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STYRING OG FRIHED // Er professionel frihed for lærerne i form af metodefrihed og 
medbestemmelse blevet en luksusting, som samfundet ikke har råd til? Borgmester Rahbæk 
Juel oplever, at man politisk godt vil være med til at „sætte tingene fri, der hvor det giver 
mening.“ Han vil dog gerne have konkrete ideer til, hvor mere professionel frihed til lærerne 
er til gavn for Odenses folkeskole.
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MØDE MED BØRN- OG  
UNGEUDVALGET
OLF har tradition for én gang om året at 
 invitere Børn- og Ungeudvalget til en ufor-
mel drøftelse af skolepolitik og pædagogik. 
Således også i maj måned i år, hvor lærer-
foreningen med det nyvalgte udvalg bl.a. 
lagde op til en dialog om folkeskoleideal, 
den nordiske hemmelighed om skolen og 
resultater fra den helt friske inklusions-
undersøgelse blandt foreningens medlem-
mer. Også den alvorlige udvikling i Odense, 
hvor stadig flere forældre flytter deres børn 
over til fri- og privatskoler, blev drøftet. 

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE
Lærerne arbejder sammen med forældrene 
om at leve op til formålsparagraffen i folke-
skoleloven.

I skolebestyrelserne arbejder forældrene 
bl. a. med at lave principper for skolen og 
føre tilsyn med skolens økonomi. Er der 
penge nok til at holde skole for? 

Skolebestyrelserne i Odense har tidligere 
i fællesskab underkendt økonomien og 
krævet flere resurser til skolerne. Vi har en 
fælles interesse med skolebestyrelserne i, 
at folkeskolen står stærk og styrket, så den 
vil være forældrenes førstevalg af skole. 

AKTUELT

INDHOLD

Alle taler om, at inklusionen er skolens ømmeste tå. Alligevel 
er der ikke tilført ekstra ressourcer, som er målrettet 
opgaven. Nu vil Odense Lærerforening have to ekstra 
spcialundervisningslærere på hver skole. Foreningen har for 
nylig undersøgt, hvordan lærerne ser på mulighederne for en 
vellykket inklusion. Resultatet kalder på handling.  side 6-8 

H.C. Andersen Skolen er i chok efter 
rådkvinde Susanne Crawleys melding om 
at ville lukke skolen og sende eleverne 
over på Abildgårdskolen. Crawley 
trodser dog velfærds-taskforcens vink 
om at lukke begge skoler.  side 16-17

Martine Ronneby havde været lærer på 
Rosengårdskolen i 18 år, da hun fik et prik 
af sin arbejdsgiver. Det var på mange 
måder en ubehagelig oplevelse, siger 
Martine, men samtidig blev hun ramt af 
en mærkelig ro. side 4-5

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

Åbningstider
Mandag: Kl. 9.30-16.00
Tirsdag og onsdag: Kl. 
9.00-15.00
Torsdag: Kl. 9.00-16.00
Fredag: Kl. 9.00-13.00
Formanden træffes efter 
aftale.

DLF/A – FYN
Klaregade 7, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 7010 0018

LærerBladet
Erik Schmidt, 
ansv. redaktør
erik@fjordager.com
Bladet redigeres journalistisk. 
Lederen og den redaktionelle 
linje er ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningens 
holdning.

Foto: 
Erik Schmidt
Forsidefoto: Borgmester 
Peter Rahbæk Juel.

Næste blad udkommer  
14. november 2019. 
Deadline 24.10. 2019
Redaktionen er afsluttet  
1.9. 2019. 

Oplag: 2.800 stk. 
Grafisk tilrettelægning 
og tryk: 
OTW A/S.

INKLUSION // Odense Lærerforening ønsker to special undervisnings
lærere på alle skoler i Odense oven i den almindelige normering. 
Forslaget vil koste i nærheden af 35 mio. kr. årligt. Lærere er ikke 
tilstrækkelig godt rustet til inklusionsarbejdet. Det mener 62 procent af 
de 617 odenseanske lærere, der har svaret på foreningens spørgsmål.

 3 Misforståelse af „kerneopgaven“

 4 Historien om et prik

 6 Vil have to lærere med specialundervisning...

 8 Alle peger på det som skolens største ...

 10 Vi har brug for inspiration, hvis lærerne...

 12 OLF mener: Et budget i balance

 14 Taskforcen trækker stor veksler på folkeskolen

 15 Vil højst have 24 elever i klasserne

 16 Chok på H.C. Andersen Skolen

 19 Sjældent samarbejde om at afskaffe test

82%
Så stor en del af de 

odenseanske lærere siger, 
at de har elever, der ikke 
får den særlige støtte, de 

har brug for.

Kilde:
Odense Lærerforening
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Misforståelse af „kerneopgaven“
De seneste regeringer har været optaget 
af at gøre folkeskolen til et redskab for 
noget, der ligger uden for skolens eget for-
mål. 

Skolen er siden Fogh-regeringen fra 
2001 blevet gjort til et redskab for vækst 
og økonomi. Under Thorning-Corydon-
regeringen blev folkeskolen oven i gjort til 
et socialpolitisk redskab.

I dag er det derfor blevet almindeligt at 
tale om „kerneopgaven“, som simpelthen 
er reduceret til „læring og trivsel“. 

– Men det er en misforståelse, siger pro-
fessor Lene Tanggaard. „Der skal være 
noget at lære af og lære om, og det er hori-
sonten, der gør det muligt for os at se 
langt,“ siger hun. Læring kan ikke kredse 
om sig selv. Skolens formål er bredere og 
dybere end læring og trivsel, der i øvrigt 
ikke kan adskilles. 

Interessant er det, om den nye social-
demokratiske regering og undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil har 
forståelse for, at folkeskolen i sit væsen er 
en kulturinstitution, hvor „det faglige 
arbejde og fællesskaberne er afsæt for, at 
elever kan udvikle sig som mennesker og 
danne sig deres eget kritiske, nysgerrige 
og ansvarlige blik på den verden, de er en 
del af,“ som lærer Mette Frederiksen for 
nylig skrev det på folkeskolen.dk. 

Mange venter således spændt på, om 
Rosenkrantz-Theil, vil tage skridt til at 
frisætte folkeskolen og lærerne til denne 
opgave, der er indskrevet i folkeskolens 
formålsparagraf. 

Det tror mange ikke på, at hun vil. Slet 
ikke lektor i pædagogik Thomas Rømer. 
Socialdemokratiet er traditionelt til cen-
tral styring, og før valget udgav Rosen-
krantz-Theil sammen med den nye 

uddannelses- og forskningsminister Ane 
Halsboe-Jørgensen en bog med titlen 
„Det betaler sig at investere i mennesker“. 

Bogen er ifølge Rømer inspireret af den 
amerikanske professor James J. Heck-
man, der sætter tal på, hvad vi tjener på at 
støtte helt små børn. Lærerig barndom 
kan give bedre afkast end aktier, siger 
Heckman. Når politikerne bruger penge 
til skole og uddannelse, er der derfor ikke 
tale om en udgift, men en investering.

Der er selvsagt ikke noget i vejen med at 
investere i folkeskolen, men Heckmans 
betragtninger er af socialøkonomisk 
karakter. De fører ikke til frisættelse af 
folkeskolen og dens lærere. 

Med Pernille Rosenkrantz-Theil må det 
komme an på en prøve. Hun er kommet 
med lovende meldinger. I brevet til 
lærerne for nylig skrev hun, at hun vil 
genoprette den tillid, „der led et knæk, 
sidst Socialdemokratiet havde regeringe-
magten“, og til DR2 har hun sagt, at sko-
len har været „overstyret“, og at det er 
gået ud over fagligheden og lærernes 
arbejdsglæde. 

Det er da en åbning.
Men lærerne ønsker forståelse for deres 

opgave, som er at forene elevens person-
lige udvikling med den fælles kultur. Det 
kan man læse i folkeskolens formålspara-
graf. Men hvad er den fælles kultur?

Som én af dansk pædagogiks fædre, 
Holger Henriksen i „Kulturkampen“ fra 
1993 påpegede, er den fælles kultur præ-
get af stor mangfoldighed, men i sin kerne 
udgøres den af sproget, historien, forfat-
ningen og medansvaret for fælles opgaver 
– økologiske, økonomiske, sociale, demo-
kratiske og kulturelle.

Det gælder stadig.

MØDE MED BORGMESTEREN
„Hvad vil vi med velfærden og folkeskolen 
fremover i Odense?“ Under den overskrift 
havde Odense Lærerforening i samarbejde 
med borgmester Peter Rahbæk Juel invite-
ret til et dialogmøde den 2. september, fordi 
det er afgørende, at også folkeskolen bliver 
en væsentlig del af velfærdsdebatten. 

Beslutningerne om fremtidens velfærd er 
i fuld gang, og her er lærernes stemme vig-
tig, så de fagprofessionelle kan komme med 
vinkler på, hvordan det sikres, at der også 
er en fælles folkeskole i fremtiden. 

BESØG PÅ SEKS UDVALGTE SKOLER
Børn-og Unge-rådmanden og Odense Lærer-
forenings formand besøger seks udvalgte 
skoler. Formålet med besøgene er at tale med 
lærerne og derefter med ledelsen om inklu-
sion, lokalaftalen og det gode lærerliv. 

Lærernes og ledelsernes bemærkninger til 
lokalaftalen og samarbejdsklimaet samles op 
og sendes til arbejdstidskommissionen, der 
er nedsat af Danmarks Lærerforening og KL. 
Skolebesøgene var et initiativ, som rådmanden 
tog ved OLF ś generalforsamling den 8. marts 
i år ud fra devisen: “Én ting er at måle – noget 
andet er at opleve.“

Prøv lige at forestille 
dig, at Steffen Brandt 

skulle synge:  
„Der går min 

kontaktlærer, bop da 
dap bob...“

Tidl. skoleleder og formand for 
Dansklærerforeningen og SOPHIA,  

Jens Raahauge på folkeskolen.dk, 13. 8. 2019

Men lærerne 
ønsker forståelse 
for deres opgave 
og gode rammer 
for løsningen af 
den. Opgaven er 
at forene elevens 
personlige 
udvikling med 
den fælles kultur.

