01

M E DL E M SBL A D F R A ODENSE L Æ R ER FOR EN I NG // ODENSEL AERERFORENING . DK

NR

FEBRUAR
2019

Vil have dialog
om Fælles Mål!

The Nordic
Secret

S. 14

S. 13

SKOLEREFORMEN // Den fynske lektor Keld Skovmand mener, at politikerne skylder
lærerne en kæmpestor undskyldning. Skolereformen og indførelse af læringsmålstyret
undervisning var ikke som hævdet baseret på valid forskning, konkluderer han i to nye
bøger. Skovmand kritiserer råt for usødet „rådgivningsmonopoler“ og „uoplyst embedsmandsvælde“, og han har indberettet flere sager om videnskabelig uredelighed.

Odense-lektor
går all in for
lærerne
side 6

HUSK GENERALFORSAMLING I OLF D. 8. MARTS!

side 13
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JUSTERING AF FOLKESKOLEREFORMEN // Der bliver behov
for flere lærere i selve skolen, vurderer Undervisningsministeriet,
mens SFO får brug for flere pædagoger. Justeringen giver lidt
kortere skoledage og lidt mere frihed. Susanne Crawley overvejer,
hvordan de frigjorte midler skal bruges.
side 4
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Frem mod 2028 skal byrådet i Odense
tilvejebringe svimlende 300 mio. kr. mere
årligt til Børn & Unge-området. Så meget
stiger børnetallet. Alligevel vil B&Urådkvinde Susanne Crawley have bygget
en ny skole i centrum. 
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Lærer Vibeke Malmos er selv udøvende kunstner med
flere, mindre udstillinger bag sig. Sidste år deltog hun
med 4.a fra Skt. Klemensskolen i konkurrencen om
Springfrøprisen. Oplevelsen har bragt eleverne tættere
sammen. 
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Skovmand med den ene af
sine to nyudgivelser.
Næste blad udkommer 8.
maj 2019.
Deadline 16. 4. 2019
Redaktionen er afsluttet
den 13. 2. 2019.

For KL og skolelederne er det ofte et
spørgsmål om, at vi i fremtiden skal kunne
det og det, men det er et reduceret syn på
skole, siger Alexander von Oettingen, der
skal hjælpe DLF med at komme frem til
et skoleideal. Han er gæstetaler til OLF’s
generalforsamling.
side 16-17

Oplag: 3.000 stk.
Grafisk tilrettelægning
og tryk:
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AKTUELT

„LÆRINGSMÅLSTYRINGEN ER DØD“
Så klart indledte KL dialogmødet om „Øget
frihed i Fælles Mål – Hvordan skaber vi en ny
praksis?“ i Odense d. 15. 11. 2018
Formålet med møderne er at igangsætte en
fælles dialog lokalt, så den øgede frihed kan
mærkes hos den enkelte lærer. For at forstærke
indsatsen har der været indstik i alle fem arrangørers fagblade.
Udover KL var de øvrige arrangører Skolederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen,
Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening.
Odense Lærerforening deltog i mødet.
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SKOLEN GIK FRI AF BESPARELSER
44 mio. kr. skulle Børn- og Ungeforvaltningen finde i november, og med et skræmmende sparekatalog blev skolerne udpeget
til at skulle bære en stor del af besparelserne med risiko for lærerfyringer.
Odense Lærerforening fik skabt stor opmærksomhed om de truende besparelser,
og det endte med, at politikerne lyttede og
værnede om folkeskolen og velfærden.
Ca. halvdelen blev fundet på ledelse og
administration, og resten blev fundet med
engangsbeløb, så beslutningen om besparelsen kunne udskydes til efteråret.

Den nordiske hemmelighed

Erik Schmidt
LærerBladets
redaktør

MENINGEN MED // en folkeskolelov og
en arbejdstidsaftale er at beskytte undervisningen. Blandt andet.
Men folkeskolen i Danmark er – til forskel fra fx mønsterskolen i Finland – blevet
en politisk kampplads.
Det seneste eksempel så vi, da forligspartierne efter fem måneders forhandling
med finansminister Kristian Jensen (V) i
spidsen kunne præsentere en ny aftale om
justering af folkeskolereformen.
Der er i sandhed tale om en justering.
En minimalistisk justering, som for V og
S formentlig først og fremmest skulle tage
luften ud af reformkritikken inden et folketingsvalg.
Alle forligspartierne fik en luns, så nu
er der relativ fred blandt forligspartierne,
indtil valget er overstået, og skolereformen
planmæssigt skal evalueres i 2020.
På trods af at der i gennemsnit bliver lidt
kortere skoledage, at der bliver lidt mere lokal fleksibilitet og lidt flere fagtimer – og at
der optræder ord som mere faglig frihed til
lærerne – er der ikke tilnærmelsesvis gjort
op med de basale pædagogiske problemer:
instrumentaliseringen af undervisningen
og den begrænsede pædagogiske frihed.
UNDERVISNING i folkeskolen er ret beset en enkel sag. Det drejer sig om lærerens
møde med eleven om et stof gennem et fag
eller en sag.
Siden oplysningstiden har det været lærerens opgave at tage eleven ved hånden og
med mild tvang og samtale at hjælpe eleven
frem til myndiggørelse og selvstændighed.
Det er det, som pædagogik handler om.

TIL KAMP FOR HVERDAGENS HELTE
Tirsdag d. 8. januar 2019 skød den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation sin første store indsats,
Arbejdsmiljøåret 2019, i gang, og OLF var selvfølgelig repræsenteret.
1.500 ud af 25.000 AMR’er fra den nye organisation var mødt frem i OCC under overskriften:
„Bryd tavshedskulturen – Snak om jeres arbejdsmiljø.“
Formand Lizette Risgaard bød velkommen med
konstateringen af, at både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er blevet markant dårligere de
sidste seks år.
Følg med i AMR-årets mere end 200 aktiviteter,
og meget mere, på FHO.dk

Det er det, som gennem årtier har skabt
denne særlige blanding af selvstændighed
og fællesskab – eller selvstændighed i fællesskabet – som er det mest synlige resultat
af dansk folkeskolepædagogik, og som har
været medvirkende til at skabe et stærkt
og homogent samfund baseret på lighed og
tillid.
På den måde har skolen fungeret som et
didaktisk projekt, der har bidraget til udvikling af fundamentet i for udviklingen.
Der er mange fællestræk i de nordiske
landes udvikling fra fattigdom til velfærd,
og udviklingen bliver beskrevet i Lene
Andersens og Tomas Björkmans bog „The
Nordic Secret“. Lene Andersen fortæller i
øvrigt kort historien i LærerBladet LIVE til
Odense Lærerforenings generalforsamling.
Interessant er det, at det er Finland,
der nu fører den nordiske pædagogiske
frihedstradition videre, og sjovt nok klarer
netop Finland sig bedst i de internationale
målinger.
Det kommer Frans Ørsted Andersen og
fortæller om ved LærerBladet LIVE.
I en foromtale skriver han blandt andet,
at lærerne i Finland selv har fået en god
portion ejerskab til og indflydelse på ikke
bare den pædagogiske praksis, men også på
læreruddannelsen, den pædagogiske udvikling og forskning samt på læremiddel-,
læseplans- og reformarbejdet.
Dermed er der også større respekt for
lærerprofessionen. Den finske folkeskole og
pædagogikken er i tråd hermed slet ikke i
samme grad en politisk og ideologisk kampplads som i Danmark.

Spørg ikke, om dannelse
og demokrati styrker
økonomien. Spørg, om
økonomisk tænkning
styrker dannelse og
demokrati.
Svend Brinkmand, professor i psykologi,
Politiken 27. 1. 2019

Det er det, som
gennem årtier
har skabt denne
særlige blanding af
selvstændighed og
fællesskab – eller
selvstændighed i
fællesskabet – som
er det mest synlige
resultat af dansk
folkeskolepædagogik...

KOLLEKTIV LØNAFTALE
FOR FOLKESKOLELÆRERNE
Odense Kommune har i hvert overenskomstår reserveret 0,2% af lønsummen til
lønstigninger ved lokal løndannelse. Odense
Lærerforening bragte de 0,2% fra første
overenskomstår ind i forhandlingerne om
en justering af lærernes og børnehaveklasselederes forhåndsaftale.
Odense Lærerforening ønsker, at der sker
en kollektiv løndannelse, og forhandlingerne
på skoleområdet faldt da også sådan ud, at
Odense-tillægget pr. 1. 1. 2019 hæves for alle
lærere og bh.-klasseledere.
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Justering kræver flere lærere
JUSTERING AF FOLKESKOLEREFORMEN //
Undervisningsministeriet vurderer, at der bliver behov
for flere lærere i selve skolen, mens SFO får brug for
flere pædagoger. Susanne Crawley overvejer, hvordan de
frigjorte midler skal bruges, og om der skal føres kontrol
med omvekslingen af understøttende timer.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Skolereformen
vakler, skrev
Jyllands-Posten lige
inden forligspatiernes
justering af reformen faldt
på plads i et nyt forlig om folkeskolen.

BE RETNING &
KOMME NTAR

Men det var en overdrivelse.
Selv om kritikken har haglet ned
over skolereformen fra 2014, og selv
om fem følgeforskningsrapporter for nylig
viste, at det ikke er lykkedes at gennemføre
centrale elementer fra reformen, så lever den
videre.
Måske ikke i bedste velgående, men efter det
nye forlig fra 30. januar 2019 om justeringer af
reformen er der skabt politisk ro frem til det
kommende folketingsvalg og formentlig frem
til 2020, hvor reformen planmæssigt skal evalueres.
ØGET BEHOV FOR SFO

Det er ingen hemmelighed, at Odenses B&U-rådkvinde Susanne Crawley (RV) har været irriteret
over de politiske bestræbelser på at justere skolereformen. Det var det, der i efteråret fik hende til
i Fyens Stiftstidende at udbryde: „De fucker med
folkeskolen!“

Crawley mener, at børn af ikke-vestlige familier og socialt udsatte børn profiterer af de
lange skoledage, og det var netop en kortere
skoledag, der var omdrejningspunktet for de
seneste forhandlinger.
Det nye forlig giver først og fremmest de
yngste elever en kortere skoledag, og det har
konsekvenser for fordelingen mellem timerne i
indskolingen og i skolefritidsordningen.
Undervisningsministeriet vurderer, at reduktionen af den understøttende undervisning
og indførelse af flere fagtimer vil skabe behov
for flere lærere i selve skolen, mens SFO vil få
behov for flere pædagoger.
SKAL VI KONTROLLERE?

