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FYRINGER I SKOLEN // 14 lærere er indstillet til afskedigelse. De har krav på at få de 
ledige stillinger, der opstår i løbet af høringsperiodens tre uger. – Derefter ville det være 
god personalepolitik og skabe større ro på skolerne, hvis man oprettede en jobbank frem 
til skolestart, eller indtil alle igen er i job, siger Anne-Mette Kæseler Jensen. Men det har 
kommunen afvist. Borgmester Peter Rahbæk Juels velfærdsfortælling er ridset.

side 5 og side 12

Velfærds-
fortælling 
blegner
side 6



GRØNT LYS TIL LOKALAFTALE  
PÅ CSV
Økonomiudvalget har netop politisk god-
kendt, at der nu kan indledes forhandlinger 
mellem Odense Lærerforening og Odense 
Kommune om en lokal arbejdstidsaftale på 
Center for Specialundervisning for Voksne. 

Lærerne på CSV kom ikke med, da der 
blev lavet lokalaftale på folkeskoleområdet 
i 2016, og derfor reguleres arbejdstiden 
stadig efter lov 409. Det kan de kommende 
forhandlinger gøre op med, så lærerne på 
CSV får samme fleksibilitet som kommu-
nens øvrige lærere.

ET FOLKESKOLEIDEAL ER PÅ VEJ
DLF ønsker en forstærket dialog blandt 
medlemmerne om pædagogik, faglighed og 
skolepolitik. Dialogen skal styrke lærernes 
argumentation for didaktiske valg og lærer-
nes professionelle stemme og indflydelse 
på folkeskolens udvikling både nationalt og 
lokalt.

På generalforsamlingen var idealets 
pennefører Alexander von Oettingen 
gæstetaler, og en fokusgruppe i Odense 
Lærerforening har indsendt forskellige bud 
på idealet. Planen er, at DLF ś kongres til 
oktober vil vedtage det nye folkeskoleideal.

AKTUELT

INDHOLD

Lærer Gitte Mailand frygter, at lærerstillinger bliver nedlagt 
i stilhed. Men med demonstrationen foran rådhuset 
den 10. april markerede lærere, at det ikke skulle gå 
stille af. Afskedigelser kunne godt være undgået, siger 
lærerformand Anne-Mette Kæseler Jensen.  side 10-11 

Hjalleseskolen og Abildgaardskolen har 
givet eleverne fri for deres mobiltelefoner, 
der afleveres om morgenen. Det er 
læreren, der vurderer, hvornår de må 
bruges.  side 17

Anders Sund Pedersen er skeptisk over 
for ideen om at gøre teknologiforståelse 
til et selvstændigt fag. – Så risikerer man, 
at faget bliver meget erhvervsrettet, og 
folkeskolen skal danne og uddanne til 
mange forskellige erhverv. side 8-9 
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DANNELSE OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE // Odense vil være 
verdens førende robotby, og byrådet har en vision for Odenses børn 
og unge, der drejer sig om deres teknologiforståelse og „digitale 
dannelse“. Anders Sund Pedersen fra OLF, der deltog i workshoppen, 
ønsker et dannelsesmæssigt perspektiv på forståelsen af teknologi. 
 side 8-11

 3 En utrolig men sand historie

 4 Inklusion igen spareredskab

 5 Fyringer kunne være undgået

 7 Lærer: Kommunen vil have større ledelsesrum

 8 Odense vil være førende robotby

 10 Her er teknologiforståelsens faldgruber!

 12 OLF mener: Fyringer kunne være undgået!

 14 Flere børn med særlige behov i normalklasser

 15 Carinas barn ville ikke i skole

 16 Mobilfrihed breder sig

 19 Fem bud til folkeskolens lærere

48%
Så stor en del af  

landets folkeskoleelever 
undervises ikke af en  

linjefagsuddannet lærer.
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En utrolig, men sand historie

LÆRERNE // har vidst det hele tiden. De 
nationale test er uegnede og ødelægger for 
mange elever motivationen til at lære, fordi 
de mødes med mange nemme, men også 
mange ekstremt svære opgaver. En stor del 
af den adaptive prøve går nemlig ud på at 
pejle sig ind på den enkelte elevs „niveau“. 

Den seneste rapport om de nationale test 
viser desuden, at testene ikke måler det, 
som de skal, og at måleresultaterne ikke er 
sikre og retvisende.

Den politiske skandale stikker dog endnu 
dybere. 

INDFØRELSEN af de nationale test blev 
vedtaget af et flertal i Folketinget i 2006  
efter anbefalinger fra OECD. Det er nok 
skolehistoriens dyreste projekt, da det  
kostede 110 mio. kr. at udvikle, og hvert år 
koster det 14 mio. kr. at gennemføre. 

Selve testsystemet blev dog først indført 
på alle skoler fra 2010. Men testenes betyd
ning steg med skolereformen fra 2014, fordi 
elevernes testresultater blev gjort til et 
centralt mål for reformens succes.

Det er professor MSO Jeppe Bundsgaard, 
der sammen med professor emeritus Svend 
Kreiner har udarbejdet rapporten „Under
søgelse af De Nationale Tests måleegen
skaber“ fra Aarhus Universitet, som blev  
offentliggjort i april 2019. 

Jeppe Bundsgaards kritik er sønderlem
mende. Rapporten peger både på de alvorlige 
metodiske problemer og de negative bivirk
ninger, testene har for undervisningen.

Problemerne med de nationale test er så 
store, at forskerne kraftigt anbefaler, at alle 
beslutninger foretaget på baggrund af 
resultater i nationale test nu tages op til 
revision. Desuden opfordrer de simpelthen 

til at droppe testene, der vil være for dyre at 
reparere, eller i hvert fald til at stille dem i 
bero. Det støttes af både Danmarks Lærer
forening og Skolelederforeningen.

 
I ET PERSONLIGT LÆSERBREV i  
Politiken retter Svend Kreiner søgelyset 
mod selve den politiske skandale.

Han minder om, at Christine Antorini 
(S) den 27. januar 2010 forklarede læserne 
af Folkeskolen.dk, at „nationale testresul
tater intet siger om skolernes evner til at 
give god undervisning“, og at hun 30. 
november 2010 fortalte, at testene „ingen
ting siger om, hvorvidt det er en god skole“.

„Det var derfor en smule overraskende, 
at aftalen om skolereformen fra 2013, som 
Antorini sammen med sine kolleger fra de 
radikale og SF var ansvarlig for, alligevel og 
altså mod bedre vidende definerer test
resultater fra de nationale test som et af 
skolereformens succeskriterier,“ skriver 
Svend Kreiner.

MINISTERIET kendte altså til fejlene i de 
nationale test for flere år siden, men politi
kerne vil alligevel tvinge eleverne til at  
gennemføre dem, selv om de giver et mis
visende og uretfærdigt billede af elevens og 
klassernes præstationer og har flere nega
tive bivirkninger for undervisningen.

Det er i sig selv en politisk skandale, og 
det krænker skoleelevers retsstilling.

Så hvorfor fastholdes testene mon? 
Nok for at forhindre en anden og større 

politisk skandale. Fordi testene er en cen
tral del af skolereformen, og en testpause 
vil give problemer med at evaluere den, 
hvilket vil give uoverskuelige politiske  
problemer. 

DANNELSE OG  
TEKNOLOGIFORSTÅELSE
Mandag den 8. april var Odense Lærerforening  
inviteret med til en workshop, hvor deltagerne  
blev bedt om at komme input og forslag til  
Odense Kommunes kommende strategi for  
digital dannelse og teknologiforståelse hos børn  
og unge. 

OLF var repræsenteret ved Anette Vestergaard 
og Anders Sund Pedersen fra styrelsen samt flere 
lærere fra folkeskoler i Odense. 

Der blev bl.a. fokuseret på behovet for efter-
uddannelse og vigtigheden af dannelsesperspek-
tivet, når eleverne skal begå sig i en digital verden. 

OLF-DELEGATION TIL  
DEBATMØDE I KØBENHAVN
Tirsdag d. 26. marts drog en lille delegation 
af medlemmer til debatmøde om „Mino-
ritetsdanske drenge i skolen“. Anledningen 
var udgivelsen af forsker Laura Gilliams nye 
bog, der fokuserer på modvilje og forskels-
behandling i skolen. 

Efter fremlæggelsen var der paneldebat, 
hvor bl.a. DLF ś næstformand Dorte Lange 
og formanden for Mino Danmark, Niddal  
El-Jabri deltog. Institut for Menneskerettig-
heder stod for arrangementet, som foregik 
på Christianshavn.

Engang havde vi 
medbestemmelse, så 
kom vi på medhør, og 
nu skal vi bare være 

medgørlige.

Sociologen Rasmus Willig i Ræson 
7. 4. 2019

Så hvorfor fastholdes 
testene mon? 
Nok for at forhindre 
en anden og større 
politisk skandale. 
Fordi testene er 
en central del af 
skolereformen, og 
en testpause vil give 
problemer med at 
evaluere den, hvilket 
vil give uoverskuelige 
politiske problemer. 
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„pengene følger med barnet“, men det holder 
ikke i virkelighedens verden, mener Odense 
Lærerforenings formand, AnneMette Kæseler 
Jensen.

– Virkeligheden er, at selv om der gives med 
den ene hånd, så tages der endnu mere med den 
anden. Samlet set giver det langt færre penge til 
inklusionsopgaven.

Der skal ifølge spareforslaget også nedlægges 
pladser på Odenses eneste egentlige læsecenter 
for ordblinde, der er placeret på Højmeskolen. 
24 elever med svære læse og skrivevanskelig
heder optages til et skoleår i Læsecentret, men 
det foreslås at reducere antallet af pladser med 
seks elever, så flere ordblinde elever bliver på 
egen skole. 

Besparelserne på 17,6 mio. kr. har direkte  
forbindelse til det mislykkede effektiviserings
projekt „Sammenhængende borgerforløb“, der 
aldrig har indfriet den budgetterede besparel
sesgevinst. 

VIL HAVE OMRÅDET UNDERSØGT
I et brev til byrådet skriver Odense Lærerfor
ening , at inklusionen i folkeskolen for længst  
er gået for vidt. 

Allerede i 2017 oplevede 86 procent af 
Odenselærerne ifølge lærerforeningens under
søgelse elever, der ikke fik den hjælp og støtte, 
de havde brug for.

AnneMette Kæseler Jensen opfordrer politi
kerne til at droppe besparelserne. I stedet anbe
faler hun byrådet at dække det manglende beløb 
med midler fra det kommunale råderum og 
tænke beløbet ind i det samlede budget.

Det er nok folke
skolens ømmeste 

område, der må 
holde for, hvis Børn og 

Ungeforvaltningens for
slag til næste års budget 

vedtages. 
Planlagte millionbesparelser 

på børn og ungeområdet kommer 
til at ramme ordblinde elever, børn 

med autisme og nytilkomne flygtninge og ind
vandrerbørn. 

De skal ifølge Børn og Ungeforvaltningens 
forslag i endnu højere grad inkluderes i almene 
skoleklasser og daginstitutioner i stedet for at 
modtage specialtilbud.

Der er tale om en endnu strammere udnyttelse 
af den meget omstridte „modtagefleksordning“ 
og den ligeså omstridte „specialfleksordning“. 

Odense Kommune begyndte for et par år 
siden at nedlægge modtageklasser for nyan
komne flygtninge og indvandrerelever og 
anbragte dem fra første dag i stedet i almene 
klasser med en iPad i tasken og 50.000 kr. i 
engangsstøtte.

På samme måde er man i Odense begyndt at 
nedlægge specialklasser og i højere grad 
erstatte dem med „specialflekstilbud“. Elever 
fra specialklasser, der har krav på ni klokke
timers specialundervisning om ugen, sendes 
direkte ind i almenklasser med støtte. 