Erik Schmidt
LærerBladets 

redaktør
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Den torsdag 
morgen i april da 

alle lærere i Odense 
sad parat ved telefonen 

kl. 6.45 for at høre, om de 
var blevet prikket til at for-

lade deres job, var Martine 
Ronneby ret rolig.
Hun var midt i en orlov fra 

Rosengårdskolen, der varede fire 
uger. En slags restorlov, som hun ville bruge til 
at færdiggøre sin pædagogiske diplomuddan-
nelse som læsevejleder med en afsluttende 
opgave.

Så langt kom hun aldrig.
18 år havde hun været på skolen, som hun var 

glad for. Glad for skolen, for ledelsen, kolle-
gerne, eleverne og forældrene. 

De seneste år havde dog trukket tænder ud 
med lange arbejdsdage, mange møder, efterud-
dannelse og en vanskelig klasse. Flere kolleger 
var gået ned med stress. Det var svært at få ladet 
op derhjemme som alenemor med et sæt tvillin-
ger på seks år.

– Mine egne børn var startet i forårs-SFO, og 
det gik ikke for godt, så det blev lidt sekundært 
med mit eget job. 

Fyringstruslen skabte en stresset stemning 
på skolen. Der lå ingen objektive og kendte kri-
terier til grund for udpegningen. Martine 
tænkte, at hun alligevel ikke kunne gøre noget 
ved, om hun blev én af dem, der skulle siges op. 

– Men jeg havde en sjette sans, der sagde mig, 
at det nok blev mig. Jeg havde dog også en 
plan B. 

En mærkelig ro indfandt sig. 

– Så ringede telefonen. Det blev mig. Min 
leder var selvfølgelig ked af det. Det var ikke et 
ønskescenarium at skulle smide medarbejdere 
på porten. 

DET VAR FOR MEGET
I starten blev det meldt ud, at der var 42 lærere, 
pædagoger og børnehaveklasseledere, der var 
blevet prikket. Martine Ronneby var altså én af 
dem. Der var også to andre på hendes skole.

– Så skulle jeg jo til at finde alle mine kompe-
tencepapirer. Vi fik at vide, hvad der var af jobs og 
der medfulgte jobbeskrivelser. Vi skulle så sende 
en ansøgning til kommunen med angivelse af 
kvalifikationer, kurser, fag og dertilhørende bilag. 

Lærerne, der var blevet udpeget, skulle også 
angive, hvilke af de skoler, der havde ledige job, 
de helst ville være på. 

Historien om et prik
PRIKKERUNDE // I april 2019 blev der overraskende for alle annonceret 
„prikke runde“ og fyringer. Martine Ronneby havde været lærer på 
Rosengård skolen i 18 år, da hun blev bedt om at smutte. Det var på flere 
måder en ubehagelig oplevelse, men Martine blev ramt af en mærkelig ro.  
I dag er hun lærer på specialskolen Nørrebjergskolen.

TEKST & FOTO Erik Schmidt
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BERETNING 

Men jeg havde en sjette 
sans, der sagde mig, at det 
nok blev mig. Jeg havde 
dog også en plan B. 
MARTINE RONNEBY, lærer

I april 2019 blev det meldt ud, at 
der var 42 lærere, pædagoger 
og børnehaveklasseledere, der 
skulle forflyttes eller fyres. 
Martine Ronneby var én af dem, 
der fik et prik af sin arbejdsgiver.
Hun havde ikke behov for at 
høre, hvorfor det blev hende. 
– Jeg vidste, jeg havde gjort mit 
arbejde godt, og jeg havde ikke 
gjort noget forkert.
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– Jeg skrev Nørrebjergskolen. Det skulle sen-
des pr. mail. Det var lige før påske. Jeg var træt 
af det og fik ikke engang en kvittering for, om 
den var modtaget.

Hvis man var blevet prikket, kunne man på et 
bestemt tidspunkt aflægge besøg på de skoler, 
der havde ledige lærerstillinger. Så kunne man 
få en rundvisning sammen med de andre kolle-
ger, der var blevet prikket.

Det var ikke noget for Martine. 
– Jubi, så kunne vi gå der og kigge på hinan-

den! Nej, det var altså grænseoverskridende. 
Det var for meget. 

Martine fik jobbet på Nørrebjergskolen, og 
det er hun i dag lykkelig for. Ikke bare fordi hun 
fik et job, men fordi hun fik netop det job. Det 
har givet hende ro og glæde ved arbejdet igen.

FARVEL TIL KOLLEGERNE
På Rosengårdskolen blev den årlige afskedsfest 
holdt. Der skulle siges farvel til kollegerne.

– Det var det værste. Nogle kolleger græd. Jeg 
har stadig en håndfuld venner blandt mine kol-
leger. De spurgte: „Jamen, vil du ikke vide, 
hvorfor det blev dig?“ Folk var chokerede. 

– Nej, jeg havde ikke behov for at høre, hvorfor 
det blev mig. Hvis ikke det blev mig, blev det jo 
en anden. Jeg vidste, jeg havde gjort mit arbejde 
godt, og jeg havde ikke gjort noget forkert. 

Martine havde frabedt sig, at ledelsen holdt 
tale for hende. 

– Det gav ikke rigtig mening. Et par kolleger 
holdt taler. Eleverne kommer jeg også til at 
savne. Jeg havde været glad for min arbejds-
plads, og jeg følte ikke, at ledelsen havde haft et 
horn i siden på mig. 

– Det var søde kolleger, og det var også et rig-
tig fint arrangement.

Med det nye job på hånden var det ikke svært 
for Martine at være med til afskedsfesten.

Hun så tilbage på de sidste år, som hun havde 
oplevet som stressende. 

– Der var lange arbejdsdage, og vi havde altid 
hammertravlt, og jeg var selv nede at ligge for et 
par år siden. Jeg blev sygemeldt med stress.

– Der var hele tiden drøn på, og når der ikke 
er penge til at lave noget spændende og kreativt, 
så dræber det arbejdsglæden. Der var heller 
ikke råd til holddeling og differentiering. 

– Til gengæld var der krav om, at vi skulle 
forny os hele tiden, og vi skulle være med i akti-
onslærings-programmer og holde møder.

– Jeg følte det som om, der hvert år blev min-
dre tid til forberedelsen og flere undervisnings-
timer.

Sjette sans eller ej – i sit hoved var 45-årige 
Martine klar til at gå nye veje.

ENSOM PÅ JOBBET
Hendes plan B havde ellers været at studere 
videre. Noget med børn, sprog og kommunika-
tion.

– Jeg har haft det svært efter reformen, og 
der har også været problemer i den klasse, jeg 
var klasselærer for. Det blev ikke bedre af, at vi 
også havde udfordringer i mit team. Der var 
flere ting, der gik mig på.

– Strukturen på skolen var blevet brudt op, 
sådan at jeg i løbet af en arbejdsdag ikke så de 
kolleger, jeg talte allerbedst med. Jeg følte mig 
ensom på jobbet.

Martines elever gik i tredje klasse, og hun 
beskriver dem som „normale børn“.

– Men de fyldte meget, og der var mange der 
kæmpede for at komme op i hierarkiet. Meget 
ballade og fjolleri og også ubehøvlet opførsel. De 
syntes, alt skulle diskuteres. Der var ikke tid til 
dem, der havde det svært. Dem med særlige 
behov og dem fra triste kår.

– I en periode var vi to lærere på klassen – 
foruden mig en AKT-lærer (adfærd, kontakt, 
trivsel, red.) eller en pædagog. Vi fik styr på det, 
men det var alligevel hårdt, for jeg var på fuld 
tid og sad nogle gange og skrev på min PD-
opgave om natten. 

Opgaven fik Martine ikke afsluttet, men det 
vil hun gerne nu, og hun har fået lovning på at få 
støtte på Nørrebjergskolen til at gøre udddan-
nelsen til læsevejleder færdig. 

Det er nemlig noget, der kan bruges på hen-
des nye skole, hvor der er 140 elever med særlige 
vanskeligheder og behov.

MERE LUFT I HOVEDET
Eleverne på Nørrebjergskolen er 6-17 år, og en 
stor del af dem har såkaldte multiple funktions-
nedsættelser. 

Der er 32 lærere, 32 pædagoger og 27 pæda-
gogmedhjælpere på skolen, og de har tilsyne-
ladende tid og overskud til at tage sig godt af ele-
verne. Der er blinde børn, børn med taletavle, 
kørestolsbrugere og børn, der skal have hjælp 
til toiletbesøg.

En elev uden sprog får fra sin kørestol på 
Nørrebjergskolens gangareal øje på en pæda-
gog, han kender og vil have et knus. Det får han. 
Trygheden er en forudsætning for at lære noget. 

Martine kan godt lide, at der er tid og over-
skud til det.

– Jeg er vild med den ro, der er her på Nørre-
bjergskolen. 

Alle har krav på undervisning, men den 
består af de små skridts pædagogik.

– Vi tager udpræget bestik af zonen for nær-
meste udvikling, og vi køber de materialer, som 
børnene har brug for. 

Det sidstnævnte er også en forskel fra tidli-
gere, som Martine har lagt mærke til.

– Vi er meget tæt på børnene og er simpelthen 
nødt til at kigge på det individuelle. Der er ikke 
to børn, der er ens.

