra, men
også indefra, er blevet et samfundsproblem.
Presset er blevet konstant, fordi det er blevet
institutionaliseret.

Det nye uddannelsesmæssige credo kræver,
at man bliver så dygtig, som man kan, og at man
ustandseligt hæver sit niveau, så netop Danmark
kan „tage førertrøjen på“ i konkurrencen på det
globale marked.
Men med forøgede krav, øget styring og ringere
arbejdsvilkår er arbejdslivet som lærer for alt for
mange blevet uoverkommeligt.
–Mange lærere føler ikke, de kan komme til at
gøre deres arbejde, så det lever op til deres egne
faglige idealer og kvalitetsstandarder.
Det er selve menneskesynet bag det nye uddannelsessystem, den er gal med, mener Anders Petersen. Det aktuelle menneskesyn fremmer ifølge
Anders Petersen måske nok konkurrencen, men
efterlader alt for mange med frustrationer, energiforladthed, stress og depression. Vi producerer
mentale lidelser.
Det er usædvanligt, at en forsker melder ud, at
menneskesyn overhovedet spiller en rolle i det,
der forskes i.

SELVDISRUPTION
– Vi skal disrupte os selv, modulere og brande
os selv. Vi skal være polyvalente, mobile, agile
og forandringsvillige, og vi kan aldrig være det
nok, sagde Anders Petersen.
– Agil er et meget tidstypisk ord. Det betyder,
at vi skal op på tæerne og være hurtige til at
skifte retning.
– Der bliver revet og flået i vores faglighed!
Vi skal altid være i gang og når aldrig i mål!
Også sproget har forandret sig. Det muterer.
Sportens konkurrencementalitet og den økonomiske vækstideologi sætter sig igennem med
stor styrke, og nu tales der i sportsmetaforer. Vi
må ikke „gå i pit“ eller „slå op i banen“. Vi skal
„komme ind i kampen“ og gå efter „førertrøjen“.
Vores faglige sprog anerkendes ikke, så vi er på
vej til at miste det.
– Skolen skal måles, vejes, slankes, sættes på
formel, optimeres og effektiviseres. Og vi skal
være robuste, forandringsvillige, omstillingsparate og fleksible. Bare se på stillingsannoncerne. Det her er, hvad der efterspørges.
– Det er den slags menneskesyn, vi producerer!
Som eksempel på at konkurrencesamfundets
nye menneskesyn og det tilsvarende sprog sætter sig igennem overalt, fortæller den 45-årige
sociolog, at nogle af hans venner, der skulle
finde en daginstitution til deres barn, af en
leder fik følgende besked: „Vi gør dit barn til en
bedre version af sig selv.“
Også på universitetet kan Anders Petersen
mærke kravet om konstant udvikling.
Hans egen fagforening har tilbudt disruptionskurser i, hvordan man „brander sig selv“ og
„indfrier sit potentiale“.
– Som forsker forventes det, at man meriterer
sig ved blandt andet at skrive artikler til anerkendte og videnskabeligt orienterede internationale tidsskrifter. Men der er kun ganske få,
der læser disse artikler. Måske to. Så jeg vil da
hellere skrive bøger, som når ud til et bredere
publikum.
MED PÅ VOGNEN
Men hvis man ikke er „med på vognen“, stækkes
man, dømmes ude, regnes for bagstræberisk
og trues med at blive „efterladt på perronen“.
Så kan man blive mødt med udsagn som for
eksempel dette: „Jamen, ønsker du da ikke udvikling?“
– Man bliver underkendt og miskrediteret.
Man bliver tvangsfjernet fra sit faglige grundlag.
Men der er også tale om et indre pres, siger
Anders Petersen.
– Man bliver henvist til at granske sig selv, og
man vil ikke være „en taber“. Der er en social
arena, der skal rykkes på! Det presser vores indre ressourcer til bristepunktet.