FÆRRE MIDLER TIL INKLUSION
Den politisk ansvarlige for området, rådkvinde 
Susanne Crawley, har tidligere forsikret, at 

Inklusion igen spareredskab
BESPARELSER // Børn og Unge-forvaltningen foreslår besparelser på næste års 
budget for 17,6 mio. kr. ved nedlæggelse af specialpladser og modtagelse af nytilkomne 
indvandrerelever. OLF vil have ny kortlægning af inklusion og specialundervisning.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

M E D L E M S B L A D  F R A  O D E N S E  L Æ R E R F O R E N I N G   //  ODENSELAERERFORENING.DK

På grund af de nye stramninger er en kort
lægning af inklusionsopgaven for lærerne  
blevet endnu mere relevant, mener lærerfor
eningen, der har besluttet at foretage endnu en 
undersøgelse af inklusionsområdet, men som 
nu også vil omfatte specialundervisningsom
rådet.

– Vi vil nøje følge, om eleverne i specialtilbud 
fremover vil få den undervisning og bistand, 
som de lovmæssigt har krav på, skriver Anne
Mette Kæseler Jensen videre. 

DE LOVMÆSSIGE KRAV
LærerBladet har spurgt Susanne Crawley, om 
elever i specialtilbud fremover vil få den 
undervisning og bistand, som de lovmæssigt 
har krav på.

I en mail skriver rådkvinden som svar på 
spørgsmålet, at inklusion „kræver evne, vilje  
og et tilstrækkeligt antal voksne. Hvis de tre 
komponenter er til stede, kan det imidlertid 
ændre børns livsbaner på både kort og langt  
sigt. Vi har peget på nogle afgrænsede områder, 
hvor vi mener, at det kan lykkes.“ 

Susanne Crawleys øje på B&Uforvaltnin
gens budgetramme fremgår af dette udsagn:

– På den korte bane forventes det, at alle hol-
der deres budgetter. Budgettet er jo den aftale/
plan, byrådet har lavet for det følgende år. Som 
rådkvinde for børn og unge kunne jeg have 
ønsket et større budget (der er god brug for det), 
men det ændrer ikke ved, at jeg holder det, jeg 
har fået. 

BERETNING 

De andre ressortområder vil ikke længere 
betale for underskuddet på de udsatte 
børn i Familie og Velfærdsafdelingen, 
så nu må rådkvinde Susanne Crawley og 
B&U-forvaltningen selv udrede det. Det 
går ud over skolerne.

 

„Børn, hvis udvikling kræver en 
særlig hensyntagen eller støtte, 
gives specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand i 
specialklasser og specialskoler. Der gives 
desuden specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand til børn, hvis 
undervisning i den almindelige klasse kun 
kan gennemføres med støtte i mindst 9 
undervisningstimer ugentligt.“

Folkeskolelovens § 3, stk. 2

DET SIGER LOVEN
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LÆRERFYRINGER // Odense Kommune har afvist at ville oprette en jobbank, 
indtil alle fyrede igen var i arbejde. – Naturlig afgang ville kunne give plads til de fyrede, 
siger lærerformand. Velfærdsfortælling er udfordret, siger ansatte.

Det kom som lyn fra en klar og lyseblå 
aprilhimmel, at der var fyringer på vej 

blandt det pædagogiske personale på Odenses 
skoler. Ingen havde regnet med det. Især ikke da 

borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ved flere lejlig
heder har sagt: „Nu skal vi investere i børnenes hverdag 

efter årevis med besparelser.“
13 lærere blev den 25. april udpeget til fyring, på trods 

af, at borgmesteren på byrådsmødet den 10. april 2019 kunne 
præsentere et regnskabsmæssigt driftsoverskud på 449 mio. 

kr. på den ordinære drift for 2018, og på trods af, at kommunen „for alvor 
er trådt ud af krisen“

 Der er efter Odense Lærerforenings mening ikke nogen fyldestgørende 
forklaring på, at der nu igen skal afskediges medarbejdere, og foreningens 
formand AnneMette Kæseler Jensen er ikke i tvivl om, at fyringer har 
kunnet undgås. Flere lærere og pædagoger vil nemlig stoppe ved naturlig 
afgang, end antallet af fyringstruede medarbejdere, men den endelige 
afgang viser sig først tættere på skoleårets afslutning. 

AnneMette Kæseler Jensen har de seneste uger stået på hovedet for at 
finde løsninger. I første omgang blev „prikkerunden“ udsat en uge, så man 
ude på skolerne nøje kunne tjekke beregningsforudsætningerne. I anden 
omgang har foreningen forsøgt at opnå en aftale, der forhindrede fyringer, 
men i sidste ende blev det afvist af Odense Kommune.

De fyrede har krav på at få ledige stillinger, der opstår i løbet af de tre 
uger i høringsperioden. 

– Derefter ville det være god personalepolitik og skabe større ro på sko
lerne, hvis man oprettede en jobbank frem til skolestart, eller indtil alle 
igen var i job, siger AnneMette Kæseler Jensen. 

– Det ser man andre steder i landet, og det er helt gratis. Men det har 
kommunen afvist. 

UNØDIG USIKKERHED
Det var tirsdag den 9. april, at 42 lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere 
blev udpeget til flytning eller fyring, den såkaldte prikkerunde. De 42 pæda
gogiske medarbejdere blev henvist til at søge stillinger på andre skoler, der 
mangler medarbejdere. Dem var der kun i alt 13 af, så 29 kunne forvente at se 
frem til en fyreseddel, heraf 16 lærere og en børnehaveklasseleder.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

BERETNING 

Fyringer kunne 
være undgået

Lærere fra Odense 
markerede deres 
utilfredshed med 
jobsituationen ved 
demonstrationen 
på Flakhaven 
foran rådhuset før 
byrådsmødet den 10. 
april. Forinden var 
der medlemsmøde på 
foreningen i Klaregade.
Lærernes formand 
Anne-Mette Kæseler 
Jensen var blandt 
talerne.
Den pludseligt og 
uventet opståede 
jobsituation har 
skabt uro og vrede på 
Odenses skoler. Alle 
havde regnet med, at 
byrådets opprioritering 
af skole og velfærd ville 
sikre ro om skolen. 

Lærer Gitte Mailand 
hæftede sig ved den 
stille nedlæggelse af 
stillinger.

•
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TEKST Erik Schmidt

SKOLEPOLITIK //Forældreoprøret i 2015 var signalet til et politisk og økonomisk 
vendepunkt for en hårdtprøvet folkeskole i Odense. Men de aktuelle medarbejder-
fyringer slår skår i fortællingen om, at skole og velfærd opprioriteres.

Op- og nedture for Odenseskoler

M E D L E M S B L A D  F R A  O D E N S E  L Æ R E R F O R E N I N G   //  ODENSELAERERFORENING.DK

2016 blev et 
begyndende poli

tisk og økonomisk 
vendepunkt for folke

skolen i Odense efter 
noget, der lignede syv års 

ørkenvandring. Det var den
gang borgmester Anker Boye i 

januar meddelte, at han ikke ville 
genopstille som borgmesterkandidat. 

Næsten samtidig blev de aktuelle besparelser 
på børneområdet fjernet, og en skatteopskriv
ning, der skulle give skoler og velfærdsområder 
et løft, annonceret. Senere på året blev der ind
gået en lokalaftale med Odense Lærerforening. 

Årene før 2016 var ren nedtur for folkeskolen 
i Odense. I årene 201014, da Anker Boye var 
borgmester, blev der barberet 10 procent af 
skole og velfærdsbudgetterne, og der blev ned
lagt lærerstillinger i stor stil. Siden 2010 er der 
nedlagt 270 lærerstillinger i Odense. Så kom 
lockouten, arbejdstidsaftalen, skolereformen 
og al den turbulens, det medførte.

Det var i den situation, at Susanne Crawley 

BERETNING
(R) lavede en aftale med Anker Boye (S) om at 
hjælpe socialdemokraterne med at sikre et 
flertal ved byrådsvalget i 2013 mod at få råd
mandsposten i B&Uforvaltningen. Hun over
tog i 2014 en B&Uforvaltning, der var i kaos 
blandt andet på grund af en underfinansieret 
skolereform, en upopulær arbejdstidslov og en 
uduelig, intern struktur.

FORÆLDREOPRØRET I 2015
I 2015 fandt et forældreoprør sted. Mindst 17 
skolebestyrelser nægtede at godkende skole
budgetterne. Den 18. januar 2016 demonstre
rede 1500 forældre, lærere og pædagoger på 
Flakhaven med krav om „Stop for børnebespa
relserne“. 
Anker Boye, der blev klar over, at besparelserne 
var gået for vidt, sikrede sig selv en hæderlig exit 
og banede samtidig vejen for sin kronprins Peter 
Rahbæk Juel ved at fjerne aktuelle besparelser 
og ved at love en skatteopskrivning. 

De 300 mio. kr., som den såkaldte „velfærds
procent“ forventeligt ville indbringe, skulle 
efter en årrække med vækst og transitions

dagsordenen igen bringe skole og velfærds
dagsordenen frem i forreste række blandt de 
politiske prioriteringer. 

2016 blev altså et begyndende vendepunkt 
for folkeskolen i Odense, og det var blandt 
andet på den baggrund, at Peter Rahbæk Juel 
fik en kæmpe valgsejr.

Indtil videre har den fornyede velfærdsdags
orden dog kun i mindre omfang givet anled
ning til tydelige forbedringer på skole og vel
færdsområdet. Det øgede skatteprovenu har i 
det store hele kun kunnet dække huller i bud
gettet. 

I starten af april i år annoncerede Odense 
Kommune pludselig og til overraskelse for de 
fleste fyring af 29 lærere, bhklasseledere og 
pædagoger. Seneste nyt er, at 12 lærere må se 
sig fyret.
Det har skabt uro på skolerne og ifølge tillidsfol
ket derude „udfordret fortællingen om oppriori
teringen af velfærden“. 

Onsdag den 10. april var der indkaldt til medlemsmøde på foreningen i  
Klaregade, og senere havde en gruppe lærere med Maria Mailand Lyngbye i 
spidsen arrangeret demonstration op til byrådsmødet den 10. april kl. 17.00 
for at protestere over, at der i stilhed forsvinder lærerstillinger.

Fyringstruslerne er kommet bag på lærerne og også lærerforeningen, 
der efter at budgettet var meldt ud på skolerne den 21. marts, ikke havde 
hørt noget på vandrørene om fyringer.

Den pludseligt og uventet opståede fyringssituation har skabt uro og 
vrede på Odenses skoler. Alle havde regnet med, at byrådets oppriorite
ring af skole og velfærd ville sikre ro om skolen. Men også selve procedu
ren har skabt unødig usikkerhed.

Det mener i hvert fald lærer Maria Mailand Lyngbye. 
– Så sent som tirsdag den 23. april var der stadig usikkerhed om,  

hvordan de prikkede medarbejdere på skæbnedagen den 25. april ville få 
besked om, hvorvidt de havde fået en stilling. 

Torsdag den 25. april blev det afgjort, hvem der fik job, og hvem der 
ikke fik. Da var antallet af fyrede lærere bragt ned på 13.

SKOLECHEFENS FORKLARING
Baggrunden for fyringerne er ifølge skolechef Nikolaj Juul Jørgensen, at 
der bliver brug for 14 klasser mindre, og 300 færre børn skal passes i 
sfo’erne. 

Men det forklarer ikke mængden af de stillinger, der reelt bliver ned
lagt, mener AnneMette Kæseler Jensen.

Til Fyens Stiftstidende siger Nikolaj Juul Jørgensen, at aktivitets
nedgangen nogenlunde svarer til det antal medarbejdere, der bliver  
overtallige.

Men på flere skoler oplever lærere, at kolleger, der for eksempel går på 

pension eller af andre grunde stopper, ikke bliver erstattet. Antallet  
af nedlagte stillinger er derfor højere end antallet af lærere, der blev 
udpeget til flytning eller fyring.

Det vil skolechefen ifølge Fyens Stiftstidende ikke afvise, men han  
har endnu ingen konkrete tal.