– Børnene hægter sig på os, og jeg giver meget 
af mig selv her, men jeg kan mærke, jeg har mere 
luft i hovedet, når jeg kommer hjem, og jeg har 
mere overskud til mine egne børn.

Alle ansatte har været forbi Martine for at 
hilse personligt på hende, og hun har fået en 
mentor, som hjælper hende med at finde rundt i 
de nye omgivelser, og som hun kan drøfte tvivls-
spørgsmål med.

Det virker også som om, der er højt til loftet, 
synes hun. 

– At man kan diskutere og være uenige og 
alligevel finde løsninger.

Martine er faldet i hak med Plan C. 

Jubi, så kunne vi gå der 
og kigge på hinanden! 
Nej, det var altså grænse-
overskridende. Det var for 
meget. 
MARTINE RONNEBY, lærer

Martine Ronneby ville 
efter prikket gerne til 
Nørrebjergskolen, og det kom 
hun. Hun er vild med den ro 
og følelse af god tid, der er på 
specialskolen. Alle har krav på 
undervisning, men den består af 
de små skridts pædagogik. 



6  LÆRERBLADET / SEPTEMBER 2019

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.DKM 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

VIL HAVE TO SPECIAL-
UNDER VISNINGS LÆRERE 
PÅ HVER SKOLE!
INKLUSION // Lærere er ikke tilstrækkelig godt rustet til inklusions arbejdet. Odense 
Lærerforening ønsker to specialundervisningslærere på alle skoler i Odense oven i den 
almindelige normering. Forslaget vil koste i nærheden af 35 mio. kr. årligt.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Det her kan ikke fortsætte. Der skal ske noget!
Det siger Odense Lærerforenings formand, 

Anne-Mette Kæseler Jensen på baggrund af 
foreningens nye undersøgelse af, hvordan det 
går med inklusionsbestræbelserne i Odenses 
folkeskole.

Resultatet peger på, at elever med særlige 
behov slet ikke får den hjælp, de har brug for, og 
lærerne føler sig ikke tilstrækkeligt rustet til at 
tage hånd om eleverne. 

Derfor foreslår Odense Lærerforening nu, at 
der ud over den nuværende normering skal til-
føres to specialundervisningsuddannede 
lærere på hver skole. De skal være med i under-
visningen som ekstra lærere, hvor der er behov 
for det. 

Forslaget vil koste godt 35 mio. kr. at gen-
nemføre.

Susanne Crawley, der er politisk valgt råd-
kvinde i B&U-forvaltningen, synes ideen er 
„smaddergod“.

Spørgsmålet er, om der kan skaffes politisk 
flertal for forslaget. Odenses økonomi for det 
kommende budgetår er uafklaret, men forslaget 
vil uden tvivl blive bragt ind i de kommende 
budgetforhandlinger.

Det er yderligere et problem, at der ikke læn-
gere uddannes egentlige specialundervisnings-
lærere. Men på University College Lillebælt er 
man klar til at påtage sig opgaven.

PLAN PÅ HVER ENESTE SKOLE
Over 60 procent af de lærere i Odense, der har 
deltaget i undersøgelsen, har tilkende givet, at 
de ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til 
at håndtere elever, der er inkluderet i almenun-
dervisningen. 

Langt de fleste lærere giver udtryk for, at de 
har elever, der ikke får den støtte, de har brug 
for, og de finder ikke, at de har mulighed for at få 
kvalificeret hjælp til inklusionsopgaven.

Det har fået lærerforeningen til at stille det 
markante forslag.

– Der er ingen snuptagsløsninger her. Men vi 
må have en plan i gang på hver eneste skole i 
Odense, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

– Vi har dygtige vejledere, men dette inde-
bærer en bredere viden om specialundervis-
ning, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

– Vi har især brug for at få mere special-
undervisningsfaglighed ind i indskolingen, så vi 

undgår, at problemerne vokser sig store. En nor-
disk undersøgelse har vist, at Finland på grund af 
en tidlig og grundig indsats er bedre til at spotte 
elever med særlige behov, siger lærerformanden.

Det demokratiske perspektiv er også vigtigt 
for hende.

– Der er tendenser til, at vores samfund bliver 
mere og mere opdelt. Hvis folkeskolen ikke kan 
blive ved med at tilbyde god undervisning under 
trygge forhold til alle, vil endnu flere forældre, 

– I Vollsmose ville jeg sige to lærere i indskolingen, to på mellemtrinnet og to i udskolingen. Skolens politiske chef, 
Susanne Crawley støtter lærerforeningens forslag. – Jeg er optaget af en social uligheds dagsorden, og der vil være 
nogle skoler, der vil have væsentlig mere brug for ekstra lærere end andre, siger hun. (Arkivfoto) 
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der har råd og overskud, flytte deres børn til 
fri– eller privatskole. 

BEGEJSTRET CRAWLEY
Susanne Crawley er begejstret for ideen. 
Ikke mærkeligt for hun havde selv et lig-
nende, men knap så omfattende forslag, 
med til budgetforhandlingerne sidste år.

– Jeg tror, jeg havde sat 10 mio. kr. af til 
det i mit forslag. Det er et smaddergodt for-
slag, som kan bidrage til at klare inklusions-
udfordringerne. 

Børn– & Ungeforvaltningens politiske 
leder finder det vigtigt, at de ekstra special-
undervisningsuddannede lærere ikke ender 
på et kontor.

 – De skal ikke sidde og lave retningslinjer 
eller videoer, man kan kigge på. De skal 
være ude i klasserne, mens klassens lærere 
agerer. De skal lære fra sig, hvis de skal gøre 
en forskel. 

– Der er stor forskel på skolerne, så der 
skal arbejdes lidt med en retfærdig forde-
ling af de ekstra lærerressourcer, mener 
Crawley, der også ser et socialt perspektiv i 
forslaget.

– Jeg er optaget af en social ulighedsdags-
orden, og der vil være nogle skoler, der vil 
have væsentlig mere brug for ekstra lærere 
end andre. I Vollsmose ville jeg sige to 
lærere i indskolingen, to på mellemtrinnet 
og to i udskolingen. 

– Hvis det kan gøre det, tilføjer hun. 

UC Lillebælt klar 
med uddannelse
SPECIALLÆRERUDDANNELSE // – Vi kan være 
klar med en uddannelse fra 2020, siger pædagogisk chef.

TEKST Erik Schmidt

– Vi har brug for bredere faglig fundering i special-
undervisning, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

Det skal være lettere at 
sende elever til og fra 
specialundervisning, og 
så er der brug for flere 
lærere med særlig viden 
på specialområdet.
UNDERVISNINGSMINISTER PERNILLE 
ROSENKRANTZ-THEIL i fagbladet 
Folkeskolen, 22. august 2019

Ulrik Bollerup Thomsen, der er 
pædagogisk chef på University 
College Lillebælt, er parat til at 
skræddersy en uddannelse til 
specialundervisningslærer. Der 
vil i givet fald være tale om en 
pædagogisk diplomuddannelse.

Der findes ikke nogen egentlig speciallærerud-
dannelse. Da inklusionsloven blev vedtaget var 
det hovedtanken, at så mange elever som muligt 
skulle inkluderes i normalundervisningen. 
Derfor var der ikke brug for all-round special-
undervisningslærere.

Det har siden vist sig ikke helt at slå til. 
Mange lærere føler ikke, de er rustet til at tage 
sig af en del elever med meget særlige vanskelig-
heder og behov.

Odense Lærerforenings forslag om at have to 
specialundervisningslærere på hver skole vil 
derfor kræve, at et antal lærere videreuddan-
nes.

Foreningen har af den grund taget kontakt til 
University College Lillebælt for at sondere, om 
institutionen kan løse opgaven ved at skræd-
dersy en specialundervisningslæreruddannelse 
oven på en almindelig læreruddannelse.

– Det kan vi godt, siger Ulrik Bollerup Thom-
sen, der er chef for Pædagogik, Læring og 
Undervisningsmidler i Kompetence- og Organi-
sationsudvikling

– UCL har mange undervisere som under-
viser inden for disse områder og flere har erfa-
ringer fra specialskoler og specialklasser. Vi 
benytter også eksterne undervisere, hvis der er 
behov for særlige kompetencer.

Ulrik Bollerup Thomsen siger, at der vil være 
tale om en pædagogisk diplomuddannelse med 
en særlige retning. Denne retning vil i givet fald 
skulle aftales.

– Hvis det er tale om en egentlig uddannelse 
taler vi om et årsværk .

– UCL vil kunne udbyde uddannelsen fra 
januar 2020. Vi har dog brug for et par måne-
ders planlægning og afklaring om sammensæt-
ning med kommunen. 

En PD er en deltidsuddannelse, som samlet 
set har et omfang på et årsværk. Uddannelsen 
skal afsluttes indenfor 6 år.

Et årsværk med en retning inden for pæda-
gogisk diplomuddannelse (PD) svarer til 60 
ECTS. I dag er der 28 retninger indenfor PD. 
Her er der en uddannelse, som hedder PD 
i specialpædagogik, PD i psykologi og en 
række vejlederretninger. Der er mere end 
150  moduler at vælge imellem. Modulerne 
kan sammensættes ud fra de aktuelle behov. 
Eksem pler på moduler:
• Specialpædagogik
• Socialkognitive udviklingsforstyrrelser
• Neuropsykologi og neuropædagogik
• Fællesskabende didaktik – didaktisk 

ledelse af klassefællesskaber.

Kilde: UC Lillebælt

PÆDAGOGISK 
DIPLOMUDDANNELSE
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For tredje gang har Odense Lærerforening gen-
nemført en undersøgelse af, hvordan lærerne 
synes, det går med inklusionsbestræbelserne i 
folkeskolen.

Det står grelt til ifølge lærerformand Anne-
Mette Kæseler Jensen og styrelsesmedlem 
Charlotte Holm, der også er hovedstyrelses-
medlem i Danmarks Lærerforening.