Vi skal have friheden tilbage
til lærerne og skolerne!
ANDERS PETERSEN, LEKTOR

I en kronik i Kristeligt Dagblad har Anders
Petersen uddybet beskrivelsen af dynamikken i
præstationssamfundet således:
– Det er lykkedes at få de evige forandringsog selvudviklingsmuligheder til at fremstå som
udtryk for den ultimative individuelle frihed.
De snærende bånd fra det tidligere disciplinærsamfund er blevet afviklet. Men tvangen
er der faktisk stadig. Den er blot mere subtil og
usynlig.
– For vi har internaliseret den, gjort den til
vores egen og har selv underlagt os den i en besnærende jagt på den næste succes og den næste mulighed, der venter på netop „mig“. Hvis
jeg altså lige giver den en ekstra skalle. På den
måde har vi mistet blikket for de fælles betingelser. For rammerne. For samfundet.
Men denne ideologi har ifølge Aalborg-forskeren en høj pris.
– Vi ved, at fagfolk længes efter at kunne gøre
deres arbejde godt. Folk kerer sig faktisk om
deres arbejde.
– Men de strukturelle betingelser for, at de
kan udføre deres arbejde på en tilfredsstillende
måde, er ringe.
Med henvisning til den tyske sociolog Ulrich
Bech siger Anders Petersen, at „vi stilles over
for at finde individuelle løsninger på systemiske
problemer“.
FRIHEDEN TILBAGE
Den bogaktuelle sociolog fra Aalborg fremlægger gerne sine forskningsbaserede analyser,
men hans bud på handlings-anvisninger er ikke
helt så skarpe som analyserne, siger han selv.
Han er jo forsker.
Anders Petersen gav dog på mødet udtryk
for, at „meningsfuld inddragelse af lærerne“
og „mulighed for fri og åben kritik“ ville styrke
kvaliteten i skolen og lærernes faglige identitet.
Desuden håbede han på „diskussion af pressets institutionelle og personlige konsekvenser“ og tydeliggørelse af „nødvendigheden af et
perspektivskifte“.
Dette nødvendige perspektivskifte udmøntede Anders Petersen i det mere fyndige og
slagordsagtige: ”Vi skal have friheden tilbage til
lærerne og skolerne!”
Det er ikke hverdagskost, at forskere på den
måde vedkender sig normative vurderinger,
men for tilhørerne på Gl. Avernæs var det en
smuk salut.

Vi stilles over for at finde
individuelle løsninger på
systemiske problemer.
ULRICH BECH, TYSK SOCIOLOG, CITERET AF LEKTOR ANDERS PETERSEN

– Det er menneskesynet, det er
galt med, sagde sociolog Anders
Petersen, der ikke er vild med
sportsmetaforer i skoledebatten.

Malene Fridén fra Stige Skole
involverede sig i Anders Petersens
beskrivelse af samfund og
menneskesyn.

FRA DISCIPLIN TIL PROJEKT

„I slutningen af 50’erne og begyndelsen af
60’erne sker der et brud med disciplinsamfundet (den franske filosof Michel Foucaults
begreb, red.). Fra at være et menneske født ind
i nogle bestemte kasser, styret af blandt andet
ens opvækst, uddannelse og familiære situation, begynder en frigørelsesproces, forklarer
Anders Petersen.
Det er ikke længere de forudbestemte hierarkier
og statusfællesskaber, der styrer, hvad man
kan og ikke kan. Faktisk kan man blive lige, hvad
man har lyst til. Alle kan blive det, de allerhelst
vil. Alle kan – og skal – være bedst.

Men det, der begyndte som frigørelse, er blevet
en lænke om halsen, der kvæler os i forventninger. For når alle kan blive vindere, så er man
taber, hvis man ikke er bedst.
(...)
Han mener, at frigørelsen er slået om i sin modsætning, og i stedet er blevet en slags permanent tvang eller kronisk belastning, der tynger
mere, end den frisætter os i øjeblikket.“
Præstationsfælden klapper, artikel fra JyllandsPosten 17. 5. 2017
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SKAL LEDERNE MERE UD I
KLASSERNE?

SKOLELEDELSE // Ledelseskommissionens formand vil have skolelederne til at
komme ud af deres kontorer og gøre op med „den privatpraktiserende lærer“.
– Jeg bryder mig personligt ikke om udtrykket „den privatpraktiserende lærer, da det lyder
nedladende. Som om læreren har noget at skjule
og derfor vælger at være privat.
– En arbejdende lærer kan aldrig være privatpraktiserende, da man arbejder i teams. Man
er flere lærere om at få en klasse til at trives og
udvikle sig fagligt. Der bliver holdt teammøder,
årgangsmøder og lærermøder.
– Det er en gammeldags tankegang, at bruge
udtrykket „privatpraktiserende lærer“. Udover
det tætte samarbejde med sine kollegaer, skal
man have et tæt samarbejde med forældrene.

Maryam Firouzi Larsen -arbejdsmiljørepræsentant og
TR-suppleant på Vestre Skole.

Hans Esmann-Jensen – arbejdsmiljørepræsentant og
TR-suppleant på Skt. Klemensskolen