Nikolaj Juul Jørgensen gør dog opmærksom på, at en del skoler har 
underskud fra året før, og nogle har visiteret flere børn til specialunder
visning, end de har haft budget til.

FLERE STILLINGER GENOPSLÅES IKKE
Men personalesituationen kunne have været løst, fastholder lærerfor
mand AnneMette Kæseler Jensen.

– Det er helt ubegribeligt og meningsløst, at folkeskolerne i Odense er 
endt i denne situation, når vi i fællesskab kunne have fundet løsninger, 
men det var der desværre ikke politisk vilje til.

Hendes kritik skal blandt andet ses på baggrund af, at det socialdemo
kratisk ledede bystyre gerne vil skabe en ny fortælling om at styrke skole 
og velfærd, samtidig med at den af alle kommuner reelt bruger tredje
færrest kroner  til folkeskolen per indbygger.

AnneMette Kæseler Jensen påpeger også, at man på en folkeskole 
ikke kan tåle konstant uro og udsving. 

– Der er brug for ro og stabilitet, og det var vel netop det, et velfærds
værn skulle bruges til. 

– Man skal også være opmærksom på, at der nedlægges betydelig flere  
stillinger, end de 12 som nu (pr. 30. 4.) nedlægges på grund af afskedigelserne, 
for de stillinger, som den naturlige afgang efterlader, genoprettes ikke. 

AnneMette Kæseler Jensen fastholder også, at det er umuligt at gennem
skue, hvad der reelt begrunder de store besparelser. 
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– Hvis du spørger 
mig, så er den måde, 

som fyringsrunden er 
tilrettelagt på, udtryk 

for, at forvaltningen vil give 
skolelederne mulighed for i 

stilhed at nedlægge stillinger og 
„at sætte det bedste hold“, siger 

Maria Mailand Lyngbye, der er lærer 
på Provstegårdskolen.

Det var Maria, der tog initiativ til demonstra
tionen foran Odense Rådhus efter den pludselige 
prikkerunde, som havde skabt frustrationer på 
hendes skole. 

De 12 fyringstruede lærere udgør ikke så stort 
en antal, at deres stillinger ikke rigeligt ville 
kunne modsvares af naturlig afgang, mener hun.

– Hos os er der en lærer og en pædagog, der er 
blevet prikket, men der er to lærere, der går på pen
sion, én, der går på barsel og to går på nedsat tid.

– Sådan vil det være på mange skoler, siger 
Maria Mailand Lyngbye, og hun undrer sig over, 
at Odense Kommune står fast på at fyre 12 lærere, 
når der vil være rigeligt med stillinger til dem.

Den snart fyrreårige lærer husker, da davæ
rende rådmand, Stina Willumsen (SF) og davæ
rende skolechef Poul Anthoniussen i 2012 ville 
„gøre op med en kultur, hvor færrest mulige 
mister jobbet i fyringsrunder“.

FAMILIE AF LÆRERE
Maria Mailand Lyngbye har været lærer i 15 år, og 
hun elsker sit arbejde, siger hun. Hun har selv tid
ligere været tillidsrepræsentant på sin skole, og 
både hendes mor, Gitte, og hendes søster, Nanna, 
er lærere, mens lillesøster Laura bliver færdig 
med sin læreruddannelse til næste år.

Når hun følte trang til at markere sin util
fredshed og sine frustrationer skyldes det, at der 
bare i stilhed vil blive fjernet stillinger. 

– Den tirsdag, hvor prikkerunden skulle finde 
sted sad jeg sammen med 1300 lærere i Odense 

LÆRER: Kommunen vil bare 
have større ledelsesrum
FYRINGER // Med den 
naturlige afgang er der 
arbejde nok til de fyrings-
truede, men kommunen 
benytter chancen til  
at nedlægge lærerstillinger 
og give skolelederne større  
råderum, mener lærer  
Maria Mailand Lyngbye.

kl. 6.45 og frygtede, at telefonen skulle ringe. 
Det gjorde den ikke hos mig, men da jeg kom  
ud på skolen prøvede jeg at få øjenkontakt med 
kollegerne.

– Du er her, og du er her..., men hvem er her 
ikke? Det var en mærkelig og ubehagelig stem
ning.

Næsten samtidig lancerede Børn&Ungefor
valtningen sin nye facebookside, der skal være 
rammen om „Fortællingen om det gode børne
liv og den gode arbejdsplads“. Det gør Maria 
vred.

– Det er simpelthen dårlig timing. Forvalt
ningen har ikke føling med, hvad der sker ude 
på skolerne. Forvaltningen håber, at facebook 
kan være med til „at skabe fællesskab, sammen
hold og stolthed i organisationen“.

– Det her sker i dagene op til en prikkerunde! 
De må leve i deres egen verden, siger Maria, der 
er stolt af sit arbejde og sin skole, men ikke af at 
arbejde for Odense Kommune. 

OPGØR MED TRYGHEDSPRINCIP?
I januar 2012 sagde Stina Willumsen til Fyens 
Stiftstidende: "Vi har brug for et opgør med den 
tanke, at vi pinedød skal fastholde alle. Det er 
en kulturændring, men vi skal have mulighed 
for at skille os af med lærere, hvis der er brug for 
nye kompetencer. Og så skal vi have de nye 
lærere ind på arbejdsmarkedet".

Skolechef Poul Anthoniussen, der i dag er 
direktør forB&Uforvaltningen, bakkede sin 
politiske leder op og supplerede: "Og så er det 
for at sikre fornyelse og kvalitet og udnytte 

muligheden for at supplere personalesammen
sætningen. Vi vil sætte det bedste hold", sagde 
han til avisen.

Det slap de ikke godt fra. Odense Lærerfor
ening fandt det uanstændigt, og mange lærere 
var rystede over, at der med en smart udtalelse 
blev gjort op med tidligere tryghedsprincipper.

Nogle mente også, at mangel på gennemsig
tighed i ansættelsen ville gøre det nemmere at 
slippe af med kritiske lærere.

MEDHOLD TIL UDVIDET LEDELSESRET
Princippet om „at sætte det bedste hold“ er 
aldrig siden blevet brugt eller omtalt. Men 
Maria Mailand Lyngbye kan kun forstå kom
munens fyringsudspil sådan, at man vil ned
lægge et ukendt antal stillinger og forbeholde 
sig ret til at se stort på tryghedsprincippet ved 
at give skolelederne mulighed for at „sætte det 
bedste hold“. Altså et medhold til den udvidede 
ledelsesret, som arbejdsgiversiden mener blev 
knæsat med arbejdstidsloven i 2014.

– Denne gang siger de det bare ikke direkte, 
for det giver ballade.

Hvis der er lærere, der ikke løser deres 
opgave godt nok, så er det ifølge Maria lederens 
pligt at fortælle dem, hvad de mangler og even
tuelt sikre deres efteruddannelse.

– Det drejer sig bare om en ordentlig og 
anstændig behandling af medarbejderne.

Rådkvinde Susanne Crawley og direktør for 
B&Uforvaltningen Poul Anthoniussen ønsker 
ikke at kommentere Maria Mailand Lyngbyes 
udsagn. 

TEKST Erik Schmidt

BERETNING

Maria Mailand Lyngbye, der 
tog initiativet til markeringen 
på Flakhaven, er vred over, at 
B&U-forvaltningen i dagene op 
til „prikkerunden“ lancerede 
en ny facebookside, der skal 
være med til „at skabe stolthed i 
organisationen“.
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Der er cirka 120 robotvirksomheder i 
Odense, som tilsammen beskæftiger 3.200 

mennesker, og væksten i fynske „Robo Valley“ 
er så dynamisk, at det er blevet en flaskehals for 

virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Adgangen til højt kvalificeret arbejdskraft var 

ellers afgørende, da Facebook valgte Odense som hjem
sted for selskabets datacenter, så der er pres på kommunen 

for at kunne levere.
Odense Kommune arbejder gennem paraplyorganisationen 

Odense Robotics for at gøre Odense og Fyn til verdens førende område 
inden for robotteknologi blandt andet ved at hjælpe nye iværksættere og 
startups i gang i Forskerparken og ved at sikre et samarbejde med en 
række uddannelsesinstitutioner.

I december 2018 blev en af verdens største esportsturneringer med 
kommunal millionstøtte afviklet i Odense Congress Center for at pro
movere Odense som robotby, og kommunen afsatte 11 mio. kr. til under
visning af skolelever i programmering og kendskab til robotteknologi 
allerede fra 1. klasse. Desuden fik 500 elever fra 6. klasse programme
ring på skemaet.

Robotfeberen breder sig i den fynske have.

FOLKESKOLEN LED I DEN TEKNOLOGISKE FØDEKÆDE
I 2018 skrev rådkvinde Susanne Crawley i et indlæg om „Robotteknologi i 
børnehøjde“ sammen med direktøren for Forskerparken, at kommunen 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

DANNELSE OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE  // Odense vil være verdens føre-
nde robotby, og byrådet har en vision for Odenses børn og unge, der drejer sig om deres 
teknologiforståelse og „digitale dannelse“.  Anders Sund Pedersen fra OLF, der deltog i 
workshoppen,  ønsker et dannelsesmæssigt perspektiv på forståelsen af teknologi.

ODENSE VIL VÆRE FØRENDE 
ROBOTBY OG FOLKESKOLEN 
INDGÅR I PLANERNE

ikke tidligere konsekvent havde tænkt fremtidens job ind i folkeskolens 
virkelighed. – Men det gør vi nu, skrev hun.

Odense Kommune skjuler ikke, at folkeskolen indgår i denne teknologi
ske fødekæde, selv om det repræsenterer et brud med dansk folkeskole
tradition at lægge sig så tæt op af det lokale erhvervslivs behov for 
arbejdskraft.

Sidste sommer indgik et bredt flertal i byrådet en aftale om at udmønte 
salget af NGF Nature Energy i en strategi, der kan fremme børn og unges 
teknologiforståelse og „digitale dannelse“.

Der er hen over en 10årig periode afsat 50 mio. kr. til formålet, og 
ambitionen er at supplere med midler fra fonde og private investorer.

Odense vil være verdens bedste robotby, og folkeskolen indgår i  
planerne.

TEKNOLOGI I BØRNEHØJDE
Til workshoppen „Digital dannelse og teknologiforståelse hos børn og 
unge i Odense“ den 8. april i Odense Stadions Nature Energy Park havde 
Odense Kommune indbudt en „højt kvalificeret, bredt sammensat og nøje 
udpeget kreds.“ Som direkte afsender stod borgmester Peter Rahbæk Juel 
og børn & ungerådkvinde Susanne Crawley. Workshoppen blev arrange
ret i samarbejde med „Public Futures“, der arbejder med politikudvikling 
og fremtidsstudier,

Ved arrangementet var indlæg fra Jacob Nielsen og Jørgen Christian 
Larsen fra Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU Embodied Systems 
for Robotics and Learning, men der var også sørget for, at en anden syns

BERETNING & 
KOMMENTAR

Rådgiverfirmaet „Public Futures“ samlede ideer og 
synspunkter ved hjælp af små sedler.

Lærer Morten Væver fra Korup Skole var én af de 
menige lærere, der deltog.

Anders Sund Pedersen mener, at 
teknologiforståelse må integreres i 
de øvrige fag.
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vinkel var repræsenteret, idet psykologen og forfatteren Ulla Dyrløv var 
inviteret til at sige noget om „Teknologien set med børnenes øjne.“

For Odense Lærerforening deltog Anders Sund Pedersen og Anette 
Vestergaard fra styrelsen, og der var også en del lærere fra Odenses skoler.

Konsulenterne fra Public Futures, som Odense Kommune havde hyret til at 
stå for denne dag, fik mange bud på, hvordan arbejdet med teknologiforståelse 
og digital dannelse fremover kan se ud. I grupper blev der skrevet et hav af små 
sedler, som konsulenterne vil forsøge at stykke sammen, når de i samarbejde 
med repræsentanter fra Odense Kommune skal udarbejde en strategi. 