Susanne Crawley og hendes forvaltning har kun
„kigget på justeringerne i store træk.“

– De økonomiske konsekvenser har vi ikke
på plads. Det kræver en gennemtygning af rapporten. Det kræver også nogle valg, for de små
børn skal have færre timer, og så skal de i SFO,
og med de SFO-priser, der er i Odense, så ser jeg
4
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det ikke som en mulighed at sætte prisen op. Vi
har én af de højeste SFO-priser i landet, hvis
ikke den højeste.
– Til gengæld skal de så ikke undervises af
lærere, og det er billigere at have pædagoger
end lærere til at være sammen med børn.
– Vi har brug for at læse det ordentligt igennem. Men sikkert er det, at „omvekslingsparagraffen“, der er kendt som „paragraf 16b“ bliver
givet fri. Vi skal bare have styr på, om vi vil
gå og kontrollere, om skolerne benytter sig af
denne mulighed for at konvertere understøttende timer til tolærer- eller „tovoksen“-timer.
Ifølge aftalen mellem forligspartierne forbliver den økonomiske gevinst ved afkortningen
af skoledagen for de yngste elever i skolen. Den
årlige besparelse er anslået til at være 305 mio.
kr. på landsplan. Heraf tildeles SFO 188 mio. til
dækning af det øgede pasningsbehov. Resten
går til dækning af flere fagtimer og forbedringer
af den understøttende undervisning, der desuden tilføres nye 190 mio. kr. om året.
HAR KÆMPET MOD OVERSTYRING

Der er uenighed om, hvad der var vigtigt med justeringen. Undervisningsminister Merete Riisager
har ønsket mindre styring fra Christiansborg.
– Jeg kæmper for frihed, og jeg kæmper imod overstyring, har hun sagt til flere medier.

Men frigørelsen er til at overse.
Det mener i hvert fald skoleledernes formand
Claus Hjortdal, der til fagbladet Folkeskolen
sagde: „Der skal gives to timers undervisning
mindre i indskolingen, og det skal tages af
den understøttende undervisning. Resten af
skoleforløbet kan der reduceres med én eller
to timer, der igen skal tages af understøttende
undervisning. Det er der ikke meget frihed i.
De ekstra fagtimer skal lægges ind i 5., 6. og i 9.
klasse. Det er der heller ikke meget frihed i.“
Anders Bondo har reageret mere positivt.
Til Folkeskolen siger han, at han glæder sig
over, at skolerne får større frihed til at forkorte
skoledagen, men undrer sig over, at ikke også de
ældre elever bliver sikret en kortere skoledag.
Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense Lærerforening hæfter sig særligt ved de forbedrede muligheder for at skabe tolærerordninger.
– Selvom det kun er et lille skridt, er det et
vigtigt signal, at alle skoler i Odense nu kan
konvertere to timer fra 4.-9. klasse til tolærer-

Odense Lærerforenings formand Anne-Mette Kæseler
Jensen hæfter sig ved de forbedrede muligheder for
tolærerordninger.

ordninger for alle klasser og ikke kun i „helt
særlige tilfælde“.
– Det er dog ærgerligt for inklusionen, at der
er sat en øvre grænse på to timer i forslaget.
Det bør være op til den enkelte skole at vurdere, hvad der er bedst for eleverne.
AFTALEN OM JUSTERING AF
FOLKESKOLEREFORMEN

1. Kortere skoleuge i indskolingen
2.	Forenkling og klare rammer for
anvendelsen af paragraf 16 b
Øget faglighed og kvalitet
3.	Kvalitetsløft af den understøttende
undervisning
4.	Prioritering af udvalgte fag
5.	Styrket læseindsats
6.	Reduktion af nuværende faglige
bindinger for undervisningen
7. F ærre vikarer og justeret
kompetencedækningsmålsætning
8.	Kanonlister og styrket fokus på
Rigsfælleskab
Øget frihed
9.	Udvidet kompetence til skolebestyrelser
ved ansættelse af skolens leder
10.	Mulighed for toårig valgperiode
for forældrerepræsentanterne til
skolebestyrelsen
11.	Forenkling af elevplanen
12.	Evaluering af de nationale test
13.	Øget didaktisk frihed og styrket
professionel dømmekraft
i folkeskolen
Kilde: Folkeskolen.dk

Skolerne skal alligevel spare

4,3 mio. dette skoleår

BUDGET 2019 // I 2018 skulle alene Børn & Ungeafdelingen finde besparelser på 2019-budgettet for 43,6
mio. kr. Da sparekataloget efter høringen blev fjernet og
erstattet med besparelser på forvaltning og ledelse, troede
alle, at skolerne ville blive friholdt. Nu er der alligevel en
regning på 4,3 mio. kr. - Det er dybt frustrerende, siger
Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening
– Jeg ved, at de
politiske udmeldinger
har skabt en
forventning hos
vores medlemmer
om, at skolerne ville
blive holdt fri af
besparelserne, siger
Dennis Vikkelsø, der er
næstformand i Odense
Lærerforening.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Nu regnede skolefolket lige med,
at de blev friholdt for
besparelser på skolerne
efter de nervepirrende
budgetforhandlinger om
Budget 2019 i efteråret 2018.
Det var dengang, B&Uforvaltningens sparekatalog blev
forkastet, og det blev besluttet at
finde besparelserne på forvaltning og administration i stedet for blandt andet at finde dem på
de enkelte skoler.
Nu viser det sig, at skolerne alligevel skal
være med til at dække hullet på 43,6 mio. kr. i
B&U-budgettet for 2019.
Det drejer sig om udgifter til eksterne konsulenter, kontorartikler og mødeforplejning og
besparelser gennem lønanalyse, bedre indkøb
og digitalisering. Beløbet er i størrelsesordenen
4,3 mio. kr.

BE RETNING &
KOMME NTAR

Dennis Vikkelsø, der er næstformand for
Odense Lærerforening, er skuffet over, at
skolerne alligevel ikke går ram forbi.
– Der var naturligvis stor glæde, da man politisk fandt en løsning, så skolerne ikke blev ramt
af millionbesparelserne.
– Det opleves dybt frustrerende, at skolerne
nu alligevel rammes af millionbesparelser.
Jeg ved, at de politiske udmeldinger har skabt
en forventning hos vores medlemmer om, at
skolerne ville blive holdt fri af besparelserne.
Dennis Vikkelsø synes, det går ud over politikernes troværdighed.
– For troværdighedens skyld er det afgørende, at politikerne sikrer, at deres beslutninger også bliver virkelighed.
SKOLERNE HAR JO FRIHEDSGRADER
Susanne Crawley, der er rådkvinde for B&Uafdelingen, bekræfter, at en mindre del af det
samlede beløb skal finansieres af skolerne.

– Det er rigtigt, at der alligevel skal spares
lidt ude på skolerne. Set i sammenhæng med de
her 300 mio. vi fremover kommer til at mangle,
er det ikke den vigtigste dagsorden, men det
er rigtigt, at skolerne selv skal betale deres del
af udgifterne til for eksempel eksterne konsulenter og møder. Hvis skolerne hyrer eksterne
konsulenter eller foredragsholdere, må de tage
det af deres eget budget.
– Nogle af de administrative besparelser omhandler også indkøbsaftalerne, som skolerne
skal holde, så deres udgifter kan reduceres.
– Så det er rigtigt, at der bliver taget penge
af deres driftsbudgetter, og med det bevillingsniveau, vi har i Odense, så bliver det jo
skolelederne og bestyrelserne, der beslutter,
om det udmønter sig i færre stillinger, eller om
eleverne ikke kommer på lejrskole, eller man
lader være med at købe møbler, eller hvad man
gør. Skolerne har jo nogle frihedsgrader.
OVER 10 PROCENT I FORVALTNINGEN ER
BLEVET AFSKEDIGET
Op til forhandlingerne i efteråret 2018 om
Budget 2019 skulle der alene på B&U-området
spares 43,6 mio. kr., og der var udsigt til blandt
andet lærerfyringer.
Dennis Vikkelsø kaldte det dengang for „dårligt
politisk håndværk“ og mente, det var „en fej løsning at sende regningen ud i klasseværelserne.“
B&U-forvaltningen udformede et sparekatalog, der blandt andet ville betyde nedskrivning
af fagtimer og begrænsning af åbningstid i børnehusene, afskedigelse af nogle lærere og pædagoger, halvering af svømmeundervisningen
og nedlæggelse af heldagsskolen i Vollsmose.
Men efter høringen blev hele sparekataloget
ikke uden drama forkastet, og efter forslag
fra Socialdemokratiet, Radikale og SF valgte
byrådet i stedet at spare på ledelse og administration, eksterne konsulenter, kompetenceudvikling samt at stoppe for ansættelser i
administrationen og effektivisere indkøb og
digitalisering.
Allerede før nytår blev over 10 procent af
de ansatte i B&U-forvaltningens ledelseslag
afskediget.
Nu har Odense har fået andet at spekulere på,
efter at det er kommet frem, at antallet af børn
og ældre de kommende år vil øges så meget, at
der i 2028 vil mangle ca. en halv milliard kroner til skole og velfærd.
Det har fået borgmester Peter Rahbæk Juel
til at tænke i ekstraordinære løsninger og
annoncere en omfattende omprioritering af
midlerne.
– Det kommer til at gøre rigtig ondt, og der
vil være beslutninger, nogle ikke kan lide, siger
Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.
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Fynsk lektor i opgør med 
OPGØR MED SKOLEREFORMEN // Den fynske lektor Keld Skovmand mener, at
politikerne skylder lærerne en kæmpestor undskyldning. Skolereformen og indførelse af
læringsmålstyret undervisning var ikke som hævdet baseret på valid forskning

Politikerne skylder
lærerne en kæmpestor undskyldning,
siger lektor, ph.d. Keld Skovmand.
Det er hele beslutningsgrundlaget
for indførelse af den skelsættende
skolereform fra 2014 og læringsmålstyringen, som han gør op med.
– Læringsmålstyret undervisning
blev gennemført med bulder og
brag og lanceret og markedsført,
som om det nærmest var løsningen
på alle problemer i skolen. Han
mener, at politikerne må give en
forklaring på, hvorfor man indførte
det, og hvorfor man nu har trukket
det tilbage.
– Derefter skal man indrømme, at
man har taget fejl, og så skal man
give den danske lærerstand en
kæmpestor undskyldning.
Skovmand advarer dog mod at tro,
at læringsmålstyringen er fjernet,
bare fordi ordet er fjernet.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Det er ikke småting Keld Skovmand, der er lektor,
ph.d., får sagt og
skrevet om læringsmålstyring, dansk pædagogik
og politik i sine to nye bøger,
„Folkeskolen, efter læringsmålstyringen?“ og „I bund og grund
– reformer uden fundament?“
Begge bøger udkom den 1. februar 2019 på
det Gyldendal-ejede Hans Reitzels Forlag.
Hans dobbeltudgivelse er udtryk for et totalopgør med de seneste års udvikling i folkeskolen,
læringsmålstyringen og eroderingen af demokratiet. Skovmands velskrevne bøger indeholder
generalkritik af „rådgivningsmonopoler“, „uoplyst embedsmandsvælde“ og „sjælløs standardisering“ og er et manifest for frihed og oplysning.
Desuden har han indgivet klage til Nævnet
for Videnskabelig Uredelighed over videnskabelige tekster fra fire navngivne, prominente
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forskere med angivelse af 60 eksempler på plagiat
og citatfusk.
Teksterne har været brugt som fagligt belæg
for indførelse af skolereformen, mener han.
ANTIDEMOKRATISKE KRÆFTER
Keld Skovmand, der er ansat på University College
Lillebælt og i en årrække har været seminarielærer
på Zahle og Odense Seminarium, er især kritisk over
for læringsmålstyringen, som han mener stadig
rumsterer på trods af massiv kritik og modstand.
– Det er jagt på det entydigt målbare i troen på,
at når vi kan fastslå, hvor langt en elev eller studerende er i sin målopfyldelse, så kan man ved at
måle på det vejlede eleven til at nå målet.
– Men du har ikke nogen horisont ud over det
enkeltstående måls logik, og vi kan ikke sige noget om, hvad summen af målopfyldelsen så er. Vi
starter bare hele tiden med et nyt mål. Altså gør
man mål til genstand for læring.
For Skovmand er det dog selve samfundsudviklingen, der har størst bevågenhed.