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Ledelseskommissionens
formand, Allan
Søgaard Larsen, opfordrede i et interview i
Politiken Skoleliv for nylig
skolelederne til at komme
ud af deres kontorer og gøre op
med „den privatpraktiserende
lærer“.
– Skolelederen kan altså ikke sidde inde på
sit kontor. Det går ikke. Hun er nødt til at være
derude, hvor hun gør en pædagogisk forskel,
sagde Allan Søgaard Larsen.
Det er skoleledernes formand, Claus Hjortdal
ligesom flere lærere ikke enig i.
– Allan Søgaard Larsen har ret i, at skolelederne skal udfordre lærerne. Men vi skal lade
være med at tro, at hvis der står en leder inde i
klasseværelset hele tiden, så bliver undervisningen meget bedre, siger skoleledernes formand Claus Hjortdal til Politiken Skoleliv.
Skoleleder Finn Holm Ewald fra Munkebjergskolen har dog en lidt anden opfattelse.
– Jeg er enig i, at lederne skal med ud i undervisningen, og jeg oplever også, at lærerne
efterspørger det.
Finn Holm Ewald vil gerne give feedback på
lærernes undervisning.
– Trivselsundersøgelserne viser, at der er
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plads til forbedringer i forhold til at give lærerne feedback på kvaliteten af det arbejde, de
udfører.
KOMMER AN PÅ FORMÅLET
Flere odenseanske tillidsfolk finder ikke kritikken af den „privatpraktiserende lærer“
rimelig og ærlig. Men de har ikke noget imod, at
skolelederne ønsker dialog om pædagogikken i
klasserne. Dog vil de gerne frabede sig „kontrolbesøg i ny og næ“.
Det siger blandt andre Maryam Firouzi Larsen, som er arbejdsmiljørepræsentant og TRsuppleant på Vestre Skole.
– En skoleleder, der observerer én, kan give
blandede følelser, hvis ikke lederen på forhånd
har meddelt formålet med, at hun kommer
forbi. Er formålet for lederen, at hun føler sig
nødsaget til at tage „et kig“ på ens undervisning
inden en MUS-samtale, så hun har en fornemmelse af ens praksis, kan hun ligeså godt lade
være.
– Et såkaldt kontrolbesøg i ny og næ er formålsløst og medbringer blot usikkerhed og dårligt arbejdsmiljø for de ansatte.
NEDLADENDE UDTRYK
Udtrykket „den privatpraktiserende lærer“
finder hun upassende og ude af trit med virkeligheden.

LEDEREN SKAL KENDE SKOLEN
Hans Esmann-Jensen fra Skt. Klemensskolen,
der ligesom Maryam er arbejdsmiljørepræsentant og suppleant til tillidshvervet, finder det
vigtigt, at skolelederen lærer sin skole at kende.
– Derfor skal skolelederen også have kendskab til undervisningen. Ingen tvivl om det. De
skal vide, hvad der foregår af undervisning og
læring i klasserne, relationerne mellem lærer
og elever og relationerne eleverne imellem? Kan
lokalerne rumme undervisningen? Er arbejdsmiljøjet i orden både for lærere og elever?
– Han skal ikke ud og være supervisor i undervisningen. Supervision skal man have af
en specialist i enten det, der bliver undervist i,
eller af en specialist i supervision. Ellers bliver
det kontrol.
DEN LIDT FOR SELVSTÆNDIGE LÆRER
Hans Esmann-Jensen bryder sig ikke om kampagnen mod „den privatpraktiserende lærer“.
– Det er et sygt „pseudoudtryk“. Nu har de
brugt næsten 30 år på at afvikle ham, og de har
ikke fået fat på ham endnu!
– Måske er det et begreb, som er opfundet for
at stigmatisere det, man ikke lige synes er godt
nok ved skolen, uden at gøre sig den ulejlighed
at præcisere hvad det er man vil have rettet på.
– Der er selvfølgelig også den lille mulighed,
at „den privatpraktiserende lærer“ er den lidt
for selvstændige lærer, som brænder igennem
hos eleverne eller den lærer, som tør sætte
tingene i det rette lys. De lærere kunne jo være
farlige for etablissementet.
– Kom ind i kampen, prøv for en gangs skyld
noget nyt. Lyt til lærerne og vores udmærkede
skoleledere, siger Hans Esmann-Jensen, der opfordrer til at forsætte dialogen, så udviklingen
af folkeskolen ikke går i stå.

LÆRERTRIVSEL IKKE MÅL I SIG SELV
LEDELSESKOMMISSIONEN // Trivsel for lærerne er ikke et mål i sig selv, siger ledelseskommisionens formand, Allan Søgaard Larsen. Men det virker absurd, sådan kan
tingene ikke adskilles, mener Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening. Han vil hellere fokusere på sammenhængen mellem ledelse, opgaveløsning og lærertrivsel.
– Jeg vælger at forstå udsagnet således, at
medarbejdertrivsel ikke er hovedmålet for en
leder, da en leder har en kerneopgave, der skal
løses med bedst mulig kvalitet inden for de
rammer, der er givet. Det er hovedopgaven for
lederen.
– Men det gør ikke trivslen uvæsentlig. Høj
medarbejdertrivsel kan være hele forudsætningen for, at vi kan levere vores kerneydelser med
høj kvalitet.
– Det konstaterede Odense Byråd også, da de
med budget 2017 besluttede, at der skulle laves
en indsats for en højere medarbejdertrivsel.
– Byrådet så nemlig også en sammenhæng
mellem vores trivsel og effekten af vores opgaveløsning.