Lærerforeningens Anders Sund Pedersen mener, at udfordringerne 
med at formulere en strategi for teknologiforståelse og „digital dannelse“ 
kræver et dobbeltgreb.

– I mine øjne minder udfordringen i at forstå og benytte teknologi meget 
om det pædagogiske paradoks, som alle lærere står i hver eneste skoledag. 
Nemlig at man ønsker, at de unge kan bruge de teknologiske muligheder frit 
og kreativt, men samtidig er det nødvendigt at opdrage dem til at være kilde
kritiske og forstå de farer, der lurer på eksempelvis internettet. 

Anders Sund Pedersen er skeptisk over for ideen om at gøre teknologi
forståelse til et selvstændigt fag. 

– Så risikerer man, at faget bliver meget erhvervsrettet, og folkeskolen 
skal danne og uddanne til mange forskellige erhverv – ikke kun robotin
geniører. Teknologiforståelse må være en integreret del af de eksisterende 
fag, da det netop vil give mening i forhold til fagenes formål. Det vil kræve 
efteruddannelse af lærerne, og det håber jeg, at man vil tage med sig 
videre fra denne workshop.  

Ulla Dyrløv mener, 
at børns udvikling 
og trivsel er under 
voldsomt pres fra 
sociale medier og 
hektiske computerspil.

DET HER ER 
ALVORLIGT!
SKÆRMTID //  
Psykologen og forfatteren 
Ulla Dyrløv repræsenterede  
workshoppens løftede pegefinger
TEKST & FOTO Erik Schmidt

Psykologen Ulla Dyrløv oplever, at der forældre imellem er en ind
forstået aftale om, at de ikke kan gøre noget ved børns overforbrug 
af sociale medier og computerspil, og det undrer hende.

– Det her er alvorligt, skriver hun i sin bog „Få styr på dit barns 
digitale verden – Guide til det gode onlineliv“ – Familien er truet, 
og vores børns udvikling og trivsel er under voldsomt pres.

Ulla Dyrløv var af Odense Kommune inviteret med til workshop
pen om „digital dannelse og teknologiforståelse hos børn og unge i 
Odense“ som en slags kritisk ven.

– Det var faktisk borgmester Peter Rahbæk Juel, der ringede til 
mig, og det viser mig, at også mulige negative bivirkninger ved digi
taliseringen bliver taget alvorligt, siger Ulla Dyrløv.

Det bekymrer Ulla Dyrløv, at danske børn og unge mere og mere 
lever deres liv i en digital verden med computerspil, Netflix, inter
net og Snapchat. Hun gør sig ikke forestillinger om at stoppe udvik
lingen, men hun har de senere år set et stigende antal børn, der 
nærmest er forsvundet væk fra den fysiske verden. Ofte har de 
svært ved at begå sig blandt andre og at koncentrere sig i skolen. 

– Det skal der gøres noget ved, siger hun. 
– Vi ser et stigende antal børn i mistrivsel. Flere og flere har 

stress og angst, og vi har flere eksempler på skolevægring.
 Sociale medier og hektiske computerspil kan ifølge Ulla Dyrløv 

være en del af forklaringen, men det kan også være børns frikvarter 
i en tid, hvor de er presset fra alle sider. 

– De bliver målt og vejet som aldrig før. Allerede i vuggestuen  
bliver de studeret og observeret.

Ulla Dyrløv mener, at det er vigtigt, at de voksne tager ansvaret, 
så børn og unge ikke giver sig selv ansvaret for, at de ikke kan klare 
presset. 

– Vi skal sørge for, at de ikke tror, det handler om svaghed eller 
styrke. Vi skal stoppe med at bruge det forfærdelige udtryk, at de 
skal vise „den bedste version af dem selv“. Det handler ikke om 
styrke eller svaghed. Det handler om, at vi har skabt et sam
fund, der er uegnet for børn.  

OLF’s Anders foranNature Energy Park, der lagde 
lokaler til workshoppen.

  ODENSE KOMMUNES 
VISION FOR TEKNOLOGI-
FORSTÅELSE OG DIGITAL 
DANNELSE I ODENSE

•  Odenses børn og unge skal 
have en god teknologifor-
ståelse

•  Odenses børn og unge 
skal mestre de digitale 
færdigheder, så de bliver 
herrer over systemer og data 
i stedet for at være underlagt 
dem.

•  Odenses børn og unge skal 
være en generation, der taler 
lige så let digitalt, som de 
taler dansk og regner.

•  Odenses børn og unge skal 
være teknologidannede.

Kilde: Odense Kommune

FORSØG MED 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

I 2018-19 satte 
undervisningsminister Merete 
Riisager gang i et stort forsøg 
med teknologiforståelse i 
folkeskolens obligatoriske 
undervisning. Cirka 45 skoler i 
hele landet har fået mulighed 
for at deltage i forsøget frem til 
2021, hvor de enten kan arbejde 
med teknologiforståelse som 
selvstændigt fag eller med 
teknologiforståelse integreret  
i obligatoriske fag.

Kilde:  
Undervisningsministeriet
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Her er 
teknologiforståelsens 
og digitaliseringens 
faldgruber

LÆRERNES FAGLIGE VIDEN
Foreløbig er der ikke udbudt længe-
revarende kurser i det nye fag, tek-
nologiforståelse – hverken for de 
lærerstuderende eller for de lærere, 
der nu skal i gang. Man vil oprette et 
fagligt netværk, og man har udar-
bejdet en række prototyper til un-
dervisningsforløb. Dertil afholder 
man en konference med kickoff. Det 
er alt.

Noget tilsvarende gør sig gæl-
dende, hvis man skal undervise i tek-
nologiforståelse og digital dannelse.

Fagets mål er virkelig uhyre ambi-
tiøse. Børnene skal lære at analy-
sere, designe, konstruere, modifi-
cere og evaluere digitale artefakter 
(fællesbetegnelse for materielle 
ting, der er lavet i forbindelse med 
udvikling af software, red,). Blandt 
meget andet. 

Det lyder bestemt spændende. 
Men hvis man sammenholder det 
med, at målene for det nye fag er så 
teknisk formulerede og indeholder 
så mange specifikke fagudtryk, at 
der på mange skoler – måske de fle-
ste – ikke vil kunne findes én eneste 
lærer, der forstår indholdet, så be-
gynder mange af os at tvivle på, at 
det fag kommer op at stå.

SKOLERNES UNDERVISNINGS-
MIDLER TIL FAGET
Et andet problemfelt er etablering af 

de praktiske muligheder for under-
visningen. 

Der står intet i de nye mål om, 
hvilke platforme, der skal anvendes 
til de ret krævende opgaver, man vil 
stille eleverne overfor. Eller hvilke 
programmer, man forventer skal 
være tilgængelige.

Længe har man ovenfra været be-
gejstret for konceptet „Bring your 
own device“ – det er jo dejlig billigt. 
Men det rækker ikke til denne un-
dervisningsopgave. End ikke den 
mest vidende lærer vil kunne under-
vise en klasse med elever, der med-
bringer tablets, mobiltelefoner og 
diverse computere – nogle af ældre 
dato – med adskillige forskellige sty-
resystemer. 

Det er nødvendigt med et fælles 
grundlag i form af en velfungerende, 
efterset computer med en række 
værktøjsprogrammer på – til hver af 
de elever, der skal modtage under-
visning. Samt en platform til filde-
ling. 

VEDLIGEHOLD
Mange skoler har allerede indkøbt 
forskellige slags robotter – de er jo 
spændende og ikke alle voldsomt 
dyre. 

Nogle kræver loddearbejde og 
fingersnilde for at kunne bruges – 
andre, som fx Lego, kræver bare 
nogle interfaces og nogle styrepro-

grammer, der endda fås til forskel-
lige computere.

Nogle skoler har da også klasse-
sæt af nyere bærbare, og kameraer 
til udlån. Men dette udstyr er sart, 
og børn er voldsomme og eksperi-
menterende. Der er meget få skoler, 
der stadig har computerrum, der 
ville kunne anvendes som faglokaler 
– så alt det praktiske materiale skal 
fragtes fra klasse til klasse. 

Det kræver oprydning, vedlige-
hold og småreparationer – og tid til 
at læreren transporterer udstyret 
rundt.

Uanset hvilken platform, den ak-
tuelle skole (eller kommune) har 
valgt til sine programmer, kræver 
det også it-teknisk indsigt at vedli-
geholde programmerne og facilitere 
fildelingen. 

Det er bydende nødvendigt, hvis 
faget skal lykkes, at der afsættes ti-
mer til oprydning og praktisk vedli-
gehold af robotter og computere – 
og til vedligehold af og rådgivning 
om programmer. Desuden timer til 
personer, ude på skolerne, der er 
kyndige i den opgave. De her mål 
kan IKKE klares på Skoletube!

Hvis der ikke bliver gjort noget på 
disse tre felter, vil faget sygne hen 
og dø en stille død. Ligesom det er 
sket med tidligere tiltag til opret-
telse af teknologifag i folkeskolen.  

Alt nyt kræver uddannelse. To-
timers kurser er ikke anbefalel-
sesværdigt. Det er til gengæld 
tilgængelige læringsressourcer, 
støttesystemer (vejledere og sup-
port) og aktionslæringsforløb med 
afsæt i lærerens praksis faciliteret 
af det pædagogiske læringscenter.

– Vend ikke udviklingen ryggen 
og gør ikke det nye til et personligt 
anliggende. Omfavn udfordringerne i 
årgangsteams og fagteams i forhold 
til både samarbejdsværktøjer,  
sociale medier og it-værktøjer der 
skal integreres i det faglige arbejde. 

– Dannelse er ikke digital, men 
det digitale spiller en stor rolle i 
dannelse og i uddannelse. Dan-
nelse skal ses i et større perspektiv 
og i sammenhæng med pædagogik 
og didaktik. Lærernes faglighed 
vil i et samspil med teknologierne 
bidrage til en udvikling, hvor tek-
nologien bliver meningsfuld og an-
vendes i rette sammenhænge med 
fokus på både faglighed og den 
personlige og sociale udvikling.

Tjek på de praktiske 
muligheder
THORA HVIDTFELDT RASMUSSEN, lærer gennem 37 år.  Dansk, fysik/kemi, elektronik, 
datalære og billedkunst. Teknisk og pædagogisk it-vejleder. Nu pensioneret. 

LærerBladet 
har bedt fire 

kapaciteter med 
tilknytning til 

undervisning om at 
skrive indlæg.
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Når man taler teknologiforståelse og 
især digital dannelse i folkeskolen, 
er det vigtigt at bemærke, at selve 
faget teknologiforståelse i sin vægt-
ning af formålet har en høj risiko for 
at blive en meget ren teknisk øvelse 
med en stærk orientering imod mål-
barhed.

Selv om der gøres opmærksom 
på, at de fire opstillede kompeten-
ceområder skal spille sammen for 
at give mening, er der en stor vægt 
på digital konstruktion, analyse og 
artefakter.

Set fra mit synspunkt er det 
vigtigste element digital myndig-
gørelse. Det er den helt overordnede 
forudsætning for den digitale dan-

nelse, som det retfærdigvis skal 
siges ikke fremstår som et mål i 
teknologiforståelse som fag, der 
tilsyneladende mest er rettet imod 
problemløsning.

Det risikerer at fratage faget mu-
ligheden for at inddrage de etiske 
og moralske aspekter til fordel for 
anvendelighed og intentionalitet, 
hvilket efterlader det mere uklare 
begreb „dømmekraft“ uden egentlig 
fundering i faget.

Der er en risiko for begrænsning i 
tænkning og handlemuligheder i ide-
erne om computational thinking og 
digitalt design og designprocesser.

Der ligger en indbygget risiko for, 
at teknologien sætter grænserne 

for den mulige tænkning frem for at 
være det redskab, det oprindeligt 
var. Dermed udgør det en reduktion i 
selve tænkningen.