Der er tale om en markant tilkendegivelse fra 
de odenseanske lærere.

Ikke færre end 82 procent svarer, at de har 
elever, der ikke får den støtte, de har brug for, og 
66 procent svarer, at de ikke finder, de har 
mulighed for at få kvalificeret hjælp til inklusi-
onsopgaven.

62 procent ud af de 617 odenseanske lærere, 
der har svaret, tilkendegiver, at de uddannelses-
mæssigt ikke føler sig rustet til at håndtere ele-
ver, der er inkluderet i almenundervisningen. 

ALLE VED DET
Resultatet af undersøgelsen er dog ikke over-
raskende. For to år siden viste en lignende 
undersøgelse nemlig også, at skolerne ikke kan 
leve op til kravene til den lovbundne inklusion.

Alle taler om, at inklusionen er skolens 
ømmeste tå. Lærerne, skolelederne, forældrene, 
undervisningsministeren, Peter Rahbæk Juel, 
Susanne Crawley er klar over det. Alligevel er 
der ikke tilført ekstra ressourcer, som er mål-
rettet opgaven.

Det er der efter Anne-Mette Kæseler Jensens 
mening hårdt brug for, hvis lærerne skal rustes til 
at klare undervisningen med inkluderede elever.

Charlotte Holm er mere direkte.
– Resultaterne bør få enhver ansvarlig politiker 

til at handle. Der skal mere end ord til, siger hun. 
– Det er den fagprofessionelle stemme, der 

endnu engang råber vagt i gevær. Det kan og bør 
man ikke overhøre. Alle elever har krav på at 
modtage den rette undervisning i det rette til-

bud. Der er kun et skud i bøssen. Elevernes 
skole gang kan ikke spoles tilbage og laves om. 
Det er alvor det her.

– Når elever ikke får det rette undervisnings-
tilbud, så er inklusionen i mine øjne gået for 
vidt. Det kan godt være, at der er fulgt ressour-
cer med i ressourcetildelingen til den enkelte 
skole, men ressourcerne bruges ofte til at 
dække underskud i skolernes trængte økonomi. 

KOLLIDERENDE KRYDSPRES
– At beholde elever med særlige behov, der er 
inkluderet i normalklasserne, er som udgangs-
punkt en god idé, siger Anne-Mette Kæseler 
Jensen. 

– Men det kræver, at der tildeles ressourcer 
til det i form af mere tid til det enkelte barn, og 
den nødvendige faglige støtte, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen.

Charlotte Holm peger på et andet problem. 
– Skolelederne har kompetencen til at visi-

tere elever til specialundervisning, men samti-
dig har de også ansvaret for skolens økonomi. 
Det duer ikke, for det sætter lederne i et kollide-
rende krydspres. Derfor er det vigtigt, at der 
fremadrettet tænkes i at skille disse to ting ad 
og eksempelvis oprettes centrale puljer, så ele-
vernes ret til specialtilbud ikke strander. 

IKKE VIDTGÅENDE NOK
Susanne Crawley, rådkvinde i B&U-forvaltnin-
gen, synes ikke, at inklusionen er gået for vidt.

– For vi har aldrig gjort det, der skulle til, for 
at opgaven kunne lykkes. Der er ikke voksne 
nok på skolerne, og der er ikke hjælp nok, når 
ens kompetencer som lærer ikke rækker. Inklu-
sion kan godt lykkes, men det er ikke gratis. Det 
må vi politikere lære at forstå. 

Selv vil hun prioritere at bruge midler på 
inklusionsopgaven, hvis det viser sig, at der er 
penge på budgettet.

– Så vil jeg bruge penge på inklusion. Jeg vil 
prioritere midlerne til at udligne de ulige 
opvækstvilkår, børn har. Jeg vil prioritere dem 
til lærere, der kan noget særligt. Specialunder-
visningslærere, læsevejledere og matematikvej-
ledere.

MERE SPECIALISEREDE TILBUD
– Og så er der altså børn, der har så store behov, 
at de må have et specialtilbud uden for normal-
klasserne. Disse børn kommer i klemme, når 
man satser for hårdt på inklusion, siger hun.

Det bekræftes af lærerforeningens under-
søgelse. Som noget nyt er lærerne på kommu-
nens specialskoler blevet spurgt. 

Her svarer 67 procent af 106 lærere i special-
undervisningen, at de har elever, der har behov 
for et mere specialisteret tilbud, end deres skole 
kan tilbyde. Desuden svarer halvdelen, at de 
ofte modtager elever, de vurderer burde havde 
været visiteret til et specialtilbud noget før.

– Specialskolerne står især med det problem, 
at eleverne har større udfordringer end tidli-
gere, siger Anne-Mette Kæseler Jensen. – For 
de elever, der tidligere klarede sig bedst, er alle 
blevet sendt over i et almentilbud. 

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

Alle peger på det 
som skolens største 
udfordring, men...
INKLUSION // 82 procent af Odenses lærere svarer, 
at de har elever, der ikke får den støtte, de har brug for.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Jeg vil tage et opgør med 
inklusionen, som den 
fungerer i dag.
UNDERVISNINGSMINISTER PERNILLE 
ROSENKRANTZ-THEIL i fagbladet 
Folkeskolen, 22. august 2019

Resultaterne af Odense Lærerforenings undersøgelse, 
som 617 odenseanske lærere har deltaget i, bør få 
enhver ansvarlig politiker til at handle, mener styrelses- 
og hovedstyrelsesmedlem Charlotte Holm.
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Der er kontrolleret travlhed på 
borgmesterkontoret denne dag, som 

er Peter Rahbæk Juels første efter 
sommerferien.
Borgmesteren har været til møde, og for-

skellige medarbejdere render ind og ud af 
dørene. 
Peter Rahbæk Juels to drenge har også deres før-

ste skoledag, og han har fulgt den yngste af dem, 
Dines, hen på Skt. Hans Skole, hvor han er begyndt i 

børne haveklassen. Storebror Gustav skal i 7. klasse samme sted.
Skrivebordet i det smukke, røde borgmesterkontor med lyse 

lædermøbler er ryddet, og byens førstemand virker veloplagt. Por-
trætbusten i gips af H.C. Andersen har lidt uhøjtideligt fået viklet 
noget OB- og Bulldogs-merchandise om halsen. Peter Rahbæk Juel 
er glad for både fodbold, håndbold og ishockey. 

Det tomme skrivebord er ikke udtryk for, at der ikke er store 
ting på tapetet. Ny regering, Vollsmoseplan, letbane, den demo-
grafiske udvikling, anbefalingerne fra den særlige velfærdstask-
force og ikke mindst budgettet for 2020. 

LærerBladet er mest interesseret i folkeskolen. Men tingene 
hænger sammen. Så hvordan ser det ud med kommunens økonomi, 
de politiske prioriteringer, taskforcens anbefalinger, inklusions-
bestræbelserne, styringen af skolen samt lærernes arbejdsforhold 
og professionelle frihed?

FRIHED ER ELASTISK
Peter Rahbæk Juels kollega og partikammerat, Holbæks borg-
mester Christina Krzyrosiak Hansen (S), har været i medierne 
med, at skolepolitikerne kun skal sørge for gode rammer for 
lærerne og eleverne. Ikke andet.

Men Odenses borgmester har en mere tempereret tilgang til 
lærernes professionelle frihed.

– Langt hen ad vejen er jeg enig i, at vi skal sætte rammer, og så 
skal man få det til at fungere på skolerne. Men frihed kan også 
være et løfte målt i elastik. Der må ikke være så meget frihed, at vi 
mister samspillet mellem de forskellige parter – medarbejdere og 
skolebestyrelse, forældre på de enkelte klassetrin og kommunen. 

LB: Men lærernes metodefrihed er vel vigtig for kvaliteten i skolen.

– Det vil jeg ikke afvise, men jeg vil prøve at vende den om. Det 
med at føle sig bundet kan jo være en følelse, man har. Den kan 
være diffus eller konkret. 

– Hvis du vælger at være lærer, er det ikke på grund af en kalkule 
på din livsindkomst. Du går også på arbejde med et kald, fordi du 
vil noget med børn, og så har man brug for nogle rammer, hvor 
man kan udleve det kald. Der skal dog være nogle frihedsgrader, 
for at man kan få tingene til at virke. Man kan ikke sætte kald på en 
formel. 

– Jeg møder mange, der sagtens kan komme i kontakt med det 
kald, men jeg møder også nogen, der synes, at der er for meget 
bureaukrati og andre ting. 

HVOR STYRER VI FOR MEGET?
– Jeg prøver altid at spørge ind til, hvad det konkret er, vi skal gøre. 
Det er ikke altid det svar, jeg får tilbage, er så konkret. Det er i høj 
grad en følelse, som kommer af summen af mange oplevelser. 

Frihed kan ifølge borgmesteren være et løfte målt i elastik. – Der må ikke være så meget 
frihed, at vi mister samspillet mellem de forskellige parter, med arbejdere og skole bestyrelse, 
forældre på de enkelte klassetrin og kommunen.

Vi har nok brug for 
inspiration, hvis lærerne 
skal have mere frihed
BORGMESTERINTERVIEW // Peter Rahbæk Juel forstår ikke helt hvorfor 
lærerne ønsker mere professionel frihed. Han efterlyser konkrete områder, 
hvor lærerne ikke har den frihed, de har brug for. Til gengæld regner han med 
at kunne investere økonomisk i folkeskolen. Ingen ved dog, hvordan næste års 
budget kommer til at se ud. Men Rahbæk Juel forventer, at den nye S-regering 
kompenserer for udgifterne til den demografiske udvikling. Hvis der dukker 
uventede penge op, går de til inklusion. 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

BERETNING OG
INTERVIEW 

•
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– Men jeg vil gerne udfordre på, om der er nogle konkrete steder, 
hvor vi styrer for meget, for jeg oplever, at vi politisk sådan set godt 
vil være med til at sætte tingene fri, der hvor det giver mening. Vi 
har nok brug for noget inspiration til, hvad de konkrete skridt 
kunne være. 