Allan Søgaard Larsen, der er formand for Ledelseskommsissionen, som for nylig lagde en rapport frem.
PR-foto.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Trivsel for
lærerne er ikke
BE RETNING
et mål i sig selv,
siger ledelseskommissionens formand Allan
Søgaard Madsen.
Han uddyber udsagnet med
en forklaring om, at det er værdiskabelsen, der er vigtig.
– Målet er, at der skal komme noget
ud af det for borgerne og for børnene. Det er det,
som alt, man foretager sig, skal måles på, siger
Allan Søgaard Larsen til Politiken Skoleliv.
LærerBladet har spurgt skoleleder Finn
Holm Ewald fra Munkebjergskolen, hvad han
mener om den udtalelse.
Han mener, at lærernes trivsel er vigtig, fordi
skolens opgave bliver nemmere at løse.

Skoleleder Finn
Holm mener, at
lærertrivsel er
vigtig, hvis skolen
skal lykkes med
sin opgave.

Dennis Vikkelsø, der er næstformand i Odense
Lærerforening.

– Folkeskolens slutmål må nødvendigvis tage
udgangspunkt i elevernes læring. Alt, hvad vi
foretager os, skal i sidste ende komme eleverne
til gode. Det er det fokus vores lærere har hver
dag ude i klasserne.
– Men hvis vi skal lykkes med vores opgave,
skal vi selvfølgelig tilstræbe, at lærerne trives
bedst muligt. Ikke for trivslens egen skyld, men
fordi det fremmer slutmålet.
SKAL MISTRIVSEL TOLERERES?
Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening
har før hørt udsagn på linje med Allan Søgaard
Larsens.
– Jeg har faktisk hørt de øverste ledere af
Odense Kommune formulere sig nogenlunde
identisk.
– Nogle gange bliver udsagn så forenklede,
at de næsten bliver absurde, for den logiske
konsekvens er vel ikke, at mistrivsel så blot skal
tolereres.
Dennis Vikkelsø mener, at der er stor forskel
på, om ens job består af rutineprægede opgaver,
hvor man er alene, eller om man befinder dig i
en kulturinstitution som skolen.
– Lærere forventes hver dag at løse opgaver
med høj kompleksitet og med høj grad af kontakt med andre mennesker. Hver dag må man
give noget af sig selv.
Dennis Vikkelsø ved godt, hvordan ledernes
kerneopgave opfattes.

GOD LEDELSE VIGTIGT FOR TRIVSEL
Men hvad er så den vigtigste faktor for medarbejdertrivsel?
Det er ifølge Dennis Vikkelsø høj ledelseskvalitet.
– Det er lederens evne til tilstrækkeligt at involvere og skærme medarbejdere. Det er evnen
til at håndtere forandringer og skabe ro og forudsigelighed. Det er lederens evne til at fremme
nøglebegreber som samarbejde, tillid og retfærdighed. Det er lederens evne til at respektere
den faglige dømmekraft hos medarbejderne
og tilrettelægge og prioritere arbejdet, så den
enkeltes faglige ressourcer bringes fornuftigt
i spil.
På den måde viser der sig, ifølge Dennis
Vikkelsø, en årsag-virkningskæde med nøje
sammenhæng mellem ledelse, trivsel og opgaveløsning.
– Høj ledelseskvalitet skaber høj medarbejdertrivsel, som så skaber en opgaveløsning af
høj kvalitet.
– Dermed bliver hverken ledelseskvalitet eller medarbejdertrivsel slutmålet, men begge er
afgørende led i kæden for høj kvalitet i kerneopgaven.
Dennis Vikkelsø nævner trivselsrapporterne,
som dokumentation.
– Når vi ser ned over rækken af trivselsrapporter for skolerne, så bekræfter de alle sammenhængen mellem ledelseskvalitet og medarbejdertrivsel.
– Historisk set har det næsten hver gang, en
skole har flyttet sig langt på trivselsskalaen på
bare et år – negativt eller positivt – kunnet forklares ved en lederskifte.
– I år kan man som eksempel bare se på Sanderumskolen!
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LærerBladet har stillet tre lærere
fra Odense to spørgsmål:
1) H
 vem, tror du, bliver den næste
undervisningsminister (tre gæt)?
2) H
 vem, håber du, bliver den næste
undervisningsminister (højst tre bud)?
Henrik Vorager, TR
Ejerslykkeskolen