– For mig handler det om samfundstilstanden, og hvad det er for antidemokratiske kræfter, vi ser udfolde sig. Reformerne i skolen og på
læreruddannelsen er eksempler på en bestemt
antidemokratisk styringslogik.
Selv om især „Folkeskolen, efter læringsmålstyringen?“ med det drilske spørgsmålstegn
er en meget personlig bog, som lejlighedsvis er
skrevet i litterær stil, så er den samlede dokumentation så omfattende, at Skovmand er svær
at komme uden om. Også fordi hans samlede
værk bygger på en ph.d.-afhandling, der er godkendt af Danmarks Pædagogiske institut for
Uddannelse og Pædagogik (DPU).
Bøgerne har skabt rystelser i den pædagogiske verden, og karrierefremmende er udgivelserne næppe.
INDIGNERET PÅ LÆRERNES VEGNE
Hvordan tør Odense-lektoren mon sætte sig op
mod store dele af det skolepolitiske og pædagogiske establishment?

læringsmål og styring
– Jeg ved, at jeg er ude i en god sags tjeneste, og jeg kan mærke, at der er stor opbakning. Ikke mindst blandt lærere. Jeg har
haft en særlig viden, og det forpligter. Man
kan sige, det er en demokratisk drivkraft.
I bøgerne kritiserer Keld Skovmand
beslutnings- og vidensgrundlaget for indførelsen af Fælles Mål 2014 og læreruddannelsesreformen fra 2013.
Han konkluderer, at der i Danmark er sket
en omfattende og systematisk misrepræsentation af udenlandsk uddannelsesforskning,
og at skolereformen og læreruddannelsesreformen derfor hviler på et falsk grundlag.
Sidste år blev Keld Skovmand af undervisningsminister Merete Riisager selv
inviteret med ind i Rådgivningsgruppen
for Fælles Mål i Undervisningsministeriet,
som professor Lene Tanggaard har været
formand for.
Ministeren har derefter trukket alle
tekster, der handler om læringsmålstyret
undervisning tilbage og er ved at få lavet en
teknisk gennemskrivning, så læseplaner og
vejledninger bliver renset for begrebet læringsmålstyring.
Det synes Keld Skovmand er godt, men
han synes, at det er stærkt problematisk, at
man ikke går ud og siger det offentligt.
– Jeg synes at de mange lærere, der har
været underlagt læringsmålstyret undervisning har krav på at få den besked, så de ikke
er i tvivl om, hvad der gælder.
Det grundlæggende problem for Skovmand er af moralsk karakter.
– Læringsmålstyret undervisning blev
gennemført med bulder og brag og lanceret
og markedsført, som om det nærmest var
løsningen på alle problemer i skolen. Derfor
skal man give en forklaring på, hvorfor man
indførte det, og hvorfor man har trukket
det tilbage. Derefter skal man indrømme, at
man har taget fejl, og så skal man simpelthen give den danske lærerstand en kæmpestor undskyldning.
– Man er nødt til at sige, at man begik en
fejl, ved at lytte til de forkerte forskere, at
man fik dårlig rådgivning. Så skal man jo
tage sin del af ansvaret og sige undskyld. Alt
andet er uordentligt. Jeg er indigneret på
lærerstandens vegne. Det er ikke i orden,
det der, siger han på et videospot, som Hans
Reitzels forlag har sendt ud.
KLAGEN
Skovmands kritik er sønderlemmende, og
den retter sig både mod det ministerielle
embedsværk i Undervisningsministeriet og
i Moderniseringsstyrelsen, Danmarks Evalueringsinstitut, Christine Antorini, Bjarne
Corydon og et „monopolagtigt“ rådgivende
forskningsmiljø, hvoraf tekster fra fire
navngivne forskere som nævnt er indberet-

tet til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed af
Keld Skovmand.
Det er tre professorer fra Aarhus Universitets
DPU, Jens Rasmussen, Lars Qvortrup og Niels
Egelund (emeritus) og desuden Andreas RaschChristensen, som er forskningschef på UC-VIA.
Keld Skovmands indberetning omfatter
ifølge Weekendavisen anklager om plagiat,
citatfusk, fabrikation af data og misrepræsentation af udenlandsk forskning, hvilket selvfølgelig er en ganske alvorlige anklager.
Han mener, at der muligvis er tale om den
største og alvorligste sag om videnskabelig uredelighed i danmarkshistorien.
Nævnet har dog ikke behandlet sagen endnu,
og de fire forskere har ikke ønsket at udtale sig
til Weekendavisen eller andre medier, før sagen
har været behandlet.

sige noget om, hvorfor de holder skole og kan
forklare betydningen af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati.
Keld Skovmand mener, at hans bøger i grunden er opbyggelige.
– Vi er nødt til at gentænke pædagogikken ud
fra folkeskolens formålsforestilling med en helt
anden tydelighed om åndsfrihed, ligeværd og
demokrati. Altså hvad betyder de tre grundlæggende værdier, og hvordan viser de sig? Hvordan
ser en skole, der er orienteret mod åndsfrihed,
ligeværd og demokrati ud? Hvordan ser en åndsfri undervisning ud? Hvordan ser en åndsfri
opgave ud? Vi skal tage ordene i formålet langt
mere alvorligt, end vi har gjort.

JURIDISK FODFÆSTE
– Fælles Mål er bekendtgørelsesstof. Dem kan
man se på, når man er sikker på, at man har opfyldt loven med paragraf 1, 5 og 18. Det er dem,
REFORMEN VAR ET EKSPERIMENT
– Skolereformen er et målstyringseksperiment. der handler om formålet og undervisningens tilrettelæggelse. Der står, hvad lærerne skal. Det
Der var to ting, man tvang lærerne i knæ med.
er den juridiske ramme for deres pædagogiske
Det ene var lov 409, og det andet var målstyringen. Jeg ser det som en
virksomhed.
slags knibtangsmanøvre,
– Det, der står i bekendtgørelsen er sekunat man har set som lov
dært, og hvis man ikke
409 og målstyringen som
har forstået, hvad der står
et økonomisk driftsrationale i folkeskolen.
i loven, så kan I slet ikke
Vi er nødt til at gentænke
– Så fik man et monarbejde pædagogisk velbepædagogikken ud fra folstrøst hierarki af tusindgrundet med de mål. Der
vis af mål. Hele ideen
keskolens formålsforestil- har vi sådan set et juridisk
var at have overordnede
fodfæste og en demokraling med en helt anden
tisk legitimitet om egne
kompetencemål, som
kunne nedbrydes til
tydelighed om åndsfrihed, pædagogiske refleksioner.
– Det ligger også i forlæringsmål. Men det er
ligeværd og demokrati.
længelse af rådgivningsteoretisk ubegrundet og
gruppens anbefalinger,
hænger ikke sammen.
LEKTOR KELD SKOVMAND
som jo handler om formål
Sprogligt er læringsmålstyringen fjernet fra
og frihed. Friheden ligger
landskabet, men selv om
i fortolkning af loven, som
Skovmand har bidraget til dette, sætter han
står over de bindinger, der findes i de gældende
spørgsmålstegn ved, om de underliggende målmål.
styringskræfter er aflivet.
– Det frigørende er at sige, at det ikke er fælles
– Om rådgivningsgruppens anbefalinger kan
mål, der er rammen for det, lærerne gør. Det er
sætte sig igennem, er jeg i tvivl om, nok overveloven og formålsparagraffen, der udgør ramjende skeptisk. Styringskræfterne er lokalisemen.
ret i KL og en del kommunale forvaltninger og
derfor også hos en del skoleledere, og så længe
MELDER FRA
de styringskræfter er uanfægtede eller intakte,
Begyndelsen på Keld Skovmands ph.d.-forsvar
så er der ikke noget, der for alvor forandrer sig.
havde titlen „Jeg melder fra.com“. Det er det,
som han mener at gøre med sine bøger. Han
melder fra. Han mener ikke, at han som ansvarLILLESKOLEN I HOLSTEBRO
lig akademiker kan beholde sin viden for sig selv
Keld Skovmand er opvokset i Holstebro og var
og undlade at handle.
selv som barn elev på Holstebro Lilleskole, der
– Vi taler om en nærmest totalitær orden, der
blev stiftet af hans far.
forsøgsvis har omsluttet skolens undervisning
– Mine pædagogiske værdier kommer fra lilleskolen. Tanken om at skolen må være fri for at og læreruddannelsen med læringsmålstyring
være skole, har jeg derfra. På de frie skoler har
„Der er brug for, at mange melder fra. Er det
den danske demokratiske skole haft helle.
ikke det, vi er enige om?“, skriver han direkte
– Folkeskolen har i høj grad mistet sin værhenvendt til læseren i en af sine nye bøger.
dimæssige orientering. Jeg tvivler på, at der
er mange odenseanske skoleledere, der kan
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Det er
samfundssindet
jeg er nervøs for
INTERVIEW // Det stigende børnetal i Odense er kommet bag på politikerne, og
kommunen skal over en tiårig periode tilvejebringe svimlende 300 mio. kr. mere årligt
til Børn & Unge-området. Alligevel vil B&U-rådkvinde Susanne Crawley have bygget
en ny skole i centrum. Men også Vollsmose-projektet rumsterer.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Politik er
ikke et teselskab. Selv om
byrådsmøderne i
Odense nu indledes
med en sang, er det så
som så med fællesskabsånden, og Susanne Crawley, der
siden 1. januar 2014 har været
rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, har flere gange givet udtryk for, at det kan være et ensomt job. Hun er
de radikales eneste medlem af byrådet og har
sin post på socialdemokraternes nåde.
At hun ikke altid er enig med den socialdemokratiske næstformand i B&U-udvalget fik
hendes facebookvenner en smagsprøve på, da
hun var i åben diskussion med Tim Vermund
om at forsøge at modvirke sivningen af elever
fra folkeskolen til fri- og privatskoler. „Folkeskolen har også brug for jer,“ skriver hun til
Vermund og Venstres Christoffer Lilleholt.
„Jeg kan ikke løfte denne dagsorden alene,
så det, jeg beder jer om, er vel, at vi gør det
sammen.“
Vermund svarer, at han ikke synes, det
står så galt til med folkeskolen, og at „man
skal passe på med at tale vores folkeskoler
ned“, og han får antydet, at Crawley i lidt for
høj grad går solo, og at „det er godt at have finansiering af sine forslag på plads samt sikre
sig politisk opbakning, så det bliver fælles
løsninger.“
En diskret stikpille, og det kan ikke udelukkes, at Tim Vermund også tænker på Susanne
Crawleys ofte fremførte ønske om at få bygget
en ny skole i Odenses centrum.