Der er, så vidt jeg kan se, ingen 
forskel på det, der kaldes computati-
onal thinking, og de problemløsende 
processer og erfaringer, mennesket 
altid har benyttet. Der indskydes 
kun et enkelt element mere, nemlig 
begrænsninger i teknologien, som 
typisk ikke kan håndtere komplekse 
problemstillinger og specielt ikke 
modstridende information. 

Det element, jeg også anser for 
vigtigt og potentielt styrkende for 
den digitale dannelse, er teknologisk 
handleevne.

Jeg anser ikke selve kodningen for 
at være en væsentlig faktor. Samti-
dig er det ud over Scratch og måske 
Python relativt komplicerede områ-
der at gå i gang med og skabe noget 
brugbart med uden en dybere inte-
resse. Jeg er heller ikke overbevist 
om, at funktionelle test er særligt 
givende for forståelsen, når niveauet 
er så relativt lavt.

Jeg har fuld respekt for, at man 
ønsker at give så mange som muligt 
de tekniske kompetencer i forbin-
delse med teknologiforståelse, men 
mener at fokus i faget er blevet af 
en sådan karakter, at det tekniske 
aspekt i flere tilfælde stiller sig i ve-
jen for den digitale dannelse.  

1: Teknologiforståelse forveksles med teknologianvendelse. I de aktu-
elle forståelser af faget, er der stort fokus på anvendelsen af tekno-

logi i problemløsning og designprocesser (fx i makerspaces etc.). Men for 
at forstå teknologien og dens betydning, kan det være nødvendigt at se 
bagom teknologiens anvendelse – og faktisk at lade være med at anvende 
den. Når der fokuseres på anvendelse, blokeres der for en egentlig forstå-
else af, hvordan teknologien får os til at anskue verden omkring os.

2: Digital dannelse forveksles ofte med digitale kompetencer/digital 
literacy. Der mangler et digitalt dannelsesbegreb, som tager afsæt i 

Bildung-traditionen. Det er den samme risiko, der er på spil, som ovenfor: 
Den „rigtige“ anvendelse spærrer for den „sande“ forståelse, for nu at 
bruge Heideggers begreber.

3: Konsulentbranchen har en tendens til at kunne sælge „fremtiden“ 
til de fleste forvaltningsfolk – hvorfor enhver teknologi altid kun når 

at blive implementeret halvt, før den næste sendes ud til skolerne. Også 
evalueringen af indkøbene er af den grund mangelfuld.

4: Når teknologien ikke medfører de ønskede forbedringer i skolen, 
vendes det kritiske blik ikke mod teknologien, men mod lærernes 

holdninger og kompetencer. Teknologien er aldrig noget i sig selv, hæv-
des det, men kun i kraft af dens brug. Herved kan de fortsatte investe-
ringer i ny teknologi forsvares på trods af udeblevne resultater – for de 
manglende resultater skyldes modstand/manglende kompetencer hos 
lærerne.  

– It skal ikke anvendes til styring og 
ensretning eller medføre forbud mod 
fx mobiltelefoner. Filtre skal dannes 
i mennesker, og it skal bidrage til en 
mangfoldighed af indtryk og forskel-
lige udtryksmuligheder. På den måde 
kan pædagogik og didaktik tage 
afsæt i elevernes forudsætninger. 
Undgå at alle laver det samme. 

– Debatten må aldrig blive sort/
hvid. Computerspil er ikke enten 
godt eller dårligt. Sociale medier 
er ikke enten gode eller dårlige. 
Bøger er ikke bedre end e-bøger og 
modsat. It-området er stadig nyt, og 
der findes ikke opskrifter på rigtigt 
og forkert. Man kan få for meget af 
alting, men man kan også få for lidt. 
Nysgerrighed og mening er afgø-
rende parametre.

– Lær at skelne mellem den nye 
faglighed teknologiforståelse og tek-
nologianvendelse i almindelighed. 
Fagligheden teknologiforståelse 
er langt fra det samme som tek-
nologianvendelse. De mange nye 
begreber i begge henseender kan 

let forplumres og medføre en uhen-
sigtsmæssig praksis. Fx er robotter 
og programmering kun en lille del af 
det hele billede. Det nye fag udfor-
skes i en 3-årig forsøgsperiode, og 
det vil være væsentligt både at følge 
forsøget og at være opmærksom på, 
at området kan gennemgå en større 
eller mindre udvikling. Teknologi-
forståelse er vigtigt uanset, og det 
er vigtigt, at dette fokus defineres 
lokalt med muligheden for at ekspe-
rimentere med forskellige perspekti-
ver og at finde løsninger sammen.

– Det nye fag, teknologiforstå-
else, fordrer, at der er mulighed for 
at arbejde ud af den traditionelle 
fagopdeling i folkeskolen. Problem-
løsning, idegenerering, design-
processer og skabelsen af digitale 
artefakter kræver rum til fordybelse, 
som det kendes fra projektopgaven. 
Det kræver rammer med adgang til 
udstyr. Der skal være mulighed for 
at samarbejde i perspektivet "åben 
skole", hvor problemløsningen kan 
udfordres af relevante aktører.  

Omfavn 
udfordringerne

THOMAS DREISIG, lærer og pædagogisk it-konsulent,  
næstformand i Danmarks it- og medievejlederforening.

Digital myndiggørelse  
og etiske aspekter

Anvendelsen  
kan blokere for 
forståelsen

CHRISTIAN WADSKOV er uddannet folkeskolelærer og datanom. Arbej-
der som systemadministrator i et softwarehus. Skolebestyrelsesmedlem.

NIELS JAKOB PASGAARD er lektor i pædagogik på 
pædagoguddannelsen, og ejer af eDidaktik.dk
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OLF MENER
af Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening

Fyringer kunne være undgået
Som det ser ud nu (pr. 30. 4.), risikerer 11 lærere og 1 bh. 
kl.leder at blive fyret. Det er en ulykkelig situation 
først og fremmest naturligvis for dem, der mister deres 
job – men også for elever, kolleger, forældre og hele sko
len. 

Der opstår en utryghed og uro både før og efter fyrin
gen, som uundgåeligt rammer undervisningen i en lang 
periode. Derfor er det også helt ubegribeligt og 
meningsløst, at folkeskolerne i Odense er endt i denne 
situation, når vi helt kunne have undgået at komme her
til. Vi kunne i fællesskab have fundet løsninger, men det 
var der desværre ikke politisk vilje til.

Det lykkedes os at minimere antallet af lærere og sko
ler, der bliver ramt af usikkerheden ved at udskyde pro
cessen en uge. Situationen er, at der nu er ca. 15 lærere 
færre, der  risikerer at miste deres job. Det gør naturlig
vis ikke situationen mindre svær for dem, der rammes.

Antallet af overtallige lærere kunne sagtens være 
udlignet med det antal lærere, der erfaringsmæssigt 
søger væk, går på pension, flytter, søger orlov osv. Der 
vil uden tvivl opstå langt mere end 12 stillinger frem til 
næste skoleårs start. Tidligere har vi i fællesskab fun
det løsninger, så vi undgik fyringer. Det har der des

værre ikke indtil nu været vilje til – selvom det er helt 
gratis. 

I opsigelsesperiodens tre uger, som vil være det meste 
af maj måned, har de lærere, der har modtaget en opsi
gelse, fortsat krav på at få tilbudt ledige job. Derfor er 
der fortsat håb for, at der opstår ledige jobs nok.

Imidlertid rækker den sørgelige historie for folkesko
lerne i Odense langt videre. Odense er den kommune i 
landet, der bruger tredjefærrest penge på folkeskolen 
pr. indbygger. Det betyder, at skolerne og lærerne er 
hårdt pressede. Det får uundgåeligt store konsekvenser 
for kvaliteten i undervisningen og for muligheden for at 
lykkes med inklusionen. Der er ingen automatik i 
Odense om, at færre klasser betyder færre penge til  
folkeskolen. Hvis man politisk ønskede at prioritere  
folkeskolen, kunne pengene blive i folkeskolen. 

Forude lurer endnu flere voldsomme besparelser som 
følge af „Sammenhængende borgerforløb“, Modernise
rings og effektiviseringsprogrammet, bidrag til 
ud gifter til demografiudviklingen og finansiering af 
flere elever i fri og privatskoler. Folkeskolen i Odense  
er i fare, hvis der ikke er politisk vilje til at investere. 
Det kræver handling NU! 

Anne-Mette  
Kæseler Jensen

Formand 
Tlf. 23301268

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø
Næstformand 
Tlf. 26292099

Line Mørk 

 Anette Vestergaard 
Madsen

Jan Andersen

Nirmin Hamad 

Anders Sund 
Pedersen

Charlotte Holm

Den nordiske hemmelighed

Med inspiration fra Lene Andersen og Tomas Björkmans bog „The nordic secret“ var LærerBladet LIVE som afslutning på årets 
generalforsamling på scenen med forestillingen „Den nordiske hemmelighed“. 
F.v. er det musiker Søren Møller, sanger Julie Maria, lektor Frans Ørsted Andersen, økonom og futurist Lene Andersen, lektor Keld 
Skovmand, lærer Pia Henriksen, lærer Karin Kurtzweil og Arne Bjørk som kloven Jody og hans assistent, Vibeke. Bea Møller Schmidt  
og Erik Schmidt havde iscenesat. Foto: Erik Schmidt
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En eftertragtet og  
frygtindgydende talerstol
OLF-GENERALFORSAMLING 2019 // Susanne 
Crawley hyldede folkeskolen, mens OLF-formanden tog fat 
på spørgsmålet: Har vi en folkeskole i fremtiden?
TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Dette er nok en af de mest eftertragtede taler
stole, når man er politiker i Odense kommune, 
men også en af de mest frygtindgydende, fordi 
når det handler om folkeskolen, er der noget på 

spil, sagde rådkvinde Susanne Craw
ley, da hun var gæstetaler ved Odense 

Lærerforenings generalforsamling 
fredag den 8. marts 2019.

Crawley omtalte folkeskolen som 
„forudsætningen for, at vi kan være 

det land, vi elsker og holder så meget af. 
At vi kan være det folk, vi er.“

Hun roste formålsparagraffen og gav et 
hip til sig selv og sine kolleger: – Enhver, 

der drister til at kalde sig skolepolitiker, 
bør bruge sin vågne tid på at skabe de ram
mer, inden for hvilke folkeskolens formåls

paragraf stykke 1, 2 og 3 kan udleves. Ram
mer, hvor lærerne kan praktisere det, de i sin 
tid uddannede sig til, sagde hun.

Forinden havde lærerforeningens formand 
AnneMette Kæseler Jensen fremlagt sin 
mundtlige beretning. Overskriften var „Har 
vi en folkeskole i fremtiden?“ Først beskrev 
hun truslerne mod folkeskolen som fx mang
lende økonomisk prioritering, lærermangel, 
arbejdspres og manglende tillid. 

Hun beskrev også det begyndende vende
punkt i Odense og markerede viljen til at 
kæmpe for folkeskolen. Lærerforeningen 
ønsker indløsning af de sidste 0,2 % af skatte
stigningen og investeringer i fremtiden, vilkår 
der fortsat sikrer engagerede lærere og et pro
fessionelt råderum til lærerne. Lærerforenin
gens arbejde med et folkeskoleideal, fælles  
løsninger og „Ny Start“ blev i den forbindelse 
fremhævet.

Også Alexander von Oettingen, der er dr. pæd. 
og foreningens ankermand i udformningen af 
lærernes skoleideal var indbudt som taler.

Der var forslag fra Gitte Mailand og Claus 
Roholt Hansen om en ny procedure for ekstra
ordinære udbetalinger til styrelsen og fra Gitte 
om offentliggørelse af dagsordner og referater 
til TR og styrelsesmøder. Disse forslag blev 
imødekommet med tilsagn fra styrelsen – dog i 
en lidt anden udformning – se referatet på 
OLF’s hjemmeside, hvorefter forslagsstillerne 
trak deres forslag. Jonas Callesens forslag om at 
lægge midler ud til de faglige klubber blev stemt 
ned. Det samme gjorde forslag fra Claus Roholt 
Hansen om at gennemføre styrelsesvalg elek
tronisk. 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Lærere fra Odense mødtes for nylig 
i Klaregade hos Odense Lærerfor
ening for at give deres bidrag til den 
omfattende og landsdækkende 
debat blandt medlemmer om, hvad 
lærernes skoleideal skal indeholde. 