Anette Essler Helmer, TR
Rasmus Rask-skolen

Henriette Friis, TR
Højmeskolen

Hvem skal være ny
undervisningsminister?
GÆT EN MINISTER // Der skal være folketingsvalg om senest et år.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Inden for et år skal der afholdes folketingsvalg, og det store spørgsmål er selvfølgelig,
hvem, der danner regering.
For lærere er det også interessant, hvem
der bliver undervisningsminister. Tidligere
undervisningsminister Christine Antorini
har fået job hos Novo Nordisk, og Merete Riisager, der er fungerende undervisningsminister, har meddelt, at hun ikke stiller op til det
kommende folketingsvalg.
Det var en gæsteoplægsholder, som arbejder med Public Affairs, der uformelt gav
bolden op må et møde med en række tillidsvalgte fra Odense.
Hans eget bud var Ellen Thrane Nørby (V),
fordi alle kan lide hende, eller Jacob Mark
(SF), fordi han er det største politiske talent
på Borgen, Magnus Heuniche (S), eller Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Sidstnævnte,
fordi hun er pragmatisk, har hjertet på rette
sted og har en kritisk tilgang til styring. Det
var hans begrundelser.

Mattias Tesfaye, hvis det bliver en S-ledet regering, eller Anni Matthiesen, hvis det bliver
en V-ledet regering.
Henrik Vorager, synes det er lettere at
svare på, hvem han håber bliver den kommende undervisningsminister.
– Jeg håber, at det bliver Lene Tanggård,
som er professor på Aalborg Universitet. Så
vil læreren kunne få ansvaret for undervisningen tilbage!
– Urealistisk? Måske, men det er jo set før,
at en højtuddannet hidtil ikke partipolitisk
organiseret person er blevet opfordret til at
blive minister – og har sagt ja tak. Bare tænk
på Lykke Friis.
– Skal jeg komme med et par politiker-bud,
som jeg vil være tilfreds med, vil jeg pege på
Pernille Rosenkrantz-Theil, hvis det bliver

HÅBER PÅ PROFESSOR LENE TANGGAARD
Henrik Vorager fra Ejerslykkeskolen har
svaret ret udførligt og måske også lidt utraditionelt, fordi han inderst inde håber på en
ikke-politiker.
– Jeg tror ikke ligefrem, at folk står i kø
for at besætte netop denne ministerpost.
Men i kølvandet på den nedsatte kommission
forventer jeg, at lærerne igen får en arbejdstidsaftale i stedet for lov 409. Det vil være
kontroversielt, ligegyldigt hvordan aftalen kommer til at se ud. Jeg regner
også med, at folkeskoleloven bliver
justeret, og det er jo altid en ideologisk kampplads.
– Jeg tror, at det bliver en
person, der ikke har været unLene
dervisningsminister før. Måske
Tanggaard

er det
overraskende og
interessante
bud!
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en S-ledet regering. Hun er meget vidende, og
forhåbentlig har hun den fornødne tillid til
os lærere.
– Bliver det en V-ledet regering, vil jeg pege
på Jan E. Jørgensen. Jeg kender ikke så meget
til ham, men jeg har dog en formodning om,
at han er så tilpas anti-autoritær, at han ikke
vil binde lærerne på hånd og mund.
JACOB MARK FÅR MEDVIND
Anette Essler Helmer, som er TR på Rasmus
Rask Skolen, har to gæt.
– Hvis rød blok kommer til magten, kunne
jeg godt forestille mig, at det bliver Jakob
Mark, da han er meget aktiv på området
– Hvis blå blok fortsat har magten, kunne
jeg godt gætte på Ellen Thrane Nørby.
Hun håber på Jacob Mark (SF).

Ellen
Thrane Nørby

(V) – vellidt
tidligere under
visningsminister
(PR-foto).

Jacob Mark (SF)
får gode ord
med på vejen
(PR-foto).

Pernille
RosenkrantzTheil (S) står
tilsyneladende
stærkt
(PR-foto).

Tre Odense-lærere
giver her deres
bud på, hvem der
skal afløse Merete
Riisager (LA).

– Jeg kunne godt have en drøm om, at det
bliver Jakob Mark fra SF, der bliver Danmarks kommende undervisningsminister.
Det betyder rigtig meget, at en undervisningsminister også kender noget til, hvad
undervisning og skole er for størrelser, og
da han selv kommer fra en lærerfamilie,
har han det så at sige inde under huden.
– Jeg har hørt ham i nogle debatter om
forhold i skolen, hvor han han har været
velforberedt, skarp og vidende om det, han
skulle debatere. Jeg synes, han har nogle
rigtige fornuftige synspunkter om skole og
undervisning.
– Noget af det vigtigste for mig er dog, at
han søger dialogen med de fagprofessionelle og lytter til lærerne.
OUTSIDEREN
Henriette Friis, der er TR på Højmeskolen,
har disse bud:
– Jeg tror, det bliver Astrid Krag (S),
Mette Reissmann (S) eller Mai Mercado
(K).
Henriette håber, det bliver Mette Reissmann.
– Det er for at prøve noget nyt. Hendes
far var skolelærer, så hun har muligvis
en holdning, vi kan bruge til noget fornuftigt!