BE RETNING &
KOMME NTAR

JERNHÅRD KRITIK
Susanne Crawley har flere gange stået model til jernhård kritik. Senest skete det efter
budgetforhandlingerne i efteråret 2018, da
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der skulle spares 43,6 mio. kr. på børn- og ungeområdet, og hendes forvaltning kom med et
sparekatalog, der fuldstændig blev jordet og
forkastet.
Rådkvinden har dog afvist, at hun som politiker på forhånd måtte sortere i embedsværkets
sparekatalog.
I stedet for at spare direkte på børn og unge,
besluttede byrådet, at der i Budget 2019 primært skulle spares på ledelse og administration
og brugen af eksterne konsulenter.
Et nederlag er det også for Crawley, at Børnog ungeforvaltningen igen er sat under administration. I hvert fald skal rådkvinden og hendes
forvaltning løbende fremlægge økonomi for
økonomiudvalget med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) for bordenden.
NYHEDSBOMBE
I januar 2019 smed Fyens Stiftstidende en nyhedsbombe, som ændrer hele fundamentet for
Odenses økonomi.
Susanne Crawley gik sammen med den konservative ældre- og handicaprådmand Søren
Windell en tur op ad gangen i forvaltningsbygningerne på Ørbækvej. Det kunne man se i
avisen, som lod de to politikere annoncere, at en
kæmperegning ventede Odense, fordi der inden
for en tiårig periode ville blive markant flere
børn og ældre.
Frem mod 2028 vil der være 2700 flere børn
mellem 0 og 5 år i Odense og op til 800 flere skolesøgende børn. I børnerige kvarterer som Centrum, Skt. Hans og Skt. Klemens vil der derfor
blive brug for udvidelser af skolekapaciteten.
For mange ansatte i skoler og på velfærdsområderne var det en chokerende nyhed.
Hvis det økonomiske niveau bare skal fastholdes. vil det alene til B&U-området kræve
300 mio. kr. mere i årlig drift.
I 2013 besluttede politikerne i byrådet i
Odense at droppe en automatik, der sendte flere

penge til de ældre og til børnene, når der blev
flere af dem. Det svier nu til dem.
BARE DE BETALER SKAT
Samlet set vil der komme til at mangle en halv
milliard kroner i det kommunale budget, og det
har fået borgmester Peter Rahbæk Juel til at
foreslå meget drastiske nedskæringer. Administrationen skal slankes med 100 medarbejdere
for at tilvejebringe 60 mio. kr.
I Børn og Ungeforvaltningen blev mere end
10 procent af medarbejderne allerede afskediget før årsskiftet.
Susanne Crawley er enig med borgmesteren.
– Vi må kigge på andre områder og omprioritere.
– Det, jeg har at tilføje, er, at vi måske skal
tage bosætning ret seriøst. Jeg er ligeglad med,
om mennesker arbejder uden for kommunen,
bare de kommer hjem og betaler deres skat i
Odense.
– Det skal være en kommune, som det er
attraktivt at bo i for unge forældre, der er i
arbejde og skal have passet deres børn, skal gå
i skole og gå til fritidsaktiviteter. Men hvis vi
skal tiltrække børnefamilier, er det vigtigt, at
velfærdsydelserne er i orden. Det handler om
skoler og dagtilbud, og kommunens renommé
kan være afgørende for, om man vælger at slå
sig ned i Odense.
OPGIVER IKKE
Den økonomisk trængte situation får ikke Susanne Crawley til at opgive sit forslag om at få
nybygget en skole i Odenses centrum, selv om
hun tilsyneladende står ret alene med ønsket.
– Før jeg kan vise, at der er behov for en ny
skole i centrum, er eleverne blevet snuppet af de
private skoler. Kan jeg ikke være ligeglad med
det? Jeg er radikal og går ind for friskoler! Men
jeg mener, der er et problem, når op mod 40% af
et skoledistrikts børn ikke går i folkeskole.

– LB: Men hvis der skal hentes et trecifret millionbeløb til velfærdsområderne,
er der vel lange udsigter for en ny skole til
velsagtens 200 mio. kr.? Det er vel også
derfor, at socialdemokraterne ikke taler
om det, ikke?
– Ja, det er et kæmpestort beløb. Selvfølgelig
er det det. Men her giver det mening at tale om
drift og anlæg. Det er altid lettere at skaffe engangsmidler.
ANDRE MULIGHEDER
Susanne Crawley er dog villig til at ideen bliver
filet til, så så mange som muligt kan synes, det
er en god ide, som hun siger.
– Vi har jo Vestre Skole, som har en god beliggenhed, men ikke er i den bedste stand. Hvis
nogen synes, at det kunne være en bedre ide,
at tilbyde den nye, store, gode folkeskole, så
kunne det også være en ide.
– En anden ide er at bruge det gamle posthus.
Den har en fantastisk beliggenhed. Når det
nye Thomas B. Thriges-gade projekt er bygget færdigt, så kommer det til at binde havnen
sammen med byen og den ende af Skibhusgade
og Kochsgade som en ny Byens Bro. Jeg har
jo ikke lagt mig fast på nogen bestemt beliggenhed. Men jeg har en drøm om, hvordan det
kunne se ud.
LB: – Men der er simpelthen ingen, der
har bakket dig op i denne sag?
– Ikke offentligt i hvert fald.
LB: – Så der er en vis interesse?
– Ja.

– Det er ikke fordi, man
får dårligere undervisning
i en privatskole, siger
Susanne Crawley. – Det er
samfundssindet, jeg er nervøs
for. Folkeskolen er muligvis
svaret på, hvorfor vi er et
land med stor grad af tillid,
solidaritet og tolerance. Hvad
er ellers svaret på, at vi er
sådan et land? For mig at se er
det folkeskolen, der er svaret.

LB: Men der er du vel enig med socialdemokraterne?
– Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt nogen
andre end mig selv sige, at det er et problem.
Hvis socialdemokraterne synes det, så skulle de
måske gå i gang med at finde en løsning på det.
Det har jeg ikke hørt dem gøre.
– Jeg kan få på fornemmelsen, at der er nogen, der ikke ønsker, at det bliver mig, der får
det igennem.
– Jeg synes, det er et problem, at mange af de
mennesker, der bor inde i bymidten det er forældre til børn, der går i friskole, og som ikke kommer til at gå i skole med børn fra alle slags miljøer.
Det, tror jeg, kan blive et demokratisk problem.

– Det er ikke fordi, man får dårligere undervisning i en privatskole. Det er samfundssindet,
jeg er nervøs for. Folkeskolen er muligvis svaret
på, hvorfor vi er et land med stor grad af tillid,
solidaritet og tolerance. Hvad er ellers svaret
på, at vi er sådan et land? For mig at se er det
folkeskolen, der er svaret.
– Folkeskolen i centrum er ét af midlerne.
Der er masser af andre midler. Lige nu gør
Ejerslykkeskolen en kæmpeindsats for at blive
kvarterets skole. For første gang i flere år var
indskrivningstallene i år bedre end året før. Så
man kan godt ændre på det. De har en skolebestyrelse, der har lagt så mange kræfter i det, at
man ikke drømmer om det.

VOLLSMOSE RUMSTERER
Den radikale rådkvinde tror også, der er en vis
tøven på grund af Vollsmoseplanen, som skal
gennemføres.
– Selv om der ikke er lovgivet særlig meget
om skoleområdet i regeringens ghettoplan, så
har vi i vores egen plan stillet nogle ret store
krav til, hvad der skal ske med børnene, der går
i skole i Vollsmose.
– Det kræver måske også nogle anlægsinvesteringer. Er der nogle fluer, der kan smækkes
på én gang… Skal der laves en byggeløsning for
skolerne i Vollsmose, det tror jeg nu ikke, for
det er egentlig to ret gode bygninger, der ligger
derude – specielt H.C. Andersenskolen, som er
lækker, og Abildgaardskolen er jo ikke umulig
at gøre flot.
– Men det er rigtigt, officielt er der ikke nogen, der har støttet det
LB: – Men hvad tænker I om skolerne i
Vollsmose? Er der nye tanker, der ikke er
kommet frem?
– Ja, men det er jeg ikke klar til at sige noget
om endnu. Jeg skal selv have præsenteret en
gennemarbejdet udgave af en plan, men det
sker inden for en måned eller sådan noget (d.d.
7. 2. 2019, red.). Der er nogle ideer til, hvordan
det skal være. Men der er heller ikke noget
udvalg, der er præsenteret for det endnu. Oplægget, der specifikt omhandler skoleløsninger
i området, bliver præsenteret med et oplæg til
B&U-udvalgets drøftelse, som vi vel skal have
om to udvalgsmøder fra nu af.
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Det var en skøn dag
BILLEDKUNST & RUMFART // Lærer Vibeke Malmos, der selv er udøvende kunstner, deltog sidste år med 4.a fra Skt. Klemensskolen i konkurrencen om Springfrøprisen.
Klassen blev nummer tre, og arbejdet og oplevelsen har bragt eleverne tættere sammen.

Deltagelsen i konkurrencen om Springfrøprisen har bragt klassen tættere sammen, siger lærer Vibeke Malmos. Her
er daværende 4.a fra Skt. Klemensskolen fotograferet med den kontante gevinst, der skal bruges i fællesskab.