LB: Typisk vil det være krav til dokumentation på læringsplatfor
men, udialogisk ledelse, og fælles storindkøb af undervisningsmidler 
– som aftalen med Gyldendal. Det oplever en del lærere som indgreb i 
deres professionelle frihed.

– Nu kan jeg godt se, hvad du spørger om. Men det med at vi kan 
købe ind sammen kan jo i virkeligheden være en kæmpehjælp. Vi 
har sparet rigtig, rigtig mange millioner på at være opmærksomme 
på vores indkøb. For 10 år siden foregik det meget decentralt og 
ustruktureret. Det giver nogle bindinger på, hvad du kan få adgang 
til. Øvelsen er at finde en balance. 

– Så man kan vende det om og spørge: Vil jeg være fri for, at vi har 
sparet et trecifret millionbeløb, mod at der havde været en større 
metodefrihed. 

– Så tror jeg, at jeg ville sige nej, for det ville gå ud over antallet af 
medarbejdere. Der vil være nogle interesser, der skal afvejes mod 
hinanden. Vores kunst er at finde den rette balance.

SPLITTET OM NATIONALE TEST
Peter Rahbæk Juel er ikke uventet glad for regeringsskiftet. 

– Det var en aparte sitauation, da Løkke-regeringen udpegede en 
undervisningsminister, der var imod reformen. Det har givet en 
unødvendig uro om kursen og retningen. Man skylder hinanden 
politisk at prøve at få det til at virke. 

– Skolen skal ikke være kampplads for politikere. 
De omdiskuterede nationale test er ikke lige noget, som Peter 

Rahbæk Juel er klar til at tage stilling til, selv om B&U-rådkvinde 
Susanne Crawley sammen med skolelederformand Mohammed 
Bibi og lærerformand Anne-Mette Kæseler Jensen i et fælles læser-
brev har opfordret til at afskaffe testene eller stille dem i bero.

– Jeg må indrømme, at jeg er lidt splittet i det spørgsmål. Jeg 
synes måske, at det paradigme, der er rullet ud, har været lidt for 
voldsomt. Omvendt synes jeg også, at hvis du bruger test på den rig-
tige måde, så kan det være et godt udgangspunkt for forældre til at 
have en samtale med sit barn om, hvordan det går.

LB: Men de er ikke retvisende.
– Må jeg ikke være ærlig og sige, at den tekniske del er jeg simpelt 

hen ikke inde i. Men hvis din bil ikke kan komme igennem en syns-
test, så skal du ikke køre i den. Det samme må jo gælde for et test-
system.

Hvis den socialdemokratiske borgmester lyder uklar i mælet, 
når han taler om de nationale test, er han til gengæld klar, når det 
gælder folkeskolens økonomi. 

– Jeg håber rigtig meget, at der bliver flere midler til folkeskolen, 
men jeg ved også, det bliver en hård opgave med den demografiske 
udvikling og de velfærdsudfordringer, vi har. Flere små børn og 
ældre samtidig. Men jeg har bestemt folkeskolen med i min aften-
bøn.

BUDGETFORLØB MÅ UDSÆTTES
Peter Rahbæk blev valgt ind i Odense Byråd i 2006, og han har 
aldrig før du været ude for, at aftalen mellem regering og KL om de 
store linjer i den kommunale økonomi ikke lå klar efter sommerfe-
rien. 

Dertil kommer hele usikkerheden om finansieringen af den 
demografiske udvikling med flere ældre og flere børn. 

Økonomien er med andre ord ikke til at få styr på lige nu, og bud-
getforhandlingerne i Odense Byråd må udsættes. Peter Rahbæk 
Juel regner dog med igen at kunne investere i folkeskolen.

– Når vi ser på de fremskrivninger, vi har på folkeskoleområdet, 
så går det nogenlunde op. Det fluktuerer lidt, men det går op.

– I det, som vi sidder og forbereder nu, spiller demografispørgs-
målet en stor rolle. Der er kæmpe pres på småbørnsområdet og på 
ældreområdet. 

LB: Men statsminister Mette Frederiksen – og senest finansminister 
Nicolai Wammen – har jo sagt, at de vil dække „det demografiske 
træk“.

– Ja, jeg forventer, der kommer til at ske et klart medspil fra den 
socialdemokratiske regering. Jeg var selv med til at sætte demogra-
fien på dagsordenen.

SÅ BLIVER JEG GLAD!
–Lige nu er der rigtig meget, vi ikke ved, fordi vi er, hvor vi er. Det, 
vi selv har gjort i Odense, er at vi har bragt os i den situation, at vi 
har pengene i hånden til at kunne agere, når der kommer flere børn 
og ældre, og det gør, at vi får styr på vores budgetter.

LB: Så hvad vil der ske, hvis Mette Frederiksen pludselig sender penge 
til Odense? Så er der overskud på budgettet.

– Så bliver jeg glad. Det vil denondelyneme være en gunstig situ-
ation. 

– Det giver mulighed for at vælge mellem to veje. Vi kan vælge at 
sige, at nogle af de besparelser, vi valgte at gennemføre, var lige lov-
lig hård kost. Eller vi kan vælge at finde nogle steder, hvor vi klogt 
kan udvide servicen. 

INKLUSIONEN VIGTIGST
Odense Kommune mangler desuden at få lov til at hæve skatten 
med 0,2 procentpoint for at leve op til løftet om „velfærdsprocen-
ten“, og det er også et usikkerhedsmoment i den kommunale øko-
nomi. Får kommunen grønt lys, vil det betyde 60 mio. kr. ind i kom-
munekassen hvert år.

Men jeg vil gerne udfordre på, om der er 
nogle konkrete steder, hvor vi styrer for 
meget, for jeg oplever, at vi politisk sådan 
set godt vil være med til at sætte tingene 
fri, der hvor det giver mening. 
BORGMESTER PETER RAHBÆK JUEL

Der bliver flere børn og ældre, og Peter Rahbæk Juel forventer et medspil fra den nye 
S-regering. – Det vil denondelyneme være en gunstig situation, hvis Mette Frederiksen 
sender penge til dækning af den demografiske udvikling.
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– Det er min ambition, at vi får den indløst. Her skal vi finde ud 
af, hvad vilkårene er for at hæve skatten for en kommune. Det ved 
vi i forbindelse med den aftale, KL laver med regeringen.

LB: Hvornår sker det?
– De har varslet, at de håber, de kan lande en aftale i begyndelsen 
af september måned. Så det kan godt være, at vi kommer til at for-
handle budget lidt senere i år.

LB: Hvis du får flere midler, hvad vil du så prioritere dem til?
– Jeg har været på rigtig mange skolebesøg og talt med tillids-
valgte. Langt de fleste har en bekymring om inklusionsopgaven – 
især i indskolingen. Skal vi sikre en folkeskole med det smukke, at 
vi mødes på kryds og tværs og anstrenger os for at få alle med – så 
er det der, vi kan komme længst med flere midler. Mere personale 
simpelthen.

VI SKULLE SPÆNDE LIVREMMEN IND
Det stemmer overens med Odense Lærerforenings opfattelse. En 
ny undersøgelse blandt Odenses lærere har vist, at 82% af lærerne 
ikke synes, de er rustede til at tage hånd om inklusionen. 

LB: Hvilke overvejelser gør du dig i den anledning?
– Jeg er desværre ikke overrasket, for det flugter meget godt med 

min opvelse fra mange skolebesøg. Fra medarbejdere, fra tillids-
valgte og også skoleledere. Det er også med en vis ærgerlighed, for 
der er stor vilje og lyst til at få inklusionen til at lykkes. 

LB: Anerkender du, at området er underfinansieret?
– Man kan sige, at skolereformen har haft en urolig start. Man 

kan se det hele vejen rundt, at flere områder, der skulle have været 
fulgt op på, blev ramt af noget, der gjorde, at vi skulle spænde liv-
remmen ind. 

– Men det ændrer ikke ved, at der er noget god bundklang i hele 
inklusionstankesættet. Der er jo stadig en tro på ideen, og det er 
det, vi må arbejde ud fra. Det er folkeskolens adelsmærke. Den skal 
kendes på, at vi lykkes med inklusionen og sikrer, at vi kan tilveje-
bringe de ressourcer, der skal til, for at det kan lade sig gøre.

FORVENTER INVESTERING
LB: Hvad er dine forventninger samlet set til budget 2020?

– Jeg forventer, at vi inden for den næste fireårige periode kan 
følge med, når der kommer flere børn og ældre. Jeg forventer, at vi 
som minimum får ro på, og så håber jeg, at der kommer penge med 
fra Christiansborg, og jeg håber, vi kommer i mål med velfærds-
procenten, så vi også har mulighed for at kunne investere i folke-
skolen. 

– Jeg kan ikke sætte beløb på, for det er helt ude af mine hænder. 
Men jeg har en forventning om, at vi kommer ud med et budget, 
hvor vi også har investeret i folkeskolen. Det er der ingen tvivl om.

LB: Men det sagde du også for et stykke tid siden, og alligevel er der 
blevet fyret 12 lærere i år. Hvorfor var det nødvendigt? Det kunne 
have været justeret med en naturlig afgang.

– Jeg skal ikke blande mig i, hvordan man personalepolitisk har 
håndteret det, men det var jo en tilpasning som følge af, at børne-
tallet faldt. Det er B&U-forvaltningen, der har styret det, men det 
er vist lykkedes at få mange af medarbejderne i job igen. 