Mette
Reissmann (S)

Kanonforedrag med
Willig og Ørsted
OLF INDBYDER // Kom og vær med når de to stjernedebattører torsdag den 22. november 2018 mødes på
First Hotel Grand Odense. Det bliver kanon!

RASMUS WILLIG er sociolog og blandt
andet kendt for bogsællerterne „Kritikkens
U-vending“ og „Afvæbnet kritik“. Han har
netop – sammen med Anders Ejrnæs – udgivet
en ny bog med titlen „Flexisme“ – en slags
udartet „flexicurity“.

CHRISTIAN ØRSTED er ledelsesrådgiver,
foredragsholder og forfatter til supersællerten „Livsfarlig ledelse“ (PR-foto).

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Odense Lærerforening indbyder til offentligt møde og kanonforedrag med
Christian Ørsted og Rasmus Willig

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2018 KL. 16.30-19.00
PÅ FIRST HOTEL GRAND ODENSE, JERNBANEGADE 18,
5000 ODENSE
Rasmus Willig er sociolog og blandt andet kendt for bogsællerterne „Kritikkens Uvending“ og „Afvæbnet kritik“. Han har netop – sammen med Anders Ejrnæs – udgivet en ny bog med titlen „Flexisme“, hvilket er en slags udartet „flexicurity“.
– Den berømte danske flexicurity-model er i dag blevet erstattet af „flexisme“, hvor
jobsikkerheden er væk, og hvor medarbejdere bliver afkrævet mere robusthed, forklarer Willig. – Det har skabt et arbejdsmarked præget af følelser af utilstrækkelighed,
frygt og selvcensur.
Rasmus Willig vil også komme ind på, hvorfor stress er blevet en folkesygdom, og
hvad der skal til, hvis vi skal skabe et bedre arbejdsmarked for alle.
FALSK VAREBETEGNELSE
Christian Ørsted er ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter til bestselleren
„Livsfarlig ledelse“. To år efter udgivelsen er bogen udkommet i 11. oplag.
Christian Ørsted kalder den moderne ledelse livsfarlig, for på overfladen ligner al
den fokus på motivation, arbejdsglæde, kerneopgaver, selvledelse og anerkendelse
noget positivt. Det kan også være at foretrække frem for den traditionelle.
Problemet er bare, at det er falsk varebetegnelse. Metoderne bruges instrumentelt,
og det som på overfladen ligner en demokratisk arbejdsplads med stor metodefrihed
for den enkelte, er i virkeligheden en tildeling af endnu større ansvar til den enkelte
uden at den nødvendige klarhed og indflydelse følger med.
Christian Ørsted mener desuden, at der er skadelige myter i lederkredse.
En af de mest skadelige er, ifølge ham, myten om, at der er modstand mod forandring. Der er ikke modstand mod forandring! Der er modstand mod dårligt gennemførte forandringer, hvor ledelsen opstiller uklare rammer og undlader at lytte til de
ansatte. Der er modstand mod dårlig ledelse!

– outsider
(PR-foto).
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AKTUELT
KVARTER

Det er en del af den moderne
ledelsestrend, der går på at
lede „det hele menneske“.
Det er i mine øjne risikabelt.
En meget bedre strategi er at
være leder for „en tredjedel
af mennesket“. Nemlig for
den del af personens tid, der
lægges i arbejdet.
Svend Brinkmann, professor, forfatter.

ANTORINI BLIVER
LÆRINGSCENTER-DIREKTØR FOR LIFE
„Reformmageren, der stod bag
store ændringer i folkeskolen,
stopper i dansk politik. Christine
Antorini var ikke bange for at tage
konflikter, og konflikten med lærerne varer ved.
Mange danskere husker hende

nok for at være kvinden bag folkeskolereformen, der i 2013 første til
lockout af mere end 50.000 lærere
og en halv million danske folkeskoleelever, som måtte blive hjemme
hos mor og far i stedet for at gå i
skole.

AKTIVITETSKALENDER FOR
FRAKTION 4 – 2018/2019
DECEMBER

JANUAUAR

4.

29.

Kære medlemmer.
2018 er ved at rinde ud, og vi har kun vort
traditionelle julemøde tilbage. Julemødet afholdes d. 4. december kl. 13.00-17.00 på Skt.
Klemensskolen med god mad og musik fra
vort husorkester. TILMELDING senest d. 20.november! til Inge Krause tlf. 31951651 eller mail
ingekrause2003@yahoo.dk.
kl.15.15. Planlægningsmøde
Dagsorden :
1 : Valg af dirigent.
2 : Formandens beretning.
3 : Økonomiredegørelse.
4 : Forslag til det kommende års aktiviteter.
5 : Valg af medlemmer til udvalg i Fraktion 4.
På valg er: Inge Krause – ønsker ikke genvalg
Bent Pedersen – ønsker ikke genvalg
Anette Thysen – ønsker ikke genvalg
Lene Mygenfordt – villig til genvalg

6 : Eventuelt.