På billedet er det f.v. med ryggen til 
Line Høfler, Tingløkkeskolen, Maja 
Christoffersen, Rosengårdskolen, 
Louise Nørgaard Jensen, Rosen
gårdskolen og Anders Sund Pedersen 
fra Odense Lærerforening. 

Det var medlemmer af OLFsty
relsen, der tog sig af oplægget til 
diskussionen. 

Skoleidealet kan være med til at 
til at gøre det tydeligere i den offent
lige samtale, hvad lærerne mener 
skolen er til for. 

Dr. pæd. Alexander von Oettin
gen er på landsplan sat i spidsen  
for arbejdet med skoleidealet. 

Det foreløbige arbejde peger på, 
at et folkeskoleideal må tage 
udgangspunkt i disse centrale 
områder: 
• Skoleliv og barndom
• Demokratisk deltagelse
• Forskellighed og overgang
• Social lighed
• Fællesskab og kulturel delta

gelse
• Verdensborgerskab og globalt 

udsyn
• Skolens viden og faglighed
• Et mangfoldigt undervisnings

begreb
• Profession og samarbejde 

Lærere drøfter skoleideal
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De varslede besparelser på børn og ungeom
rådets specialafsnit har fået forældre og på 
rørende på gaden.

En ny pårørendeorganisation har sat sig for 
at skabe opmærksomhed om de krævende ind
satser, der knytter sig til børn og unge med 
specielle vanskeligheder og behov. Den 24. 
april demonstrerede de foran rådhuset i 
Odense.

På fem år er antallet af børn, der får en diag
nose og kommer i behandling i det psykiatri
ske system steget med 44 procent. Det viser tal 

fra Danske Regioner. Der er flest med diagno
sen ADHD efterfulgt af autisme, men diagno
ser som depression og angst er også i kraftig 
vækst.

Formanden for Landsforeningen Autisme, 
Heidi Thamestrup, var én af talerne, og hun 
kunne fortælle, at op mod halvdelen af børn og 
unge i Odense med autisme ikke går i skole.

Hovedgrunden er ifølge Heidi Thamestrup, 
at de rammes af angst og stress, når de placeres 
i utrygge rammer.

ØGET KONFLIKTNIVEAU I SKOLERNE
Arrangørerne er med i græsrodsbevægelsen 
„Bak op om de pårørende til handicap og psy
kisk sårbarhed“. Det hedder den.

Carina Mosegaard Andersen var én af 
arrangørerne, og hun kalder det „katastrofalt“, 
at besparelserne fører til mere inklusion af 
„specialbørn“ i normale klasser og børnehaver.

– De rummer nemlig stadig flere og flere 
børn og færre voksne til at tage sig af dem. 
„Specialbørn“ trives ikke i store grupper, og 
man fjerner dem fra ekspertisen, som findes 
der, hvor specialpladserne er.

– De her „specialbørn“ kræver ofte akut 
voksenkontakt, så de „normale“ børn taber 

Flere børn med særlige behov 
skal sendes i normalklasser
INKLUSION // Inklusionspresset strammer til, og specialpladser nedlægges på 
grund af besparelser. Hvert andet odenseanske barn med autisme går ikke i skole.

også i dette her, da de helt naturligt vil blive til
sidesat, siger Carina. 

– Det kan føre til et øget konfliktniveau i sko
lerne og børnehaverne, og de sårbare børn risike
rer at få tillægsdiagnoser på grund af stress. Også 
hos lærere og pædagoger øges stressbelastningen. 

DET MÅ VI ALDRIG GIVE KØB PÅ!
Lærernes formand AnneMette Kæseler  
Jensen var også indbudt som taler.

Hun fortalte, at det ofte er en umulighed for 
læreren både at holde fokus på undervisning i 
klassen og på støtten til de sårbare børn, når 
inklusionen notorisk er underfinansieret.

– I Odense har vi gennem mange år oplevet 
voldsomme besparelser på folkeskoleområdet. 
Det rammer alle børn. Men det rammer natur
ligvis ekstra hårdt børn med særlige behov.

Lærerformandens store bekymring er, at  
folkeskolen er truet af dårlig økonomi.

– Folkeskolen er i fare som den skole, der er for 
alle, men vi har som samfund råd til at sikre, at 
børn får den undervisning, de har krav på. Alle må 
have lige muligheder for en god skolegang og et 
godt liv, og mangfoldighed er også rigdom. 

– Det må vi aldrig give køb på! Et udsnit af græsrodsgruppen af pårørende, der kæmper mod besparelser på området med udsatte børn. 

 

På fem år er antallet af børn, der får en 
diagnose og kommer i behandling i det 
psykiatriske system, steget med  
44 procent. Der er flest med diagnosen 
ADHD efterfulgt af autisme, men
diagnoser som depression og angst 
er også i kraftig vækst.
 
Kilde: Kristeligt Dagblad og  
Danske Regioner

BØRN MED DIAGNOSER

LÆRER MARTINE RONNEBY OM  
INKLUSION OG SKOLEHVERDAG

„Hverdagen i skolen er blevet barsk for nogle. 
Der er så mange, der ikke trives. Der er flere 
børn i klasserne, og skoledagen er længere. Jeg 
er lærer i en 3. klasse med dansk og engelsk, men 
de seneste år har jeg faktisk mere været social
pædagog end lærer. Mange børn har svært ved 
at indgå i fællesskaber. Bare jeg dog kunne 
komme til at undervise 
lidt mere.

Der er børn, der har 
brug for specialtilbud, 
men det kan være rigtig 
svært at få igennem. Den 
enkelte skole skal selv 
betale 135.000 kr. for et 
barn i specialtilbud, og 
der er jo skoler, der på den konto har et under
skud på over en mio. kr.

Noget andet er, at det også kan være en lang
varig affære at få indstillet et barn til specialun
dervisning, for både forældre og klasseteam 
skal involveres, og der kan nemt være helt op til 
et års ventetid hos psykologen.“ 
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BERETNING 

Carinas barn ville ikke i skole
SPECIALSKOLE // Selina, der har infantil autisme, ville det sidste halve år ikke i 
skole, da hun som yngre gik på Enghaveskolen, mens der blev fyret medarbejdere.  I dag 
er hun 12 år og er glad for at gå i specialklasse på en Steiner-skole. Hendes mor, Carina 
Mosegaard Andersen opfordrer Odense Kommune til ikke at nedlægge specialpladser.

Carina Mosegaard 
Andersen tager en 
tørn sammen med 
andre pårørende til 
udsatte børn, fordi 
hun har personlige 
erfaringer med, hvor 
smertefuldt det kan 
være som forælder, 
hvis ens barn har 
ondt i livet.

12årige Selina 
er født med en 

kromosomfejl. 
Hun har ikke noget 

sprog, men kan kom
munikere med tegn, og 

hun er diagnosticeret med 
infantil autisme.
For omtrent seks år siden gik 

hun som sekssyvårig på Enghave
skolen, men da skolen på et tidspunkt fik 
mange vikarer og ifølge hendes mor, Carina 
Mosegaard Andersen, fyrede 1618 ansatte, gik 
det helt galt med Selina.

Hun ville ikke i skole.
– Vi måtte bære hende ind i skolen, og det 

duer jo ikke. Det er ikke til at bære, når ens 
barn mistrives. Det er man nødt til at lytte til.

– Selina er ellers en glad pige, men det sidste 
halve år på Enghaveskolen var ikke godt.

Carina Mosegaard Andersen bryder sig ikke 
om de generelle nedskæringer på specialklas
sebørn.

– Specialklassebørn trives bedst i små grup
per, og på mange skoler er der et stigende antal 
børn, men færre til at tage sig af dem, og lærere 
og pædagoger i folkeskolen har ofte ikke kend
skab til fx autisme og ADHD.

Carina har konstateret, at det ofte giver 

yderligere problemer som stress, angst og inde
lukkethed.

– Jeg kender en del forældre med børn, der 
lider af angst og vægrer sig ved at komme i 
skole. 

– I nogle klasser får normalbørnene, eller 
hvad vi skal kalde dem, også stress. Et barn 
som mit eget er ret krævende. Det stiller større 
krav til akut voksenkontakt, og det stresser 
andre. Det er alvorligt.

LIGESOM ET HJEM
I dag går 12årige Selina i Specialklasserne i 
landsbyen Ølsted. De hører under Rudolf  
SteinerSkolen i Odense, men har kun 13 elever. 
Det lave antal elever truer skolens overlevelse, 
men Carina håber, at skolen vil blive ved med at 
være der.

– Vi er så glade for, at Selina går der. Der er en 
helt særlig stemning der med nærværende 
voksne. Det er ligesom et hjem. Der er kun fem 
piger i klassen, og der er to „voksne“ til at tage 
sig af dem. 

Når det kan lade sig gøre, mener Carina det 
skyldes, at skoledagen er kort og varer fra 8.00 til 
12.30. Derefter er der tilbud om at komme i SFO.

Carina Mosegaard Andersen er uddannet 
sygeplejerske, men har ikke arbejdet ude, siden 
hun fødte Selina. Der er to børn mere i familien. 

Hver dag kører hun de 29 km. til Ølsted for at 
aflevere Selina, som hun også henter. I hjem
met i Allesø hjemmetræner Carina sammen 
med hende.

– Jeg får deltidsløn af kommunen for det, for 
det gør Selina mere selvhjulpen.

Når Carina deltager i demonstrationen mod 
kommunens varslede besparelser på Børn og 
ungeområdets specialafsnit, så drejer det sig 
ikke først og fremmest om hendes eget barn.

– Jeg gør det, fordi jeg har personlige erfa
ringer med, hvor smertefuldt det kan være som 
forælder, hvis ens barn har ondt i livet. 

Vi måtte bære hende ind i 
skolen, og det duer jo ikke. 
Det er ikke til at bære, når 
ens barn mistrives. Det er 
man nødt til at lytte til.
CARINA MOSEGAARD ANDERSEN,  
mor til 12-årig pige med infantil autisme.

TEKST & FOTO Erik Schmidt 

 

Rudolf Steiner-Skolens specialklasser lig-
ger i naturskønne omgivelser i landsbyen 
Ølsted ved Brobyværk på Fyn. 
Specialklasserne er et undervisningstilbud 
for udviklingshæmmede børn og unge 
mellem 6 og 18 år. Undervisningen bygger 
på Rudolf Steiners pædagogiske impulser. 
Sammen med fritidsordningen udgør 
specialklasserne et heldagstilbud.

Kilde: Rudolf Steiner-Skolen i Odense

SPECIALKLASSERNE 
RUDOLF STEINER-SKOLEN
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TEKST & FOTO Erik Schmidt
Når eleverne 

på Hjallese
skolen og på Abild

gaardskolen møder 
om morgenen, afleverer 

de deres mobiler i en kasse, 
der bliver låst inde i et skab.
Skolerne kalder det ikke 

mobilforbud, men netop mobil
frihed i erkendelse af, at man giver 

eleverne frihed for den lille elektroni
ske tyran, der stjæler rigtig meget af elevernes 
opmærksomhed.

– Det fungerer fint, siger Johan Stengaard, 
der er lærer på Hjalleseskolen. 

– Vi har givet eleverne fri for deres mobil
telefoner. Nu har de meget mere socialt liv 
sammen, og de bevæger sig mere i pauserne.

– Tidligere var der mange forstyrrelser og 
fristelser fra telefoner, der bippede, og i pau
serne var mange optaget af Snapchat, Messen
ger og lignende sociale medier.

På Abildgaardskolen, der indførte samme 
ordning efter vinterferien i år, er der direkte 
begejstring at spore blandt nogle lærere.