GÅR IMOD TASKFORCENS RÅD
Nok er rammerne for næste års budget ikke fastlagt, men Peter 
Rahbæk Juel er dog ikke mere usikker, end at han gerne lægger sig 
fast på, at der med undtagelse af H.C. Andersen Skolen ikke skal 
lukkes skoler i Odense. Det er ellers noget, som den såkaldte vel-
færdstaskforce indirekte anbefalede i sin rapport.

LB: Taskforcen vil „bryde gamle strukturer ned“. Hvad ligger der i 
det?

– B&U udvalget har haft diskussionen tidligere. Det er jo en 
kendt historie, at vi har mange kvadratmeter i forhold til, hvor 
mange børn, vi har. Men det er jo ikke kvadratmetereffektiviteten, 
der er mål for vores folkeskole og daginstitutioner. Der er også 
nogle lokalsamfund, der skal hænge sammen med folkeskolen. Det 
at have skoler handler også om langsigtet byudvikling.

LB: Handler det om ændring af skoledistrikter eller nedlæggelse af 
skoler?

– Taskforcen har ikke sagt noget konkret om det. De siger, vi kan 
være bedre til at udnytte kvadratmetrene. Så er det et politisk 
spørgsmål, om vi vil gå ind i den diskussion. Jeg synes, vi skylder 
taskforcen at tage deres anbefalinger seriøst. Det betyder bare 
ikke, at vi skal følge dem i alt. 

Hvis det skulle vise sig, at der er penge på kontoen, når budgettet er lagt, vil Peter Rahbæk Juel bruge dem på inklusionsopgaven – altså på flere ansatte.
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OLF MENER
af Dennis Vikkelsø, næstformand for Odense Lærerforening

Et budget i balance?
Budget 2020 – Budget i balance. Det er Odense Kommu-
nes budget for næste år, som politikerne arbejder med 
lige nu.

Balance – hvad dækker det egentlig over? Er det ude-
lukkende den økonomiske bundlinje, der henvises til? 
Eller er det netop i år, at der rettes op på nogle af de uba-
lancer, som har præget folkeskolen de senere år? Det 
ønsker Odense Lærerforening.

Høje klassekvotienter er en ubalance, der gør det 
vanskeligt at give hver elev den rette opmærksomhed. 
En af konsekvenserne af mange elever i klasserne er, at 
der er mindre tid til den enkelte elev. De høje klassekvo-
tienter og den større uro, som er forbundet dermed, er 
en af de grunde, forældre ofte nævner i forbindelse med 
et fravalg af folkeskolen. Færre elever i klasserne ville 
give mulighed for et bedre undervisningsmiljø, et 
højere fagligt niveau og arbejdsro. Desuden vil inklusi-
onsopgaven bedre kunne løses. 

Odense Lærerforening foreslår derfor, at der indføres 
et loft på max. 24 elever pr. klasse.

Inklusionsopgaven er anden bekymrende ubalance. 
Opgaven har vokset sig langt større, end der er afsat res-
sourcer til. Alle elever skal have undervisning af høj 
kvalitet. Det gælder både elever med særlige behov og 
elever med helt almindelige behov. I Odense Lærerfor-

enings inklusionsundersøgelse fortæller 82 % af 
lærerne i almenundervisningen, at de har elever i klas-
sen, der ikke får den støtte, de har behov for.

Odense Lærerforening foreslår derfor, at hver folke
skole tilføres ekstra midler til to specialundervisnings
lærere. De skal bidrage til, at der sættes tidligere og mere 
målrettet ind over for elever med særlige behov.

Odense Lærerforenings forslag vil også virke positivt på 
arbejdet med Odenses folkeskoler som forældrenes 
første valg. Forældres fravalg af folkeskolen til fordel for 
fri- og privatskoler er endnu en ubalance, som udhuler 
folkeskolernes budgetter.

Når Børn- og Ungeforvaltningen skal levere besparel-
ser, rammes folkeskolen oftest med en andel på 50 %, 
men ved provenuet fra skattestigningen blev folkesko-
len kun tildelt 25 %. Det udhuler skolernes budgetter 
over tid. Dertil kommer de mindre synlige besparelser 
som underskuddet på „visitationskontoen“, konstant 
underskud på andre områder i BUF, som skolerne må 
dække, skolernes selvforsikring og manglende pris-
fremskrivninger.

Der er rigeligt med ubalancer at tage fat på, men de 
påvirker hinanden, så når der gøres noget ved oven-
nævnte, rettes der samtidig op på en række andre 
ubalan cer. 

Anne-Mette  
Kæseler Jensen

Formand 
Tlf. 23301268

Niels Munkholm 
Rasmussen

Dennis Vikkelsø
Næstformand 
Tlf. 26292099

Line Mørk 

 Anette Vestergaard 
Madsen

Jan Andersen

Nirmin Hamad 

Ida Clemensen

Charlotte Holm

Charlotte til Education 
International’s kongres

Charlotte Holm fra 
Odense Lærerforening 
deltog sammen med 
flere andre fra Danmarks 
Lærerforenings hoved-
styrelse i Education 
International’s kongres 
i Bangkok 19.- 26. juli. 
Verdensorganisationen 
for lærere tæller 
medlems organisationer 
fra 176 lande og mere end 
32 millioner medlemmer. 
Herfra forsøges den 
internationale debat om 
uddannelse påvirket – 
både i FN og i OECD og for 
Europas vedkommende 
i EU. 
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Jan Andersen ny 
fællestillidsmand

Førstesuppleant til styrelsen, Ida Holm Cle-
mensen fra Hunderupskolen, vender tilbage til 
styrelsesarbejdet i Odense Lærerforening.

Hun overtager dermed den plads, der er blevet 
ledig, efter at Anders Sund Pedersen har fået en 
stilling i Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Ida har allerede stor erfaring med det fagpoli-
tiske arbejde i styrelsen, hvor hun tidligere har 

været repræsenteret gennem flere år. Hun har 
også været delegeret til Danmarks Lærerfor-
enings kongres.

Senest har Ida Holm Clemensen været med-
lem af styrelsen frem til generalforsamlingen i 
2018, hvor hun selv valgte at stoppe. 

Jan Andersen fra Rosengårdssko-
len er udpeget af Odense Lærerfor-
ening som ny fællestillidsrepræ-
sentant (FTR) for lærerne i Odense 
Kommune.

Han har overtaget opgaverne 
efter Anders Sund Pedersen, der pr. 
1. august 2019 er blevet ansat i en 
stilling i Danmarks Lærerforenings 
sekretariat.

I forvejen er Dennis Vikkelsø 
også fællestillidsrepræsentant, og 
de to repræsenterer nu sammen 
Odense Kommunes godt 1500 
lærere. 

Jan, der fejrer sit 25-års jubi-
læum på Rosengårsskolen senere 
denne måned, er én af Odense-
skolernes mest garvede tillidsre-
præsentanter.  På sin skole har han 

varetaget den post i 19 af årene.  
Med en enkelt, mindre pause har 
han desuden været medlem af OLF-
styrelsen siden 2014. 

Hvad de færreste måske ved er, at 
Jan også har en Pædagogisk 
Diplomuddannelse i ledelse fra 
2005. 

UNDERVISER EN DAG OM UGEN 
PÅ ROSENGÅRDSKOLEN
Som fællestillidsrepræsentant 
arbejder Jan Andersen med hen-
vendelser fra tillidsrepræsentan-
terne (TR) på skolerne og det, der 
bliver opsamlet på TR-møder. 

Han er desuden ansvarlig for 
kurser og samarbejder med de 
andre kursusansvarlige i de fynske 
kredse.

– Jeg er stadig valgt til styrelsen, 
og én dag om ugen er der plads til, at 
jeg underviser på Rosengårdskolen.

Som fællestillidsrepræsentant er 
Jan også med i Forvaltnings-
udvalget og Fagligt Forum i skole-
afdelingen, hvor han  deltager på 
med arbejdersiden. Det er vigtige 
bindeled mellem skole og kom-
mune.

Det hører også med til fællestil-
lidsrepræsentantens arbejde at 
varetage lønforhandlinger på sko-
ler og arbejdspladser under over-
enskomsten.

Gennem tiden har Jan skrevet en 
del indlæg og interviews om folke-
skolen og lærernes arbejdsvilkår i 
diverse medier. 

Gammel kending  
ny i styrelsen
ODENSE LÆRERFORENING // Ida Clemensen fra 
Hunderupskolen erstatter Anders Sund Pedersen, der har 
fået nyt job i Danmarks Lærerforenings sekretariat på 
Vandkunsten i København.

ODENSE LÆRERFORENING // Jan har været lærer 
på Rosengårdskolen i 25 år – heraf samtidig 19 år som 
lærernes tillidsrepræsentant. 

Ida Clemensen, Hunderupskolen

52-årige Jan Andersen er én af 
Odenseskolernes mest erfarne 
tillidsrepræsentanter.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

TEKST & FOTO Erik Schmidt
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Den såkaldte 
Task Force Vel-

færd, som blev ned-
sat af Odense byråd i 

foråret, giver i sin hoved-
rapport udtryk for, at folke-

skolen spiller en stor rolle for 
udviklingen af velfærden i 

Odense. Den offentlige skole til-
lægges meget stor betydning, når det 

gælder om at afbalancere sociale og etniske 
skævheder i samfundet. 

– Odense skal tage nye metoder i brug for at 
gøre op med den socialt skæve opdeling og dens 
negative konsekvenser. Og det begynder  med 
børnene.

Det siger rapporten, men lærerformand 
Anne-Mette Kæseler Jensen er ikke begejstret. 
Hun er bekymret over, at skolen skal løse sam-
fundets problemer, men ikke modtage flere 
midler. 

– Investeringer i folkeskolen er fraværende i 
gruppens anbefalinger, siger hun. – Det bliver 
alene gjort til et spørgsmål om at undgå et dår-
ligere niveau.