Fantasifulde UFO’er i hangar på Skt. Klemensskolen.

TEKST Erik Schmidt FOTO Privatfoto

– Det var en
dag, der spillede
fra start til slut, og
vi vil aldrig glemme
det. Det var en skøn dag,
siger lærer Vibeke Malmos.
Som billedkunstlærer
for 5. a på Skt. Klemensskolen
deltog hun sammen med klassen
sidste skoleår i den landsdækkende
konkurrence om „Springfrøprisen“, og klassen
vandt overraskende for dem selv tredjepladsen
og 10.000,- kr.
Billedkunstprojektet bestod af billeder, lerfigurer og papting, der alle kredsede om rummet
og planeterne.
– Det, som priskomitéen lagde vægt på, var, at
vores samlede arbejde var spændende, alsidigt
og tværfagligt. Det var lavet i billedkunstfaget,
men klassen kunne trække på viden fra faget
„natur og teknologi“, fortæller Vibeke Malmos.

BE RETNING

JACOB RIISING SOM STØTTEPÆDAGOG
For Laura Peiter, der er elev i klassen, var det
spændende at være til prisoverrækkelsen på
Designmuseet i København
– Vores lærer havde meldt os til konkurren10  LÆRERBLADET / FEBRUAR 2019

cen, uden at vi vidste det, så det var vildt pludselig at få at vide, at vi var blevet nomineret.
Det var kulturminister Mette Bock, der
skulle overrække præmierne, men komikeren
og tv-værten Jacob Riising var med som en
slags støttepædagog.
– Han var sjov, men han sagde også sådan noget med, at vi ikke skulle buuhe af andre.
De nominerede skoleklasser skulle lave en
udstilling og fremlægge deres projekt, inden
prisoverrækkelsen.
Laura synes også, at selve busturen til København var god.
– Vi havde den sødeste buschauffør. Han
fortalte alt muligt, og vi fik lov til at låne mikrofonen i bussen.
Hun synes, at eleverne i klassen er kommet
tættere på hinanden efter turen.
OGSÅ NATUR & TEKNOLOGI
Eleverne havde tegnet flyvemaskiner, som de så
ud set fra jorden. Én af maskinerne kom til at ligne
en rumraket, og det var den mere eller mindre tilfældige indledning eller måske netop den aktuelle
motivation til at arbejde med temaet om rummet
og planeterne, som viste sig at passe til, hvad eleverne arbejdede med i faget natur & teknologi.

Grønne, letvægtsrumvæsner.

I de to ugentlige billedkunsttimer og et par
fordybelsesdage blev der både tegnet rummennesker, raketter og lavet lerfigurer, månebiler
og ufo’er.
– Vi lærte forskellige teknikker undervejs,
fortæller Laura Peiter.
– Når vi lavede baggrund til vores billeder,
brugte vi fx Ecolinefarver, og når man så kommer sprit og salt ovenpå, så flyder baggrunden
ligesom ud.
– Vi lavede også lerfigurer og månebiler, ufoer
og planeter af papir og pap og toiletpapirruller.
Fra gamle computere kunne vi bruge tastatur-

Vi er kommet
tættere på hinanden.
LAURA PEITER,
ELEV I NUVÆRENDE 5. A

Da kroppen stadig nemt blivet træt, har hun fortsat en assistent, som står til hendes rådighed, når praktiske
opgaver skal udføres. Det er altså ikke eleverne, som den ekstra hjælp er tiltænkt, men læreren.

Bo har hjulpet mig
Eleverne lærte i løbet af processen forskellige teknikker.
Baggrunden er lavet med Ecolinefarver, sprit og salt.

Det var kulturminister Mette Bock (LA), der skulle
overrække præmierne, men komikeren og tv-værten
Jacob Riising var med som en slags støttepædagog.
Han sagde, at eleverne ikke måtte buuhe ad
hinanden.

knapperne, som vi limede på som en slags
dekoration.
Klassen har ikke brugt præmiepengene
endnu, men Vibeke Malmos har nok en ide,
der kan bringe eleverne endnu tættere på
hinanden.

SYGDOM// Da lærer Vibeke Malmos blev alvorligt
syg, begyndte hun selv at male og fik hjælp af
lærerforeningens konsulent til en god ordning på
Skt. Klemensskolen.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Lærer Vibeke Malmos er selv udøvende
kunstner med flere, mindre udstillinger bag
sig. Interessen fik hun, da hun havde billedkunst på Skårup Statsseminarium som en del
af en meritlæreruddannelse.
Oprindelig er hun uddannet socialpædagog
og blev senere ansat som børnehaveklasseleder på Skt. Klemensskolen i Odense. Men i
2005 blev hun færdig som lærer og fik ansættelse på sin gamle skole.
– Vi havde en fantastisk lærer på seminariet, og jeg blev helt opslugt af faget og de
forskellige genrer, siger hun.
I flere år fik hun ikke gjort noget ved sin interesse, men så blev hun alvorligt syg.
Sygdommen krævede, at hun blev stamcelletransplanteret og isoleret hjemme i tre
måneder.
Nu blev maleriet en fast aktivitet hver eneste dag, og Vibeke er sikker på, at hun fik det
bedre, fordi det at male gav hende mulighed
for at flytte opmærksomheden fra sig selv.
HJÆLPEN FRA LÆRERFORENINGEN
I dag maler hun ofte i weekender og ferier,
men får også dækket sit behov for at beskæftige sig med billedkunst gennem sit arbejde
på Skt. Klemensskolen.

Perioden med sygefravær fik Vibeke til at
melde sig på maleskole hos kunstneren Indigo Richards, hos hvem hun siden været fast
kursist.
Da Vibeke Malmos efter sin sygdomsperiode skulle vende tilbage til Skt. Klemensskolen, var hun ikke i stand til at arbejde på fuld
tid. Hun blev meget hurtigt meget træt.
Men oplevelserne på jobcentret var ved at
tage modet fra hende.
– Det er et system, hvor man hele tiden bliver kontrolleret. Både da jeg var på sygedagpenge, og da der blev tale om, at jeg muligvis
skulle tilbydes en fleksjob-ordning. Jeg har
aldrig oplevet noget lignende!
– Hvis jeg ikke havde fået hjælp af Bo inde
fra Odense Lærerforening, så var jeg da
knækket sammen i det system. Han hjalp mig
megameget.
Sammen med Skt. Klemensskolen og konsulent Bo Tryggedson fra OLF, fik den nu
57-årige Vibeke Malmos skræddersyet en
anden ordning, som var ubureaukratisk og
passede til hende.
I stedet for et fleksjob fik hun tilbudt nedsat tid til 30 timer ugentligt og hjælp fra en
ung ufaglært asssistent i 15 timer.
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OLF MENER
Anne-Mette
Kæseler Jensen
Formand
Tlf. 23301268

Dennis Vikkelsø
Næstformand
Tlf. 26292099

Niels Munkholm
Rasmussen

Charlotte Holm

Jan Andersen

Line Mørk

Nirmin Hamad

af Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening

En sejr for ytringsfriheden
og retten til at være engageret!
Tillykke til Erik, til lærerne, folkeskolen, de offentligt
ansatte – og til vores demokrati. Landsretten har nu
slået fast, at Erik Schmidt havde ret til at ytre sig uden
at skulle rammes af tjenstlige sanktioner.
Baggrunden for den tjenstlige samtale var, „at ledelsen oplever, at du er meget negativ over for de forandringer, Agedrup Skole er i lige nu. Dette kommer ofte
til udtryk på fællesmøder, hvor du har negative holdninger og synspunkter.“ Advarslen indeholdt også en påtale
af Erik Schmidts attitude.
Advarslen skabte stor utryghed rundt i landet og
blandt kollegerne på skolen, som bl.a. skrev følgende
i et brev til ledelsen: „Oven i den store usikkerhed er
det chokerende, at en kollega er indkaldt til tjenstlig
samtale og bliver sanktioneret for at være kritisk og
følelsesmæssigt påvirket på et personalemøde. Flere
af os er nervøse for, at man vil blive straffet for at være
uenig med ledelsen. Vi vil gerne et konstruktivt og reelt
samarbejde“.
I folkeskolens formålsparagraf står: „at skolens virke
skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.“
I folkeskolen forberedes eleverne til at blive borgere i
et demokrati – til at deltage og tage et medansvar og til
…“at få tillid til egne muligheder og baggrund for at tage
stilling og handle.“

Derfor handler historien om lærer Erik Schmidt
langt fra kun om ham og skolens ledelse. Det er selve
grundstenen og debatkulturen i folkeskolen, der står
for skud. På folkeskoleområdet er ytringsfriheden helt
afgørende for, at dialog og kritik kan være med til at
kvalificere og forbedre store forandringer og politiske
beslutninger til gavn for børnene og os alle.
Hvis vi som lærere ikke kan få lov til at udtrykke vores mening og risikerer at få en tjenstlig sanktion, så er
det til skade for hele den danske folkeskole. Vi har brug
for lærere med holdninger og engagement – og ikke for
nogen, der bare slår hælene sammen og retter ind. I
skolen skal eleverne opleve, at det er naturligt at have
holdning og give udtryk for den.
Odense Kommune og Odense Lærerforening har i
fællesskab udgivet 7 dogmer for god dialog, som er sendt
ud til skolerne i januar 2016. De har gjort en forskel.
Derimod blev de udsagn, holdninger og argumenter,
som OdenseKommune fastholdt frem til retssagen
d. 30. oktober 2018, underkendt af Landsretten.
Det bør følges op med en officiel udmelding til
skolerne – og en officiel undskyldning til lærer Erik
Schmidt.

Dogmer for god dialog
Dogmerne fra 2016 er stadig gyldige

Anette Vestergaard
Madsen

I en rundspørge blandt
lærerne i Odense fra
efteråret 2013 svarede
53 procent af lærerne,
at de oplevede, at
kommunen forsøgte
at begrænse deres
offentlige ytringer. Det
var medvirkende til,
at Susanne Crawley i
foråret 2015 tog initiativ
til sammen med Odense
Lærerforening at få
etableret enighed om
dogmer for god dialog.
Dogmerne er stadig
gyldige.