FEBRUAR

26.

kl. 15.15. Hanne Jørgensen fortæller om sit
spændende arbejde med at udbrede legen til
trængte egne af verden.

• De almindelige månedsmøder foregår på Skt. Klemensskolen
med start kl. 15.15.
• Tilmelding senest fredagen før til Inge Krause tlf. 31951651
eller mail ingekrause2003@yahoo.dk
• Alle programmer for turene kan findes på
OLF’s hjemmeside under „Pensionister“.
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Efter 13 år i dansk politik stopper
den socialdemokratiske gruppesekretær og tidligere undervisningsminister Christine Antorini. Hun
skal i stedet være direktør i det
videnskabelige læringscenter Life,
som hører under Novo Nordisk.“
Politiken Skoleliv, 1. 9. 2018

EN VÆRDIPOLITISK
KAMPPLADS

„Lektor og ph.d. ved Danmarks
Pædagogiske Universitet Frans
Ørsted Andersen forsker i forskellene mellem den danske og finske
folkeskole.
Han bekræfter politikernes oplevelse af den finske skolepolitik.
– I Finland er skolen ikke en ideologisk og værdipolitisk kampplads,
som den er i Danmark, siger han og
fortsætter:
– Skolerne og lærerne har en
langt højere grad af autonomi, og
politikerne kunne aldrig finde på
at detailregulere, som vi blandt
andet så det i Danmark med skolereformen fra 2012,“ siger Frans
Ørsted Andersen, der var med til at
arrangere Undervisningsudvalgets
inspirationstur til Finland.
Frans Ørsted Andersen fortæller,
at en stor del af den finske succes
skyldes læreruddannelsen, der er
længere og mere prestigefyldt end
i Danmark.
– I Danmark accepterer man ikke
lærerens rolle på samme måde. Det
presser og stresser læreren. Det
betyder flere problemer på skoleområdet, som politikerne føler, de
skal ordne med nye tiltag og reguleringer, siger han.
Som eksempel på politikernes tiltro til skolesektoren fortæller Frans
Ørsted Andersen, at den sidste finske skolereform fra 2016 primært
handlede om at ændre loven efter
den praksis, der allerede var hverdag på skolerne.“

YTRINGSFRIHEDEN
SIKRER
KVALITETEN

„I november sidste år dømte Byretten i Odense, at Erik Schmidt begik
en tjenesteforseelse, da han kritiserede sin ledelse. Men hvis der ikke
skal mere end én enkelt ophedet
diskussion til, at man som offentligt
ansat risikerer at blive sanktioneret,
kan det få en voldsomt selvregulerende effekt. Det er i ingens
interesse.
(...)
Det er fuldstændig afgørende,
at vi ikke ender i den situation. Og
derfor er det så vigtigt for Danmarks Lærerforening at stå fast
på, at man har ret til – ja måske
endda pligt til! – på baggrund af sin
lærerfaglighed at være kritisk, stille
spørgsmål og udfordre sin ledelse
og sine kollegaer. Det er en kvalitetssikring af den offentlige sektor,
som vi ikke må være foruden.
Ytringsfrihed skal ikke blot handle
om retten til at ytre sig i offentligheden, men også retten til at ytre
sig på sin arbejdsplads uden at blive
ramt af sanktioner.“
DLF-formand Anders Bondo Christensen i
Politiken, 29. 10. 2018.

HYPNOTERAPI I
SKOLEN UDLØSER
PRÆMIE FRA LØKKES PRÆMIEPULJE

De seneste år har skolen brugt
netop hypnoterapi på eleverne, og
i sommer forbedrede 9.-klasserne
deres karakterer nok til, at det udløste 1,3 millioner kroner fra statsminister Lars Løkke Rasmussens
skolepulje.
Weekendavisen, 26. 10., 2018

Altinget, 20. 10., 2018.

FRISKOLEKONCERNER I SVERIGE TJENER KASSEN

„De kommersiella skolorna är en
ekonomisk succé. Under de senaste
fyra åren har Sveriges fyra största
friskolekoncerner gått med mer än
tre miljarder kronor i vinst.
Samtidigt har lärarna på flera
av skolorna betydligt lägre lön än
många av sina kollegor.“
Skolvärlden, 13. 9., 2018

Vi stoler nok ikke
helt på, at danske
lærere ikke
indoktrinerer.
Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører
for Dansk Folkeparti

BUDGET 19: Forsøg med afspritning af elever
BUDGET 19 // Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. under
Børn- og Ungeudvalget til forsøg med spritdispensere på folkeskolerne.
„Børn- og Ungeudvalget
vil stå for at lede og
evaluere forsøget…“
LærerBladets
bagsideredaktør ser
næsten for sig Børn- og
Ungeudvalget trække i
hvide kitler og stille sig
op på skolerne med klud
og sprit, så eleverne kan
afsprittes.
Men er det overhovedet
lovligt? Det meste af
indholdet er jo alkohol.
Dén, man kan købe nede
på apoteket, indeholder
f.eks. 82% alkohol.