– Jeg synes, det er fantastisk, at eleverne 
ikke må må bruge mobiltelefoner i skolen, siger 
lærer Kamilla Jelsing. 

– Det seneste halve år skulle vi løse rigtig 
mange elevkonflikter, som var startet via sociale 
medier i frikvartererne eller efter skoletid. 

– Samtidig kunne vi i frikvartererne obser
vere, hvordan en elev kunne sidde og spille på 
sin telefon, mens 1015 andre blot hang ind 
over for at følge med. Vi kunne se grupper af 
elever, som bare sad og så tvserier på en mobil. 

– Vi savnede at se nogle elever, som hyggede 
sig sammen og foretog sig nogle aktiviteter 
som boldspil, brætspil, sjippetov sammen. 

I løbet af ganske kort tid kunne lærerne  
konstatere, at der var langt færre konflikter 
eleverne imellem, og de kunne se, hvordan  
eleverne kom i gang med at lege sammen, spille 
spil og søge hinanden.

STOR UNDERSØGELSE BEKRÆFTER  
OPLEVELSEN
Johan Stengaard og Kamilla Jelsing er ikke 
alene med den erfaring. Mobilerne lægges i ska
bet, fordi de forstyrrer undervisningen, men 
som sidegevinst opnår skolerne mere social 
udveksling i klassen. 

Det viser den største undersøgelse af skoler
nes mobilregler, der nogensinde er lavet. Det er 

MOBILREGLER // Flere skoler i Odense afskaffer telefoner, der bipper og Snapchat, 
der frister. På Hjalleseskolen og Abildgaardskolen skal eleverne aflevere deres mobiler, 

som låses inde og udleveres, når skolen slutter. Det giver bedre koncentration i  
undervisningen, mere bevægelse og færre konflikter i pauserne og mere tid til samvær 

og fællesskab, siger lærere. Og det sker stort set uden sure miner hos eleverne. 

Mobilfrihed breder sig

BERETNING 

Hjalleseskolen var 
den første Odense-
skole, der indførte 
ordningen med 
mobilfrihed. En 
lærer, der også er 
bevægelsesvejleder, 
lavede forsøg i en 7. 
kl. med mobilfrihed 
i en måned med det 
mål at få eleverne 
til at bevæge sig 
mere og styrke det 
gode fællesskab og 
trivslen. – Senere 
fulgte hele skolen 
trop, fortæller 
skoleleder Louise 
Theil. 



DPU, Aarhus Universitet, som står bag rappor
ten med titlen „Skærm – skærm ikke“.

– Mobilreglerne har en effekt i to tredjedele 
af tilfældene, siger ph.d. og adjunkt i pædago
gisk psykologi Andreas Lieberroth, der står 
bag forskningsprojektet, til Politiken. 

– Hvis man laver regler for at få mere ro, så 
får man mere ro, men man får faktisk den stør
ste effekt på børnenes sociale liv. De bliver 
mere nærværende og får mere tid til at være 
sammen. 

I undersøgelsen er 602 skoler blevet inter
viewet om deres mobilregler. Rundspørgen 
viser, at 60 procent har en formel politik, mens 
andre 18 procent har regler, der for eksempel 
laves i klasserne. 

SKOLEN TAGER VALGET FOR ELEVERNE
På Abildgaardskolen er det ifølge Kamilla Jel
sing ikke kun lærerne, der er glade for ordnin
gen. Det er eleverne også.

– Rigtig mange af dem har givet klart udtryk 
for, at de synes det er godt, at mobilerne er låst 
inde i skoletiden. Det gør, at de er langt mere 
sammen og er mere aktive. 

– Rent læringsmæssigt er der selvfølgligt 
også nogle gevinster, når eleverner ikke fylder 
deres hjerne med konstante og ofte ligefyldige 
informationer fra diverse sociale medier og 
platforme. 

– Man kan sige, at vi med et mobilforbud 
ikke lærer eleverne at færdes i verden med 
mobiltelefoner. Men omvendt betyder et for
bud også, at eleverne ikke hele tiden skal 
vælge, om de vil forholde sig til, hvad der sker 
på de sociale medier. I hvert fald i skoletiden. 

– Vi har givet eleverne fri for deres mobiltelefoner, siger lærer Johan Stengaard. Det er læreren, der vurderer, 
hvornår de må bruges. Her ses han bag ved eleverne Natasha Pihl og Sif Kudahl Holm fra 8. b på Hjalleseskolen.

 

602 ud af landets 1.870 danske grund-
skoler er blevet interviewet om deres 
mobilregler. Undersøgelsen dækker både 
folkeskoler, fri- og privatskoler samt spe-
cialskoler, men ikke efterskoler. 
Skolerne er både blevet spurgt til deres 
officielle mobilpolitik og til mere løse  
regler og hverdagsprincipper.

OM RAPPORTEN  
„SKÆRM – SKÆRM IKKE“

 

Her er de ni modeller for mobilregler 
og deres udbredelse:
• Telefonen slukket/i tasken: 

22,8%
• Opbevares hele dagen under lås 

(mobilfængsel): 19,1%
• Regler laves i klasserne: 14,9%
• Differentieres efter alder: 14,8%
• Efter lærerskøn: 11,8%
• Opbevares med adgang efter 

aftale (mobilhotel): 10,2%
• Bruges som arbejdsredskab: 4,4%
• Ingen faste regler: 1,6%
• Forbud: 0,4%

Kilde: ’Skærm – skærm ikke’, rapport 
om skolers skærmregler, DPU, Aarhus 
Universitet – her lånt fra Politiken,  
8. 1. 2019.

NI MODELLER FOR  
MOBILREGLER

Det valg har vi taget for dem. Og for mange af 
eleverne er jeg sikker på, at det føles som en 
lettelse.

RETTIDIG BRUG AF MOBILEN
Der er ikke tale om et totalforbud mod brug 

af mobiltelefoner på de to skoler.
– Lige for tiden har vi lavet nogle vandtest i 

biologi, og så er der én fra grupperne, der tager 
billeder med mobilkameraet. Vi bruger også af 
og til mobilerne i matematik, siger Johan Sten
gaard.

– Det er den enkelte lærer, der vurderer, 
hvornår de kan bruges i undervisningen.

Skoleleder Louise Theil fra Hjalleseskolen 
afviser også, at hun og lærerne på skolen er it
fjendske.

– Tværtimod. Men vi vil gerne skabe et godt 
og trygt læringsmiljø. Derfor vil vi gerne lære 
eleverne rettidig brug af mobiltelefonen i sko
len.

– Når jeg ser, hvor mange „snaps“ børnene 
modtager og sender, så viser vi dem, at man 
ikke dør af at være uden for rækkevidde, mens 
man er i skole. Det er ansvarligt.

HVAD MED MOBILEPAY?
Hjalleseskolen var den første Odenseskole, der 
indførte ordningen med mobilfrihed. 

En lærer, der også er bevægelsesvejleder, 
lavede forsøg i en 7. kl. med mobilfrihed i en 
måned med det mål at få eleverne til at bevæge 
sig mere og styrke det gode fællesskab og trivs
len.

– Det gik så godt, og i skolebestyrelsen havde 
vi mange gode drøftelser om det, siger skolele
der Louise Theil.

Ordningen blev vedtaget med virkning fra 1. 
august 2017, og der blev indkøbt mobilskabe.

– Lærerne er positive, og selv elevrådet 
stemte for ordningen.

– Det eneste negative ved vores ordning på 
Hjalleseskolen har været, at eleverne ikke 
kunne betale med MobilePay i skoleboden, 
men vi ville ikke opgive ordningen, og nu har 
problemet løst sig. 

– Forældrene har fået lavet debetkort til 
deres børn, og nu kører det.

EN NY UDFORDRING
Generelt oplever Louise Theil, at mobilfriheden 
har ført til mere fordybelse, mere udetid og 
mere bevægelse, men den har også fået hende og 
lærerne til at blive opmærksomme på et andet 
problem.

– Når man lukker ned for én skærm, så åbner 
eleverne en anden! 

– De har jo stadig computere og Chrome
books, og de ældste elever må gerne være inde, 
så vi har altså elever, der sidder og bruger com
putere eller ser film i frikvarteret.

– Det er en ny udfordring, og vi taler jævn
ligt om det, men vi skal have en drøftelse på 
skolen om at finde et fornuftigt niveau.

– Det er et nyt opmærksomhedspunkt. 
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AKTUELT  
KVARTER

Pædagogik er den aktivitet, der 
handler om at frigøre mennesket 
fra de illusioner, det bruger til at 
opretholde et liv i økonomiens og 
opportunismens mørke hule.
 
Lektor, filosof Thomas Aastrup Rømer

AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRAKTION 4 – 2019

MAJ 28. Kl. 15.15
„2 x Andersen“. H.C. Andersen og Benny 
Andersen i ord og musik ved Poul Chr. Balslev.

AUGUST 12.-16. Fanø. Odense kommunes koloni. OPAD.
Tilmelding tidligst 3. maj. Senest 1. juni til  
Finn Jespersen SMS 28226083 eller mail  
finn.jespersen2@gmail.com
Pris 1660 kr. pr. person.
Se nærmere oplysninger på OLFs hjemme-
side.

•  De almindelige månedsmøder foregår på Skt. Klemensskolen med start 
kl. 15.15.

•  HUSK:  Altid tilmelding til månedsmøderne senest fredagen før til:  
Lis Grüner Hansen, sms 20322131 eller mail: lisgruner@hotmail.com 

•  Alle programmer for turene kan findes på OLF’s hjemmeside under 
„Pensionister“.

De påpeger derfor, at der godt 
kan være tale om såkaldt ‘tvivlsom 
forskningspraksis’, hvorfor Nævnet 
har sendt anklagerne tilbage til 
Aarhus Universitet til behandling i 
universitetets praksisråd.“
Folkeskolen.dk, 15. 3. 2019

MINISTERIUM 
KENDTE TIL FEJL I 
NATIONALE TEST
„Undervisningsministeriet har  
siden 2016 vidst, at resultaterne 
fra de nationale tests er meget 
usikre. Det fremgår af notatet  
’Undersøgelse af de nationale tests 
reliabilitet’, som ministeriet udgav 
26. februar 2016. Notatet beskri-
ver, hvordan Undervisningsmini-
steriet allerede dengang analyse-
rede tests taget af 36.600 elever.“
Politiken, 2. 4. 2019

HVORDAN KUNNE 
DET SKE?
„Forleden udkom Politiken med 
afdækningen af, at landets sko-
leelever – med politikernes fulde 
viden og aktive (manipulerende) 
gennemførelse – har været udsat 
for nationale tests, der har kostet os 
millioner og atter millioner, men kun 
gjort alle involverede dummere.

Hvordan kunne det ske med et 
minimum af intelligens og samvit-
tighedsfuldhed? Hvordan kunne 
den tidligere regering på sin side 
gennemføre et folkeskoleforlig, 
som enhver – uden for Folketinget 
– kunne se var imbecilt i sin beslag-
læggelse af børnenes fritid?“
Journalist og forfatter Erik Valeur i Politiken, 
22. 4. 2019

METTE F. VIL DÆKKE 
DET DEMOGRAFISKE 
TRÆK
– Hvad siger du til, at 22 borg-
mestre opfordrer dig til at bruge det 
meste af det økonomiske råderum 
på at finansiere, at der kommer 
flere ældre og børn?

– Det er jeg enig i, og på den 
måde er jeg jo mere enig med borg-

mestrene, end jeg er enig med 
Lars Løkke Rasmussen.

(...) det afgørende er, om vi 
dækker det demografiske træk  
eller ej, og det gør vi.
S-leder Mette Frederiksen i avisen 
Danmark, 21. marts 2019

FLERE BØRN LEVER  
I FATTIGDOM I 
ODENSE
„Der er blevet flere fattige børn i 
Odense Kommune. I 2017 levede 
mere end 3.000 børn i Odense 
under relativ fattigdom. Det vil 
sige, at børnene var langt fra 
at have de samme økonomiske 
muligheder og levevilkår, som 
de fleste af deres jævnaldrende i 
kommunen.