Anders Sund
Pedersen

Foto: Erik Schmidt
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ODENSE LÆRERFORENING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2019
OLF-GENERALFORSAMLING // Fredag den 8. marts 2019 i Koncertsalen på Radisson Blu H.C.
Andersens Hotel. Taler af Susanne Crawley Larsen og Alexander von Oettingen. LærerBladet LIVE
med Julie Maria og med stærke og underholdende indslag om Den nordiske hemmelighed afslutter
generalforsamlingen.
Odense Lærerforening afholder generalforsamling 2019
fredag den 8. marts i Koncertsalen på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel.
Dokumenter til generalforsamlingen offentliggøres i henhold til vedtægterne.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den
22. februar 2019 jf. vedtægternes § 14. Disse sendes til mail:
082@dlf.org.
Dørene åbnes kl. 15.30. Der serveres kaffe og kage. I pausen serveres sandwich og øl/vand/vin. Alle er velkomne.
Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte medlemmer.
I år afsluttes generalforsamlingen med LærerBladet
LIVE: ”Den nordiske hemmelighed”.
Erik Schmidt og Bea Møller Schmidt har med en liveudgave af Odense Lærerforenings medlemsblad skabt et skarpt
og underholdende pædagogisk-journalistisk sceneshow,
hvor der præsenteres spændende fortællinger om folkeskolen og nordisk inspireret pædagogik, nogle stærke vidensmættede indlæg, lidt sketch og noget poetisk musik.

FORELØBIG DAGSORDEN

Gæstetalere: Alexander von Oettingen
og Susanne Crawley.
Kl. 16.00: Start med velkomst,
fællessang, formalia, valg af dirigent mv.
1. Valg af dirigent

Alexander von
Oettingen, prorektor,
dr. pæd.

2. Godkendelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4.	Regnskab, herunder regnskab for
Særlig Fond
5. Indkomne forslag
6.	Fastsættelse af frikøb/vederlag
til styrelsesmedlemmer og
tillidsrepræsentanter jf. § 16
7.	Forelæggelse af budget og
fastsættelse af kredskontingent

Susanne Crawley
Larsen, læge,
politiker, rådkvinde
(RV)

8. Eventuelt

DEN
NORDISKE
LÆRERBLADET LIVE // LærerBladet afslutter generalforsamlingen fra scenen.
HEMMELIGHED
FO

O:
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RS
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Det er med inspiration fra
Lene Andersen og Tomas
Björkmanns bog „The Nordic
Secret“, at LærerBladet
kan præsentere en række
spændende fortællinger
om folkeskolen og nordisk
inspireret pædagogik. Samt
satire og poetisk musik.

F OT

:J

AC

LærerBladet LIVE stiller ind på
det nordiske spor i en skarp
og underholdende hybrid af
et sceneshow, som bærer
overskriften „Den nordiske
hemmelighed.“ Forestillingen
varer 50 minutter.

TO

Lene Rachel Andersen,
økonom, forfatter, futurist

Julie Maria,
sanger

Karin Kurtzweil
lærer

Frans Ørsted Andersen,
lektor, ph.d., forfatter

Pia Henriksen,
lærer

Keld Skovmand
lektor, ph.d., forfatter
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Er der blevet øget frihed i
fælles mål, Odense?
LÆRINGSMÅLSTYRING // På trods af, at det er mere end et år siden, at
folketinget besluttede at gøre de 3.170 bindende mål vejledende og fjerne begrebet
„læringsmålstyring“, er tilbagemeldingen på Odense Lærerforenings rundspørge,
at mange odenseanske skoler stort set fortsætter uændret.
Odense Lærerforenings
formand Anne-Mette
Kæseler Jensen vil gerne
være med til at sikre, at
der lokalt følges op på
Folketingets intention om
øget frihed i Fælles Mål.

læringsmålstyring, som hun siger. Omvendt blander hun sig helst ikke i selve udmøntningen af den
overordnede retning, hun har udstukket.
– Det er jo en samtale, skolechefen tager med
lederne på baggrund af ledernes meldinger fra
lærerne. Der er sendt nogle ret tydelige signaler
både fra mig og egentlig også fra Tim Vermund
(S), om at vi ikke har noget behov for at indføre
målstyring som metode.
– Men for mit eget vedkommende så er der grænser for, hvor langt ned i driften jeg vil blande mig,
i hvilke programmer der bruges, eller hvordan en
skoleleder laver aftaler med sine lærere. Jeg hører
faktisk heller ikke så meget mere om det.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Selv om undervisningsministeriet har lagt
afstand til læringsmålstyringen i folkeskolen og fjernet begrebet fra
vejledninger og læseplaner,
så fortsætter skolerne i Odense
tilsyneladende som om, intet er
hændt.
Det er lærerformand Anne-Mette Kæseler
Jensens konklusion på en rundspørge blandt
lærerne i Odense.
– På trods af, at det er 1½ år siden, at folketinget besluttede at gøre de 3.170 bindende mål
vejledende og fjerne begrebet „læringsmålstyring“, er tilbagemeldingen på vores rundspørge,
at mange skoler i Odense stort set fortsætter
uændret, og Odense Kommune fortsætter ufortrødent med at udbyde kurset „VFL-vurdering
for læring“.
– Der er i høj grad brug for, at Odense Kommune hurtigst muligt igangsætter en proces,

BE RETNING
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så der følger op på Folketingets intentioner om
øget frihed i Fælles mål.
Alle skolens parthavere bakker op om intentionerne og har sammen formuleret sig i folderen
„Øget frihed i fælles mål – Hvordan skaber vi en
ny praksis?“
– Vi bidrager gerne, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.
Bag folderen står både ministeriet, KL, Skolelederforeningen, Børne– og kulturchefforeningen og Danmarks Lærerforening.
Parterne opfordrer til lokalt at drøfte „De fem pejlemærker“ fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål.
En lovændring i 2017 lempede bindingerne
i Fælles Mål. Formålet var at give lærerne et
større professionelt råderum til at tilrettelægge
undervisningen. Pejlemærkerne og anbefalingerne til læringsplatformene skal understøtte
dette.
EN SAMTALE SKOLECHEFEN TAGER
I Odense har den politiske leder af B&U-forvaltningen, Susanne Crawley aldrig været vild med

SKOLEPOLITIKERNE I ODENSE HAR ALDRIG
BEDT OM DET
Undervisningsministeriets arbejdsgruppe for
Fælles Mål på læringsplatformene anbefaler
blandt andet en lokal dialog mellem det politiske
niveau, forvaltningen, skoleledelser og de fagprofessionelle om, hvordan en meningsfuld brug af
læringsplatformene kan understøttes.
Læringsplatformene Min Uddannelse og Mebook er nemlig skræddersyede til læringsmålstyring.
Men heller ikke her har Odense Kommune planer om aktuelle forandringer.
– Nu er jeg jo ikke ekspert i læringsplatforme,
men jeg ved jo, at der er noget, man skal bedrive
digitalt. Elevplanerne skal være digitale, så vi
kan ikke bare sige, at vi ikke har det, og der er
noget med datasikkerhed, der skal være i orden,
så man kan heller ikke bare have det på lærerens
computer.
– Det er ingen hemmelighed, at jeg aldrig har
været vild med målstyring, men der er nogle lovgivningsmæssige krav, vi skal leve op til, og et af
dem er elevplaner. Man skal kommunikere med
forældre på Intra og så videre.
– Men hverken ministeriet eller for den sags

Lene Tanggaard,
der var udpeget af
undervisningsminister
Merete Riisager til
at stå i spidsen for
Rådgivningsgruppen for
Fælles Mål, som hun sammen
med blandt andre lektor
Keld Skovmand, lærer Mette
Frederiksen og lærer og DLFforretningsudvalgsmedlem
Jeanette Sjøberg har været
med til at sætte præg på.
Lene Tanggaard er professor
i pædagogisk psykologi ved
Institut for Kommunikation
på Aalborg Universitet, hvor
hun forsker i kreativitet og
læring.

DE FEM PEJLEMÆRKER FRA
RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR
FÆLLES MÅL

1.	Færre bindinger skal give øget lokal og
didaktisk frihed til skolerne.
2.	Forankring i folkeskolens formål.
3.	Undervisningens tilrettelæggelse ud fra
folkeskoleloven.
4.	Faglige mål som central didaktisk
kategori.
5.	Styrkelse af den professionelle
dømmekraft.
Kilde: Undervisningsministeriet m.fl.
i folderen „Øget frihed i Fælles Mål“

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE
RAMMER FOR BRUGEN AF
LÆRINGSPLATFORME?

Arbejdsgruppen for Fælles Mål på
læringsplatformene anbefaler blandt
andet en lokal dialog mellem det politiske
niveau, forvaltningen, skoleledelser og de
fagprofessionelle om:
• hvordan en meningsfuld brug af
læringsplatformene kan understøttes.
• hvilke fælles løsninger ift. anvendelsen
af læringsplatformene, der kan være
meningsfulde, og hvilke løsninger, der
skal være lokalt forankret på skoleniveau,
teamniveau og individuelt.
Arbejdsgruppen anbefalede også, at:
• den didaktiske og kontekstafhængige
anvendelse af læringsplatformene skal
være begrundet i faglige, pædagogiske
og didaktiske overvejelser. Den
grundlæggende præmis er, at læringsplatformen alene anvendes, hvor det
fagligt og didaktisk giver mening.

skyld byrådspolitikerne i Odense har nogensinde bedt om læringsmålstyring i folkeskolen.
– Undervisningsministeriet og politikerne
på Christiansborg har selv på en eller anden
måde indrømmet, at de ikke ved, hvor det kom
fra. Lige pludselig var der bare, jeg ved ikke hvor
mange mål, og skoleforvaltningerne troede, de
skulle implementere det. De havde fået at vide,
at det ville poltikerne have, men de har sagt, at
det har de aldrig bedt om. Det er vel der, vi er nu.
– Skolepolitikerne i Odense har heller aldrig
bedt om det. Jeg har aldrig hørt nogen være forelsket i, at man skulle kontrollere lærernes undervisning på den måde og i øvrigt heller ikke
kontrollere eleverne på den måde.
MERE DIDAKTISK FRIHED
I tidernes morgen – det vil sige, da reformen
trådte i kraft – var det meningen, at fælles mål
skulle gøres til nye „forenklede fælles mål“.
Her kunne man tale om paradigmeskifte i
folkeskolen – eller som Antorini kaldte det: en
kulturrevolution. Kulturrevolutionen var en

læringsrevolution. Nu skulle der anderledes
styr på læringsudbyttet. Læring og styring blev
ledetrådene.
Forenklet blev målene aldrig. Tværtimod.
Da regnebrættet skulle gøres op, viste det sig,
at der var over 3.000 mål, som en lærer skulle
leve op til.
Da kritikken satte sig igennem, og selv undervisningsministeren fandt det for sindssygt,
nedsatte hun en gruppe, der skulle forenkle og
begrænse „de forenklede mål“.
Udover professor Lene Tanggaard, var blandt
andre også lektor Keld Skovmand, lærer Mette
Frederiksen og lærer og forretningsudvalgsmedlem af Danmarks Lærerforening Jeanette
Sjøberg repræsenteret.
Gruppens arbejde mundede ud i, at læringsmålstyringen som begreb blev fjernet fra vejledningen, at lærerne skulle have større didaktisk
frihed, skolens formål og lærerens dømmekraft
blev opprioriteret, at fag og indhold skulle spille
større rolle og der nu kun skulle leves op til et
mindre antal kompetencemål.