TEKST Bagsideredaktør Dennis Vikkelsø / FOTO Erik Schmidt

Politikerne
skal sætte mål og
retning. Og så skal
man ellers trygt lade
den faglige dømmekraft
hos kommunens ansatte
udføre det nødvendige.
Sådan siger rådkvinde Susanne Crawley, hvis man spørger
hende, hvad der er politikernes

BE RETNING
& SATIRE

opgave.

Men med ét af de mere kuriøse elementer i
budgetforliget er vi da vist kommet helt ind i
klasseværelserne.
Prøv lige at læse denne stump forligstekst:
„SUNDHED I KLASSERNE“
„Børn og unges sundhed og trivsel påvirkes af
hygiejnen i deres omgivelser. En god hygiejne
på folkeskolerne er derfor vigtig for at mindske
spredningen af bakterier og derved også sygefraværet for både børn og voksne.

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5
mio. kr. under Børn- og Ungeudvalget i 2019 til
forsøg med spritdispensere på folkeskolerne.
Børn- og Ungeudvalget vil stå for at lede og
evaluere forsøget og afrapportere resultaterne
til byrådet i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.“
„Børn- og Ungeudvalget vil stå for at lede og
evaluere forsøget…“
Man ser næsten for sig Børn- og Ungeudvalget
trække i hvide kitler og stille sig op på skolerne
med klud og sprit, så eleverne kan afsprittes.
Er det overhovedet lovligt? Det meste af indholdet er jo alkohol. Dén, man kan købe nede på
apoteket, indeholder f.eks. 82% alkohol.
Er det ikke farligt? Vi har før hørt om kreative elever, der fandt ud af, at de kunne hælde
lidt håndsprit ud på bordene og tænde ild til
det, og så stod der en flot blå flamme op derfra.
Hvis politikerne mener, at det er et af folkeskolernes store problemer, så skal de naturligvis gøre noget ved det. Det er de valgt til.
Man kunne måske indvende, om ikke politikerne i B&U-udvalget i stedet skulle beskæftige
sig med skolernes dårlige økonomi, med inklusion, med om der er lærere nok, med klassestørrelser, med gode vilkår for at kunne levere høj
undervisningskvalitet, med den høje tilgang til
fri- og privatskoler og andre rigtige problemer.
– Men man kan jo se forskelligt på prioriteringerne.

Fik topjob i lærerforeningen

NYT JOB // Skiftede fra borgmesterkontoret til Danmarks Lærerforening.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Nej, det er ikke borgmester Peter Rahbæk Juel,
der skifter job, men den
unge mand ved siden
af ham. Det er tidligere
chefkonsulent i borgmesterforvaltningen, Kåre
Pedersen. Billedet er fra
generalforsamlingen i
OLF, hvor borgmesteren
var gæstetaler.

Cand. scient. pol. Kåre Nygård Pedersen, 41, er
blevet ny afdelingschef for Kommunikation og
Analyse i Danmarks Lærerforening.
Han kommer fra en stilling som chef for
Borgmesterkontoret i Odense Kommune, hvor
han skulle understøtte Borgmesterforvaltningens politiske og administrative topledelse i det
daglige arbejde med de kommunale strategier.
Kåre Pedersen har tidligere været kommunikationsrådgiver i Pension Danmark og journalist på Politiken og Information. Han begyndte
i DLF 1. oktober 2018.
Kåre Pedersens far er i øvrigt Erling Pedersen, der er skoleleder for Skolefællesskabet
Odense Nord.

LÆRERBLADET / NOVEMBER 2018  23

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82 // Klaregade 192 // 5000 Odense C

DET INDRE
MARKED

Du danske sprog
DANSK – ENGELSK?
Det danske sprog bugner af engelske låneord.
Tag bare f.eks. computer, e-mail, make up og chips.
Men englænderne har også lånt fra dansk:

Dennis
Vikkelsø
Bagsideredaktør
DEVI@dlf.org

Æg – egg
Vindue – window
Lov – law
Søster – sister
Husbond – husband
Det var især vikingerne, der leverede de
danske ord, men det danske sprog under
vikingetiden blev også påvirket fra vores
naboer. Så at kalde dem danske ord er nok
en stramning.

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

Funny test answered by smartass kid!

Irriterende igen: Ettals-tyranni

6.000 ÅRS UDVIKLING AF SKRIFTSPROGET
Claus Holm Thomsen
Chefkonsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Ca. år 4.000
før Kristi fødsel

Tine Skov Hansen
Sekretær

År 2018
Mette Lund Kieler
Sekretær
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