HISTORISK OMPRIORITERING
Byrådet i Odense besluttede tidligere med 
Peter Rahbæk Juel som drivende kraft at fore-
tage en historisk omprioritering. Det skete 
under indtryk af det stigende antal børn og 
ældre i kommunen. Politikerne ville flytte 200 
mio. kr. til „den nære velfærd“ fra administra-
tion og ledelse. 

I den forbindelse ønskede man at få anbefa-
linger fra ekspertgruppen til, hvordan Odense 
Kommune kan sikre den nære velfærd i frem-
tiden.

Taskforcen har haft økonomen Jørgen Søn-
dergaard, tidligere medlem af Velfærdskom-
missionen og Strukturkommissionen, og Nina 
Groes, direktør for non-profit-organisationen 
Divérs og tidligere leder af Kvinfo, i spidsen 
som et samlet formandskab. 

NY SKOLESTRUKTUR?
Det har været et af ekspertgruppens vigtige 
pointer, at der skal udvikles en ny skolestruktur 
i Odense. 

En ny struktur skal ifølge gruppen udjævne 
de stigende forskelle i eksempelvis klassestør-
relse på tværs af bydelene. En ny struktur skal 
sikre, at kvaliteten ikke har store udsving, og at 
kommunen skaber størst mulig kvalitet for pen-
gene. Både skoledistrikternes størrelse, klasse-
dannelse og antal bør ifølge eksperterne være 
en del af en ny, langsigtet løsning. I den nye 
struktur bør kommunen overveje at prioritere 
profilskoler og ungeskoler.

Her skal man dog ikke regne med opbakning 
fra Odense Lærerforening. 

Det mest markante af foreningens hørings-
svar, handler netop om punktet „Bryd gamle 
strukturer ned – byg nye op“. Heri lyder det kort 
og godt:

„Vi gør opmærksom på, at anbefalingerne ved-
rørende profilskoler og ungeskoler allerede er 
blevet politisk behandlet og forkastet i Odense. 
At indføre disse skoleformer vil være et opgør 
med både den udelte skole og enhedsskolen. 

Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå 
behov for at ændre på skoledistrikter. 

Der kunne også gøres forsøg med at skabe 
daginstitutioner i nær tilknytning til skoler.“ 

OPGØRET MED DEN SOCIALE OG  
ETNISKE UBALANCE
Taskforcens nøgleord er „En by i balance“. Det 
indebærer et fokus på den sociale og etniske 
balance i skolerne, står der i rapporten, som 
også peger på, at god offentlig transport mellem 
hjem og skole – læs: letbanen – kan øge mulig-
hederne for at bidrage til skabelsen af denne 
balance. 

Det sidstnævnte er primært møntet på for-
holdene i Vollsmose, som taskforcen ligesom 
politikerne mener, der skal gøres op med.

Ekspertgruppen er faldet over, at Odense 
viser en stigning med hensyn til det bekym-
rende fravær og de store lokale forskelle i ele-
vernes fravær på tværs af skoledistrikterne. Det 
bør Odense sætte ind overfor, lyder det. 

Samtidig er der store forskelle på elevernes 
eksamensresultater, og det lavere faglige niveau 
og de dårlige resultater er særligt koncentreret i 
dele af byen. 

Odense bør ifølge taskforcen sætte grænsen 
for bekymrende fravær ned til 15 dage. Desuden 

bør der indføres max-antal på tre børn for 
sprogligt udfordrede elever. 

Odense bør også se på mulighederne for en 
bedre fordeling af byens folkeskoleelever, lyder 
en anden formaning.

Anbefalingen kunne betyde en lukning af 
begge skoler i Vollsmose. Borgmester Peter 
Rahbæk Juel har dog allerede erklæret, at der 
ikke bliver nedlagt skoler i Odense med undta-
gelse af H.C. Andersen Skolen, og den anden 
skole i Vollsmose, Abildgårdskolen, vil blive 
udbygget.

– Vi skal ikke følge taskforcens anbefalinger i 
alt, siger han. 

Borgmesteren vil dog ikke sige noget om, 
hvorvidt der bliver tale om ændring af skole-
distrikter og etablering af ungeskoler.

I et særligt punkt anbefaler Task Force Vel-
færd, at Odense „skaffer flere velfærdsarbej-
dere“. I sit høringssvar skriver lærerforeningen, 
at den gerne vil samarbejde om at rekruttere 
folkeskolelærere i fremtiden. 

Taskforcen trækker store 
veksler på folkeskolen
TASK FORCE VELFÆRD // Ulighed og ubalance er et af byens store problemer, 
og folkeskolen spiller ifølge ekspertgruppen en stor rolle, når social og etnisk 
skævhed skal afbalanceres. Lærerformand  Anne-Mette Kæseler Jensen er 
dog ikke begejstret for, at skolen skal levere, uden at der bliver investeret i den. 
Borgmester vil heller ikke følge alle gruppens anbefalinger. 
TEKST & FOTO Erik Schmidt

BERETNING 

Anne-Mette Kæseler Jensen gør i høringssvaret 
opmærksom på, at anbefalingerne om profilskoler og 
ungeskoler allerede er blevet politisk behandlet og 
forkastet i Odense.
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Vil højst have 
24 elever i klasserne
NORMERINGER // Hvis ikke folkeskolen får en eller 
anden form for normerings model, ender det med, at 
skolen kommer til at betale for minimumsnormeringer 
på andre områder, mener Odense Lærerforening.

Den nye S-regering vil indføre minimumsnor-
meringer på daginstitutionsområdet, men det 
kan komme til at presse muligheden for at til-
føre midler til folkeskolen. Det er én af grun-
dene til, at Odense Lærerforening nu foreslår et 
loft over klassekvotienten i Odenses folkeskole.

– Når vi foreslår et loft på 24 elever i klas-
serne, er det, fordi vi har brug for at få taget hul 
på en normeringsmodel på folkeskoleområdet. 
Ellers risikerer vi, at det bliver folkeskoleområ-
det, der må betale, når naboområder til folke-
skolen får deres økonomi bundet af lovgivning 
og minimumsstandarder.

Det siger Dennis Vikkelsø, der er næstfor-
mand i Odense Lærerforening.

– Ofte nævner forældrene for høje klasse-
kvotienter som begrundelse for et fravalg af 
folke skolen. Vi ønsker, at folkeskolen er foræl-
drenes naturlige førstevalg, men stigningen i 
antallet af elever i fri- og privatskoler bør give 
anledning til bekymring for, om vi kommer til 
at skabe et samfund med et a-hold og et b-hold.

Fri- og privatskoler har typisk lavere klasse-
kvotienter end folkeskolen. 

– Flere steder har loftet endda været sat 
lavere end 24. Færre elever i klasserne vil give 
mulighed for et bedre undervisningsmiljø, 
højere fagligt niveau og arbejdsro, og inklusi-
onsopgaven vil bedre kunne løses, siger Dennis 
Vikkelsø.

FLUGTER MED BYSTRATEGIEN
Han mener, at forslaget falder godt i tråd med 
Odense Kommunes bystrategi.

– Her har politikerne givet udtryk for, at der 
skal arbejdes stærkere for, at folkeskolen er for-
ældrenes naturlige førstevalg. 

– Forslaget kunne dermed være et blandt 
flere valg, politikerne kunne tage for at følge 
den udfordring op , som de har formuleret i 
bystrategien.

Odense Lærerforenings forslag om klasseloft 
er ét blandt flere. Foreningen peger på flere veje 
til attraktive folkeskoler. Èn vej handler om 
genopretning af folkeskolernes økonomi via de 
kommunale budgetter. En anden via forhand-
lingerne om lærernes arbejdstid.

Dennis Vikkelsø tør ikke sige, hvor mange 
ekstra lærerstillinger et loft over klassekvotien-
ten vil give.

– Det er vanskeligt at opgøre. Det afhænger 
af, hvordan modellen konkret skrues sammen 
og udmøntes. Og det er jo op til den politiske 
behandling. 

DYRT MEN GODT
Susanne Crawley finder forslaget rigtig positivt. 
Dyrt, men godt. 

– Det koster jo nogle penge. Hvis man skal gå 
den vej, så tror jeg, man skal gøre det trinvis. 
Først et loft på 27 og så videre.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

SÅ MANGE KLASSER ER DER 
MED MERE END 24 ELEVER I 
ODENSE KOMMUNE

Til interviewet med LærerBladet har hun 
medbragte nogle friske tal fra forvaltningen.

I Odense Kommune er der 2 klasser med 28 
elever, 18 klasser med 27 elever, 37 klasser med 
26 elever og 46 klasser med 25 elever. En klas-
sedeling eller oprettelse af en ny klasse koster 
750.000 kr. om året. Det vil sige, at det vil koste 
1,5 mio. at sætte den maksimale klassekvotient 
ned til 27.

– Hvis man rykker mod et loft på 24, vil det 
medføre klassedelinger og dermed 750.000 kr. 
pr. klasse om året, siger Crawley.

Hvis hver nedskrivning af klasseloftet udlø-
ser en klassedeling, vil forslaget altså koste i 
omegnen af 77 mio. kr.

– Men forslaget er også interessant i forhold 
til privatskolerne, siger Crawley, for én ting er, 
at det kan give nogle bedre arbejdsvilkår for 
lærerne, men det er også et konkurrencepara-
meter i forhold til privatskolerne.

– Det er ikke uvæsentligt. De fire store fri- og 
privatskoler har en gennemsnitlig klassestør-
relse på 22-24. Men problematikken har været 
svær at tale op i Odense. Også hos Socialdemo-
kratiet.

– Det her forslag vil give en ujævn fordeling 
rundt på skolerne, for det er på de mest attrak-
tive skoler, at klassekvotienten er størst, fordi 
de bliver søgt udefra. Det vil være dem, der får 
gavn af det. 