• der lokalt skabes rum for professionel
dømmekraft og ovenstående didaktiske
drøftelser i faglige fællesskaber.
• f agprofessionelle kan eksperimentere
med læringsplatformenes funktionaliteter
med henblik på at vurdere, hvor og
hvornår det giver mening at anvende
dem. Det kan fx være i form af
aktionlæringsforløb i fagteams.
Kilde: Undervisningsministeriet m.fl.
i folderen „Øget frihed i Fælles Mål“

Alligevel hvilede der gennem brugen af de
digitale læringsplatforme – Min Uddannelse
og Meebook – stadig et krav til lærerne med
hensyn til at formulere mål for hver enkelt elev
i hvert enkelt fag.
KL’s nu tidligere udviklingschef Arne Eggert
lovede i juni 2018, at læringsplatformene ville
blive tilpasset til den nye situation, at det ikke
længere er obligatorisk for lærerne at følge
færdigheds- og vidensmålene i Fælles Mål.
Justeringen vil ske inden for et år, sagde
Eggert dengang til fagbladet Folkeskolen.
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Det er ikke for
ingenting, at
von Oettingen
er amatørskuespiller.

DANNELSESTEORETIKER OG
LIVLIG FORMIDLER

Alexander von
Oettingen er
sparringspartner
og inspirator
for Danmarks
Lærerforening
i foreningens
forsøg på at formulere et folkeskoleideal. Han
fortæller om arbejdet på Odense
Lærerforenings
generalforsamling den 8. marts.

LÆRERNES FOLKESKOLEIDEAL // Kan
lærernes folkeskoleideal
ændre skolens retning?
Odense Lærerforening
holder medlemsmøde den
21. marts 2019 om arbejdet
med folkeskoleidealet, som
ph.d. og dr. pæd. Alexander von Oettingen er sat i
spidsen for. Han er desuden
inviteret som gæstetaler til
generalforsamlingen den 8.
marts 2019.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Alexander
von Oettingen,
der er kendt fra den
offentlige debat om
skole og uddannelse, er
en skarp dannelsesteoretiker og debattør, men også en
livlig formidler, der kan trylle
og performe.
Von Oettingen har arrangeret en
serie konferencer under overskriften „Pissedårlig undervisning“, der har indeholdt meget
underholdende og performative indslag, som
i øvrigt har kastet væsentlige diskussioner af
sig. Det er ikke for ingenting, at han både er
doktor i pædagogik og amatørskuespiller. I
øvrigt også tidligere folkeskole- og efterskolelærer.
På plakaten har han desuden haft en serie
forskningsseminarer om „Empirisk dannelsesforskning“ og en ny på vej med kendte internationale pædagogiske navne som Gert Biesta,
Stefan T. Hopmann og Andreas Gruschka.

BE RETNING &
KOMME NTAR
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Alexander von Oettingens mission her er at
inkludere og kombinere dannelsesteori med
empiri og praksis.
Gennem årene har han selv bidraget med
væsentlige bøger om almen didaktik og dannelse.
– Jeg tror, at pædagogik dybest set er et
spørgsmål om, hvad vi vil med vores liv og vores samfund, sagde han for nylig til Politiken
Skoleliv.
TIL ODENSE
Til daglig er den 52-årige prorektor i ledelsen af
University College Syd, som har base i Haderslev på det gamle seminarium, så han mangler
ikke beskæftigelse.
Alligevel sagde han ja til sammen med medlemmerne af Danmarks Lærerforening at udforme et folkeskoleideal. Idealet skal vedtages
på DLF’s kongres i efteråret, og Anders Bondo
opfordrer til, at flere lærere giver deres bud på,
hvad et folkeskoleideal skal indeholde.
Lærerforeningen ser det som et led i kam-

pen om skolen. Efter lockouten i 2013 blev det
vurderet, at det var en manglende bevidsthed
i samfundet om, hvad skolen egentlig er for en
institution, der resulterede i en katastrofal
arbejdstidslov.
Arbejdet med skoleidealet har med skiftende
styrke stået på i 2-3 år. Der har været afholdt
regionale medlemskonferencer og en enkelt
forskerkonference, og der er desuden etableret
interessegrupper. For DLF er der tale om et
højt prioriteret arbejde.
Odense Lærerforening holder medlemsmøde om folkeskoleidealet den 21. marts 2019
under overskriften „Hvad er dit folkeskoleideal?“.
Desuden er Alexander von Oettingen inviteret som gæstetaler til generalforsamlingen den
8. marts 2019.
ET REDUCERET SYN PÅ SKOLE
– Det er meget modigt af Danmarks Lærerforening at tage fat på at formulere et skoleideal, siger von Oettingen, der understreger, at det ikke

Den 52-årige
dr. pæd. bor i
Tyskland og er
pædagogisk set
dedikeret til den
tyske dannelsestradition.

PENGEPRÆMIER PÅ VEJ
IND I PÆDAGOGIKKEN!
PENGEPRÆMIER // Både folkeskole og
boligforening er begyndt at give børn penge for
at klare opgaver i skolen. Men det er et skråplan,
mener Thomas Harton Andersen fra Søhusskolen,
der kalder det lommepenge-behaviorisme.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

er hans, men lærerforeningens ideal, og at det
har baggrund i den pædagogiske verden.
– Andre kan have et andet bud, men vi trænger til at få afklaret, hvad det faktisk er for et
skolebegreb, vi opererer med.
Von Oettingen har set på KL’s og skoleledernes syn på skole, og han har studeret, hvad det
norske Ludvigsen-udvalget er kommet frem
til.
– Man må bare sige, at Ludvigesn-udvalget
og også Danmarks Lærerforenings arbejde
er langt bredere og mere komplekst, hvor de
andre har nogle bestemte policy-ting, de gerne
vil fremme, og det er fint nok, men det bærer
også præg af, at skolebegrebet er enormt reduceret.
– KL har det med at sætte skolen ind i en
økonomisk dagsorden. Legitimt nok, men det
bliver meget noget med, at vi er i et samfund,
der er udsat for global konkurrence, og vi skal
være dygtige og alt det der. Men skolen er meget mere end det.
EN VÆRDI I SIG SELV
– For skolelederne er det også hele tiden et
spørgsmål om, at vi i fremtiden skal kunne det
og det. Det er et reduceret syn, og jeg vil kalde
det sociologisk, funktionelt, fremtidsorienteret
i sin tilgang. Ligesom KL’s.
– Det mangler historien, bredden i dannelsesskalaen. Folkeskolen har langt større
betydning. Tænk bare på, hvilken betydning
den har i kultursamfund lokalt i den lokale
landsby i Møgeltønder. Det er ekstremt, hvad
den betyder. Eller betydningen af, at du får
indsigt i forskellige vidensformer: Det æstetiske, det musiske, det biofysiske, det matematiske. 21st century skills kan jo ikke gøre
det ud for fag og fagdidaktik. Undervisning er
dannelse.
– Man må bare sige, at i skolen lærer vi sammen. Læringsmålstyringens filosofi er jo, at
hvert enkelt barn knækker sine læringsmål
ned i detaljer og hopper fra tue til tue.
– Det er en værdi, at vi bliver undervist sammen, at vi har tid til at reflektere sammen.
Vi underviser, vi viser det, der ligger under
tingene, for at forstå dem i en større sammenhæng.
– Det er vel skolens frie tid. Det er for mig at
se en værdi i sig selv.

Marienhoffskolen i Ryomgaard i Syddjurs vil
uddele pengepræmier til de 9. klasseelever,
som ifølge deres lærere har gjort det særlig
godt. Ideen er, at den elev, der ifølge lærerne i
løbet af året har fået det højeste karaktergennemsnit, og den, der har flyttet sig mest rent
karaktermæssigt ved årets slutning, får 3.000
kr. stukket i hånden
Det samme gør den elev, der har har været
den bedste kammerat.
LærerBladet har spurgt Thomas Harton
Andersen, der er lærer på Søhusskolen og tidligere TR, hvad han mener om den praksis.
Thomas Harton Andersen kalder det „lommepenge-behaviorisme“.
– Det er en ynkelig og misforstået tilgang til
dannelse i den danske folkeskole.
– Folkets skole skal fremelske en kultur,
omkostningsfrit, hvor vi passer på hinanden.
Det har vi en særlig pligt til.
LYST TIL AT LÆRE MERE
Der er måske tale om en ny tendens, for også
BL – Danmarks Almene Boliger er begyndt
at give lommepenge til skolebørn. Det gør de

for at lave matematikopgaver efter skoletid.
Børnene logger ind på en app, laver opgaverne
og får penge for det.
Fra BL’s side er det angiveligt et forsøg på at
bryde børnenes sociale arv. I første omgang
er det et pilotprojekt med „personaliseret læring“ for omkring 60 sjetteklasses elever fordelt i Fredericia, Gellerup, Kokkedal, Horsens
og på Bornholm. Man får 75 kr., når man gennemfører et af de to moduler i pilotprojektet,
der hedder ’Mod på Matematik’, og projektet
bliver tilbudt til resten af de udsatte boligområder til sommer.
Appen er udviklet af virksomheden Area9
Lyceum, som i januar 2018 fik tildelt 190 mio.
kr. af Vækstfonden.
Lektor Niels Jakob Pasgaard fra VIA
mener, at der er tale om en form for ny-behaviorisme, som risikerer at komme i modstrid
med folkeskolens formål, ifølge hvilket børnene skal gives lyst til at lære mere. Den lyst
risikerer man at slukke – i stedet opildnes lysten til at opnå økonomisk belønning, skriver
Pasgaard på sin fb-profil.