I 2015 levede 2.036 børn i 
relativ fattigdom – i 2017 var det 
steget til 3.025 børn. Det er en 
stigning på mere end 1.000 børn.“ 
TV2 Fyns website, 19. 4. 2019

MODERNISERINGS-
STYRELSEN  
DROPPER 
CORYDON- 
DOKTRINEN
„Den forhadte corydondoktrins 
fokus på at finde penge i de offent-
lige overenskomster til nye refor-
mer er droppet til fordel for fokus 
på at udvikle bedre styringsværk-
tøjer i den offentlige sektor, lyder 
det fra Moderniseringsstyrelsens, 
direktør Poul Taankvist

(…) Den nye linje betyder også, 
at styrelsens tidligere sigte, kendt 
som den forhadte Corydon-
doktrin, der gik ud på at »gøre løn 
og arbejdstid i det offentlige til 
en væsentlig og integreret del af 
udgiftspolitikken«, er droppet som 
strategisk pejlemærke. I stedet er 
fokus flyttet over på at gøre de of-
fentlige arbejdspladser attraktive 
i den skærpede konkurrence om 
arbejdskraften.“
Information, 18. 3. 2019

SKOLEN STÅR  
PRODUKTIVITETS-
MÆSSIGT STILLE
„Det Økonomiske Råds Formand-
skab, i daglig tale vismændene, har 
netop offentliggjort en ny metode 
til opgørelse af ‘produktiviteten’ i 
den danske grundskole. Ifølge den 
har der været stilstand i produk-
tiviteten i grundskolen fra 1995 til 
2013.“
Folkeskolen.dk, 5. 3. 2019

METTE FREDERIKSEN 
FORTRYDER  
OPGØRET MED  
LÆRERNE
„(...) Mette Frederiksen fortryder 
opgøret med lærerne i SRSF-
regeringen.

Hun fortryder mængden af re-
former i tiden som beskæftigelses-
minister, og at hun ikke var bedre 
forberedt til at blive minister.
Hun fortryder, at hun var med til at 
indføre uddannelsesloftet.“
Jakob Nielsen på Altinget i anmeldelse af ny 
Mette Frederiksen-biografi af journalisten 
Thomas Larsen, 23. 4. 2019

FORSKERE FRIKENDT 
FOR VIDENSKABELIG 
UREDELIGHED
„Ph.d. Keld Skovmand har anmeldt 
en række forskere til Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed i for-
bindelse med deres arbejde med 
målstyring og samarbejde med 
Undervisningsministeriet. Nævnet 
har netop truffet afgørelse, og de ti 
forskere har i dag fået brev med en 
ren frikendelse.

(...) Af nævnets afgørelse frem-
går det, at det alene har taget  
stilling til, om der er tale om viden-
skabelig uredelighed."

Staten brugte sidste år 4,6 milliarder 
kroner på konsulentydelser. Men vi ved 
reelt ikke, hvad vi får ud af pengene. 
 
Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen i Deadline – DR.



Fem bud til 
folkeskolens lærere
PÆDAGOGIK // Uddrag af „10 bud til folkeskolens 
lærere“ af lektor, ph.d. og forfatter Keld Skovmand fra  
bogen „Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?“

FOTO Erik Schmidt

I januar
februar 2019 

skabte lektor Keld 
Skovmand kæmpeop

mærksomhed med sin 
dobbeltudgivelse af bøgerne 

„I bund og grund – reformer 
uden fundament“ og „Folkesko

len – efter læringsmålstyringen“, 
der byggede på hans ph.d.afhandling. 

Bøgerne, der både var akademiske og for
tællende, blev udgivet på Hans Reitzels Forlag. 
Keld Skovmand fik stor indflydelse på frivilliggø
relsen af videns og færdighedsmålene i Fælles 
Mål. Hans råd til folkeskolens lærere er præget af 
både indsigt og protest, alvor og humor. Her er de 
fem første. De fem øvrige kan læses i „Folkeskolen 
– efter læringsmålstyringen?“

1.   DU MÅ IKKE LYDE ANDRE LOVE END  
FOLKESKOLELOVEN

  Du er som lærer underlagt loven, men er sat 
fri til at fortolke og forvalte den ud fra din 
uddannelse, din erfaring og din dømme
kraft. Ingen kan pålægge dig sine fortolknin
ger af loven, men du er altid forpligtet på at 
diskutere andres fortolkninger af loven med 
dem. Du har ret til at afvise ethvert politisk 
og ledelsesmæssigt tiltag, der ikke har hjem
mel i folkeskoleloven. Politikere og embeds
mænd glemmer nogle gange, hvad der står i 
loven. Du har pligt til at huske dem på det.

2.   DU MÅ IKKE MISBRUGE FOLKESKOLENS  
FORMÅL

  Du må ikke dyrke andre mål end folkesko
lens formål. Du må ikke forveksle formålet 

Man skal grundigt overveje, 
hvad man anbefaler ledere at 
gøre, da der ikke er evidens 
for noget som helst. Der kan 
ikke skabes evidens for, at 
bestemte former for ledelse 
rent faktisk virker efter 
hensigten, eftersom ledelse 
netop altid foregår i kom-
plekse situationer med mod-
satrettede krav og unikke be-
tingelser for at udøve ledelse.

Professor Jacob Torfing i onlinemagasinet  
Den offentlige, 11. 4. 2019

med noget andet mål for skolen. Der er kun ét 
formål, og det er helligt. Formålet formulerer 
det rum, du skal virke i, før noget andet. For
målet er målet før alle andre mål. Formålet 
handler om, hvad vi vil med skolen. Det 
handler om, hvilken slags mennesker og bor
gere vi ønsker, at der skal komme ud af sko
len. Det handler om, at vi kan føre folkestyret 
videre. Det handler ikke om, hvilket lærings
udbytte vi kan måle på eleverne.

3.   DU SKAL IGNORERE  
ARBEJDSTIDSBESTEMMELSERNE

  Lov 409 understøtter ikke folkeskolens for
mål, fordi den ikke skaber „rammer for ople
velse, fordybelse og virkelyst“. Politikerne 
har ikke givet dig disse rammer, så du må selv 
etablere dem. Sørg for selv at opleve og for
dybe dig og for at virke med lyst. Dine egne 
oplevelser er rammen for elevernes ople
velse. Læs, lyt, se, lev, og tag selv del – ellers 
kan du ikke danne eleverne til det samme. 
Husk at fordybe dig med dine elever. Kom 
hviledagen i hu, at du holder den hellig.

4.   DU SKAL ALTID GÅ EN EKSTRA MIL  
FOR EN KOLLEGA I NØD

  Du er forpligtet i det fællesskab, du er sat i. 
Lad aldrig en kollega, der er hensat til gråd, 
sidde alene. Giv en krammer, når du kan se, 
at der er nogen, der trænger. I længden kan 
ingen lærer være alene. Ingen lærer må lades 
alene med sin gerning. Folkets skole er en 
fælles sag. Ingen kan løfte folkeskolen alene, 
og alle har brug for hjælp. Kaldet er kollek
tivt. Det er ikke et professionelt læringsfæl
lesskab, fordi det ikke er læring, I er fælles 
om, og det ikke er læring, der skal komme ud 
af jeres arbejdsfællesskab.

5.  DU MÅ IKKE SVIGTE EN ELEV
  Du er sat til at tjene eleverne og må altid 

varetage barnets tarv. Skolen skal fremme 
den enkelte elevs alsidige udvikling. Du svig
ter eleven, hvis der er sider af eleven, du ikke 
ser, eller hvis du overser, at der er vigtige 
sider, der mangler hos eleven, og som derfor 
skal udvikles helt fra bunden af. Du ved 
aldrig, hvad en elev rummer, og du må aldrig 
sætte mål, der begrænser elevens rumfang. 
Husk at sætte mål for elevens fantasi. Hav 
fantasi til at lade være. 

Lektor og forfatter Keld Skovmand

SAMFUNDSKONTRAK-
TEN MED LÆRERNE
„Hvis vi vil sikre, at vores børn får et 
solidt fagligt udbytte af skolen, og at 
de kan møde livet med en bred og fav-
nende duelighed, så bliver vi ærligt talt 
nødt til at genforhandle samfundskon-
trakten med lærerne.“ 
Professor Lene Tanggaard i Kristeligt Dagblad, 
23. 4. 2019

GLEM SYNDEBUKKEN
„I stedet for at politikerne spilder tid på 
finde syndebukken, synes jeg, det ville 
tjene dem bedre, hvis de brugte tid på 
at tale om, hvorfor de valgte at bruge 
de nationale test som succeskriteriet 
for skolereformen, når de udmærket 
vidste, at de ikke kunne bruges til det 
formål.“
Professor emeritus Svend Kreiner i læserbrev i 
Politiken 8. 4. 2019

SELVBEHAGELIGHEDEN 
BREDER SIG
„Medens vi bakser med opgaven, ud-
vikles den karakter, der betinger løsnin-
gen af den. Fæstnelsen af karakteren er 
et resultat af fornøjelsen, der indfinder 
sig i det heldige resultat og allerede 
under kampen med vanskelighederne. 
Men en fatal forskydning er det, hvis 
man vender ryggen til opgaven og an-
sigtet til karakteren for at give sig til at 
fornøje sig ved den. Det bliver meget 
snart ødelæggende og det på mere end 
én måde. Karaktertrækket stivner og 
bliver til sin egen karikatur, og selvbe-
hageligheden breder sig.“
Filosoffen K.E. Løgstrup – citeret fra Lene 
Tanggaard, Kristeligt Dagblad, 23. 4. 2019

DEBAT
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Citér mig 
korrekt
Folketinget er begyndt at udsende 
fortalelses-citater i små hæfter under 
titlen "En Kåbe af sproglig Elastik".  
Her er et lille uddrag:

"Eleverne kan komme de mang-
lende kundskaber, de har fået i 
folkeskolen, til livs på et senere 
tidspunkt."

"Hvis man vil citere mig for 
noget, jeg ikke har sagt, vil jeg 
sætte pris på, at man citerer mig 
korrekt."

"Det er ikke helt o.k., at man læg-
ger meninger i skoene hos hinan-
den."

"Man har tit brugt det udtryk om 
mig, at jeg tænker, før jeg taler. 
Det er jo en påstand, der er helt 
hen i vejret."

"Der findes, så vidt jeg véd, 
også funktionærer, der både  
er kvinder og mænd."

"Vi véd jo allesammen, at de  
værste ulykker sker, når to  
mennesker sover sammen."

"Det er baggrunden for, at jeg 
selv, da jeg blev justitsminister, 
foreslog en skærpelse af den 
grove vold."
 

Kilde: "En Kåbe af sproglig Elastik"

Hørt i børnehave-
klassen:
– Vi har en meget 
farlig fugl der-
hjemme!
– Nåh! Hvad er det 
for en?
– En ond dulat!

Lille Ole kommer 
hjem fra skolen, det 
er første skoledag.
Hans mor spørger: 
– Hvordan gik det?
– Ikke så godt, jeg 
skal derhen igen i 
morgen.

Læreren: ”Brian? 
Jeg forstår dig 
ikke! I din alder 
kunne jeg både 
læse og skrive...”
Brian: ”Du havde 

åbenbart en bedre 
lærer end mig.”

Læreren til eleven:
„Ole, kender du 
noget til Panama-
kanalen?“
„Nej“, svarer Ole, 
„Vi har ikke kabel-
tv.“

„Denne klasse 
er så dårlig til 
matematik, at 
højst 70% af jer 
fortjener at få et 
5-tal i karakter!“, 
beklager læreren 
sig.
„Jamen, så 
mange er vi jo slet 
ikke!“, lød det fra 
midterrækken.

HØRT I SKOLEN

Vigtig  
påmindelse!

Og hvad med  
det friske?

Ja, som om...