Der er tale om misforstået
tilgang til dannelse i
folkeskolen, mener lærer
Thomas Harton Andersen.
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AKTUELT
KVARTER

Jeg kæmper imod, at skolen bliver et
konkurrencestatsmedie, hvor eleverne
bare skal rette ind og udklækkes som små
velfærdssoldater, der er parate til
arbejdsmarkedet. Vores børn skal være
frie og dannede medborgere.
Undervisningsminister Merete Riisager i Kristeligt Dagblad, 7. 11. 2018

20 MIA. SPARET
PÅ UDDANNELSE

„Kigger man ud over hele uddannelseslandskabet, vil man finde
besparelser for over 20 milliarder
kroner siden 2015.
Det konkluderer en ny analyse
fra Uddannelsesalliancen, skriver
Berlingske.
I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Uddannelsesalliancen kortlagt de indførte
og besluttede besparelser på lan-

Det ærgrer mig derfor også ekstra
meget, at danske folkeskoleforældre til
det kommende folketingsvalg får meget
svært ved at sætte fokus på problemerne
i reformen, fordi forligspartierne nu kan
dække sig ind under, at de nye tiltag
skal have lov at virke. Det er ikke bare
ærgerligt for folkeskolen, men for hele
vores demokrati.
Carolina Magdalene Maier (Alt.) på Folkeskolen.dk, 30. 1. 2019

dets ungdomsuddannelser og de
videregående uddannelser.
Analysen bygger blandt andet
på tal fra Finansministeriet, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet og
omfatter alt fra gymnasier og erhvervsuddannelser til professionsuddannelser, erhvervsakademier og
universiteter.“
Berlingske, 1. 2. 2019

MEDDELELSES
FORURENING

„Problemet er, at Forældreintra i
dag stresser både forældre, lærere
og elever, fordi det er præget af
meddelelsesforurening. Vi anbefaler derfor at lukke Forældreintra og
aflyse Aula, som er den kommende
erstatning af Forældreintra“, siger
Anette Prehn, der er formand for
det stresspanel bestående af 11
eksperter, som regeringen nedsatte
i sommer.
Panelet anbefaler at genindføre
den hedengangne kontaktbog, hvor
forældre og lærere kan levere håndskrevne beskeder til hinanden.
Politiken, 21. 1. 2019.

AKTIVITETSKALENDER FOR
FRAKTION 4 – 2019
FEBRUAR

26.

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

MARTS

26.

kl. 15.15
Peter Borberg fortæller om Storm P.

APRIL

30.

Udflugt til Vadehavscentret
og Hjerting Badehotel.
BEMÆRK tilmelding senest 15. marts

MAJ

28.

kl. 15.15
„2 x Andersen“. H.C. Andersen og Benny
Andersen i ord og musik ved Poul Chr. Balslev.

• De almindelige månedsmøder foregår på Skt. Klemensskolen
med start kl. 15.15.
• HUSK: Altid tilmelding til månedsmøderne 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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ANTORINIS CENTER
FÅR 1,6 MIA.

„LIFE er et stort nationalt og almennyttigt læringscenter inden for naturvidenskabelige fag, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden med
en tiårig horisont. LIFE har som mål
at løfte undervisningen i naturvidenskabelige fag for børn og unge
i hele landet i både grundskolen og
ungdomsuddannelserne. Initiativet
skal understøtte læreres og skolers
arbejde i uddannelsessystemet.
LIFE vil komme til at omfatte en
digital platform med bl.a. virtuelle
laboratorier, spil og læringspakker,
et fysisk læringscenter i Lyngby
samt mobile laboratorier, der vil
fungere som undervisningsfacilitet
for skoler i hele landet. Hensigten
er, at LIFE etablerer sig som en

selvstændig almennyttig fond med
en bevilling på op til 1,6 mia. kr. fra
Novo Nordisk Fonden.“
Novo Nordisk Fonden, stillingsopslag 13. 12.,
2018, Læringskonsulent digitalt understøttet
læring

HYPPIGE
BELØNNINGER

„Flere og flere børn er meget optagede af PC-gaming, særligt Fortnite. Fint nok -gaming kan være en
sjov aktivitet.
Men i flere tilfælde ses der i
undervisningen en sammenhæng,
eller i hvertfald et sammenfald,
mellem hhv. børn der gamer meget,
og børn der har svært ved at holde
koncentrationen og motivationen.
Dette kan hænge sammen med,
at man via gaming vænner hjernen
til at få hyppige „belønninger“ via
stoffet dopamin, der produceres,
når man „scorer“ eller „rammer“
m.m.
Den slags kan skolen ikke konkurrere med, for ofte skal man i
undervisningen beskæftige sig med
aktiviteter, der ikke hele tiden udløser dopamin.
Det kan derfor anbefales, at
man som forældre overvejer en
begrænsning af børnenes gaming i
fritiden. I stedet kunne man måske
tilbyde børnene alternative, men
stadigt udfordrende og sjove, fritidsaktiviteter.
Eller også, og hold nu fast, kunne
man give børnene den opgave selv
at finde på noget at lave, uden voksenhjælp.
Rasmus Alenkær, psykolog og forfatter,
24. 1. 2019 på sin facebookprofil

INGEN FREMGANG

Der er tæt på ingen fremgang at
spore ude på skolerne, når det
handler om de elementer, som reformen indførte i skolen for fire år
siden. Det viser de fem følgeforskningsrapporter for 2018, som folkeskolen.dk har fået aktindsigt i.
Folkeskolen 12. 12., 2018

Livsfarlig ledelse og flexisme
KANONFOREDRAG // Der er ikke brug for robuste ledere eller lærere, sagde ledelsesrådgiveren og forfatteren Christian Ørsted. – Der er brug for fagligt kvalificerede!
skal passe på hinanden. Vi skal stå skulder ved
skulder og passe på den vigtigste ressource, vi
har. Hvordan passer vi på hinanden, spurgte
Christian Ørsted og svarede selv: Ikke ved at
skåne hinanden, men ved at arbejde sammen!

Der var omkring hundrede tilhørere til kanonforedragene med Christian
Ørsted og Rasmus Willig. Ørsted havde indlagt et lille quizspørgsmål, og
svaret udløste en foræring af én af Ørsteds bestsellerbøger.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Hvis en skole
eller en virksomhed søger en medarbejder, som er robust,
så kan man være sikker
på, at der er tale om et lortearbejde, sagde Christian
Ørsted, da han og Rasmus Willig holdt foredrag på First Hotel
Grand Odense den 20. november for
lærere og andre, der arbejder i eller med folkeskolen. Det var kanon!
– Ligesom hvis der i et jobopslag står ”Du kan
fremstå rolig og fleksibel”, eller ”du kan holde
mange bolde i luften!”
– Det bliver nok skrevet i bedste mening, men
der er altså ikke brug for hårdføre ledere eller
lærere. Der er brug for fagligt kvalificerede!
Odense Lærerforening havde i anledning af
Ny Start-initiativet inviteret lærere, pædagoger, skoleledere og andre med tilknytning til
skolen, og mange havde taget imod tilbuddet.
Der var omkring hundrede tilhørere, og de så
ikke ud til at kede sig.

BE RETNING &
KOMME NTAR

LIVSFARLIG LEDELSE
Christian Ørsted er ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter til bogsællerten „Livsfarlig ledelse“. To år efter udgivelsen er bogen
udkommet i 11. oplag. Han har i 20 år undervist
tusindvis af ledere og rådgivet virksomheder og

organisationer som DONG Energy, Coca Cola,
Novo Nordisk, Røde Kors, Grundfos, Udenrigsministeriet og Danske Bank.
Han kalder 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
ledelse. 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.
DU ER IKKE PROBLEMET
– Når så medarbejderen på grund af presset fra
en påstået brændende platform er ved at gå til
af stress, så siger lederen måske: ”Du skal passe
bedre på dig selv”.
– Kender I ikke det, spurgte Christian Ørsted
ud i salen og fik højlydt respons. Desværre er
der ingen trøst at hente, for det som lederen siger, er ifølge Christian Ørsted, i virkeligheden:
”Du må klare dig selv. Jeg gør ikke en skid!”
– Men vi er nødt til at vende problemet på
hovedet, sagde Ørsted. – Det kommer udefra.
Det er ikke dig, der er problemet. Der er tale
om strukturelle problemer, og det er dem, der
skal løses. Og du skal ikke passe på dig selv; vi

SKADELIGE MYTER
– 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!
Christian Ørsted brugte et eksempel fra
sygehusledelse til at forklare, hvordan systemet for at effektivisere tænker gennem et Excel-ark. Der regnes med medicineringsfejl og
dødelighed. Herefter viste han som eksempel
tal for forskellige sygehuses medicineringsfejl.
Hvor vil I helst indlægges, spurgte han forsamlingen – på A der har flest fejlmedicineringer
eller på B, der har færrest?
Det gode svar var, at sygehuset med de fleste
medicineringsfejl var den med lavest patientdødelighed, fordi de var gode til at indrapportere medicineringsfejl og talte om de fejl, der
blev begået. B, der havde færrest fejlmedicineringer, var farligst, fordi det lave fejltal var
udtryk for, at de ikke indberettede så mange
fejlmedicineringer, fordi de var bange for konsekvenserne.
Det var der en tilhører, der havde gættet, og
hun indkasserede som præmie en af Ørsteds
bestsellerbøger.
ET NYT ARBEJDSMARKED
Ovenpå Ørsteds sprudlende og veltimede foredrag var brødet delvis taget ud af munden på
Rasmus Willig, der i stedet lagde vægten på at
beskrive og dokumentere konturerne af et nyt
arbejdsmarked.
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, sagde Willig. – Det
har skabt et arbejdsmarked præget af følelser
af utilstrækkelighed, frygt og selvcensur.
– Det hører til blandt fagforeningernes vigtigste udfordringer, at medlemmerne tør ytre
sig om disse kritisable forhold, sagde Willig.
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DET INDRE
MARKED

Du
fynske
sprog
Abtur
optur

Aller
aldrig

Allernånsin

aldrig nogensinde

Arb

arbejde

Dennis
Vikkelsø
Bagsideredaktør
DEVI@dlf.org

Balamaer

Her er en smagsprøve på ord og
udtryk, som dagbladet Information
mener, skal i karantæne i 2019:

Min hustru

Lad os nu bare kalde en kone for en kone.

Selv tak

Nogen må sige det: Det er ikke længere sjovt
at skrive ‘selv tak’ efter en bedrevidende
statusopdatering. Selv tak.

Mums

ballademager

Du jarndø jo

du forstår ingenting

Enlig talt

Prøv med et voksent ord.
Lækkert, for eksempel.

Taskforce

Tror I selv, at jeres arbejdsgruppe
bliver sej af den grund?

ærlig talt

Fynsk røvin

-ish

øl

En endelse, der skal dø-ish.

G-strengen

motorvejen over Fyn

Himbær

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

ORD DER SKAL DØ

hindbær

Suicidaldemokraterne,
De Radigale, Liberal
Arrogance m.m.
Drop det, onkel.

Komfortzone

Igåsda

ikke sandt

Vi vil ikke ind i den, vi vil ikke ud af den,
vi vil bare have, den dør.

Krasperet
ødelagt

Lakage
lagkage

Lisdan

uD
eksn y f
gorps

Claus Holm Thomsen
Chefkonsulent

ligesom at

Nåuvier
temmelig

Sagomælme
satanedme

Bo Tryggedsson
Konsulent

Somme tier
nogle gange

Kilde: Uvis.

Tine Skov Hansen
Sekretær

Funny test answered by smartass kid!

Mette Lund Kieler
Sekretær
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Så slapper vi helt af...