– Der vil være mange skoler, der ikke er i nær-
heden af så høje klassekvotienter. Den opmærk-
somhed skal man have. 

Dennis Vikkelsø fra Odense 
Lærerforening vil have taget 
hul på en normeringsmodel for 
folkeskolen, så den ikke bliver 
sorteper i budget forhandlings-
situationer. Det er selvfølgelig 
minimumsordninger på dag-
institions områet, der har 
sat gang i tankerne. Skole og 
dag institutioner får midler fra 
samme store kasse. 2 

KLASSER 
med 28 elever

37
KLASSER 
med 26 elever

18 
KLASSER 
med 27 elever

46 
KLASSER 
med 25 elever
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– Der skal 
gøres op med 

årtiers fejlslagen 
indsats for børnene i 

Vollsmose. Sådan sagde 
B&U-rådkvinde Susanne 

Crawley (R) til Fyens Stiftsti-
dende, da hun den 20. august lod 

nyhedsbomben springe: H.C. 
Andersen Skolen lukkes. Eleverne 

overflyttes til Abildgårdskolen.
Forslaget har opbakning fra Socialdemokra-

tiet, og Venstre „er lyttende“. Det er derfor tæt 
på at være en politisk realitet.

Udmeldingen er kommet som et chok for 
medarbejderne på H.C. Andersen Skolen, der 
ikke var varslet, og der hersker en frustreret 
stemning der. Ordvalget rammer hårdt. Mange 
medarbejdere er kede af det. 

Skolens leder, Anna Vadgård, ønsker ikke at 
udtale sig til LærerBladet om lukningen, men 
efter at have sundet sig og holdt fagligt møde på 
skolen lukker tillidsrepræsentant Jonas Calle-
sen en smule op.

–Rådkvinden vil gerne signalere handle-
kraft, og sammenlægningen af H.C. Andersen 
Skolen og Abildgårdskolen er det, der er politisk 
muligt at gennemføre.

– Der er mange faldgruber forude, som gør, at 
intentionen om at være „rådkvinde for alle 
børn“ ikke kommer til at blive udlevet for netop 
Vollsmose-skolernes børn.

– Mange lærerskift, klasseskift og skoleskift 
hjælper sjældent på børns trivsel og læring. Jeg 
synes, at de skulle styrke de bestående skoler, 
som allerede laver meget af det indhold, som 
Crawley efterlyser, siger Jonas Callesen.

LOVER FORBEDRINGER
Susanne Crawley vil ikke tale om en lukning, 
men om en sammenlægning af de to skoler. Efter 
sammenlægningen ønsker hun, at der skal ske 
en „fysisk transformation“ af Abildgård skolen, 
så den i sit ydre signalerer, at „her foregår der 
noget vigtigt“. Skolen skal også have et nyt navn. 

Samtidig skal indholdet styrkes. Der skal 
ifølge hende satses på at tiltrække de dygtigste 
lærere, der skal være valgfag, erhvervspraktik 
og fritidsjob-garanti uden for Vollsmose. Der 
skal være fokus på åben skole, der skal være 
økologisk madordning, måske profilspor med 
robotter og FN’s 17 verdensmål, og så skal der 
holdes øje med sprog og fravær.

Børn- og ungeforvaltningens politiske leder 
vil også forsøge at skaffe flertal for øgede bevil-
linger til netop Vollsmoseskolen.

– Jeg tror, der skal være flere lærere med 
special undervisningskompetencer på skolen. 
Der skal være to ekstra lærere i indskolingen, to 
på mellemtrinnet og to i udskolingen, hvis det 
kan gøre det. 

– Der skal i det hele taget være massivt fokus 
på medarbejdernes kvalifikationer, og der skal 
tilføres noget, som jeg tror mangler. Det er 
blandt andet socialfaglig ledelse, så lærerne 
ikke skal rende rundt og være socialrådgivere, 
eller at skolelederen for den sags skyld skal tage 
sig af sociale problemer. Der skal simpelthen 
være en socialfaglig leder med en socialrådgi-
veruddannelse bag sig.

En massiv investering vil efter Odense 
Lærerforenings opfattelse i høj grad også være 
påkrævet.

– Vollsmoseskolerne har været ramt af bar-
ske besparelser – vel at mærke ud over de bespa-

relser, der har ramt skoleområdet i Odense 
bredt, siger lærerformand Anne-Mette Kæseler 
Jensen.

– Eksempelvis er modersmålsundervisnin-
gen sparet helt væk og Dansk som Andetsprog 
er nærmest udraderet. Som det ser ud nu, til-
deles skolerne i Vollsmose ikke flere midler pr. 
elev, end der tildeles gennemsnitligt i andre 
kommuner. 

– Det er helt uholdbart og ude af balance, når 
man sammenholder med den socioøkonomiske 
sammensætning på skolerne. Det er derfor et 
spørgsmål om vilje til en investering, der står 
mål med de politiske mål.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

BERETNING 

• 1000 ud af Vollsmoses 2900 almene 
 boliger skal rives ned – flest i Bøgeparken 
og Birkeparken. 

• De 1900 almene boliger, som overlever, 
skal til gengæld renoveres, så de bliver 
mere tidssvarende.

• Nedrivningen skal give plads til private in-
vestorer, der skal opføre op mod 1600 nye 
private boliger på nogle af de mest attrak-
tive arealer i Vollsmose. Meningen er at 
få Vollsmose til at ligne andre, almindeligt 
velfungerende boligområder.

• 40 procent af Vollsmose Torv er ikke 
ud lejet i dag. Det kan betyde, at dele af 
centeret rives ned for at give plads til nye 
erhvervs tilbud.

• Ny bygade og to siveveje skal forbinde og 
opdele bydelen i mindre områder. Dertil 
kommer et mere fintmasket vejnet.

• Kommende investorer stiller krav om, at 
der skal være en letbane, der kører gen-
nem Vollsmose – eller en tilsvarende 
løsning indenfor kollektiv trafik. 

Kilde: Fyens Stiftstidende, 8. 5. 2019

VOLLSMOSEPLANEN

VOLLSMOSEPLANEN // Skolen lukkes som led i 
Vollsmoseplanen, men Susanne Crawley trodser velfærds-
taskforcens signal om at lukke begge Vollsmose-skoler

CHOK PÅ  
H.C. ANDERSEN SKOLEN
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KRÆFTER VILLE LUKKE BEGGE SKOLER
Baggrunden for beslutningen om at lukke H.C. 
Andersen Skolen er blandt andet planen om 
nedrivning af op mod 1.000 boliger, den 
såkaldte Volls moseplan. Meningen er, at der 
skal bygges 1.600 nye boliger til erstatning, men 
det vil tage en årrække, inden genopbygningen 
er fuldbyrdet. 

Politikernes beslutning har også med den 
nationale Ghettoplan at gøre, og den kendsger-
ning at karakterniveauet på skolerne er lavt i 
forhold til Odenses gennemsnit. 

Gennem de senere år er der sket en voldsom 
minimering af de støttemidler, som skolerne 
tidligere har modtaget, og op mod halvdelen af 
børnene fra Vollsmose er flyttet til andre skoler 
uden for skoledistriktet. 

Bemærkelsesværdigt er det, hvad planen 
ikke indeholder. Den såkaldte velfærds-task-
force har anbefalet en „spredning“ af eleverne 
fra Vollsmose, hvilket kunne have resulteret i, 
at begge skoler i Vollsmose kunne være blevet 
lukket. Vollsmose-eleverne skulle som følge 
heraf „busses“ rundt til andre skoler i byen. 
Susanne Crawley og hendes forvaltning har 
altså valgt ikke at følge taskforcens råd.

– Der har jo også været politiske kræfter, der 
har arbejdet for, at vi skulle sprede eleverne. 
Det kunne ske ved at lukke begge skoler, eller at 
gøre det lettere at benytte sig af frit skolevalg. 

– Lige nu er der masser af børn, der gerne vil 
ud af Vollsmose, men de kan ikke finde en plads 
på en skole. Én af de skoler der har 27-28 elever 
i klasserne er Ejerslykkeskolen, som er fyldt til 
bristepunktet. Lige så snart, der bliver en plads 
ledig der, er der et Vollsmosebarn, der tager 
derind. 

– Så det er fra min side et aktivt valg, at der 
skal være en skole i et område, hvor der bor så 
mange mennesker. Det kan jeg egentlig godt lide.

BRIST I KOMMUNIKATIONEN
Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette 
Kæseler Jensen anerkender, at elevtallet på 
Vollsmoseskolerne er dalende, men vil ikke 
blande sig i beslutningen om, hvilken skole, der 
eventuelt ville skulle lukkes.

– Da Vollsmoseplanen blev vedtaget, var der 
lagt op til, at der skulle ske ændringer på skole-
området. Både H.C. Andersen Skolen og Abild-
gårdskolen har haft vigende elevtal. Når man 
politisk beslutter at rive store boligområder 
ned og flytte beboere, vil elevtallet naturligt 
falde yderligere. 

– Hvis alternativet – efter Vollsmoseplanen – 
var at „busse“ eleverne rundt til andre skoler, og 
der ikke er elever til to skoler, må det være en 
politisk beslutning hvilken skole, der skal lukkes. 
Som fagforening vælger vi ikke mellem skoler.

Lærerformanden har i øvrigt stor forståelse 
for medarbejdernes frustrationer.

– Der har allerede været flere brist i kommu-
nikationen. Både sprogbrugen og det, at de 
ansatte kunne læse om skolelukningen i medi-
erne uden at være blevet informeret, inden de 
skulle undervise og stå over for eleverne, der 
naturligvis også var rystede. 

– Når man politisk sætter skolelukning på 
dagsordenen, vender det fuldstændigt op og 

ned på manges liv. Det gælder både medarbej-
dere og elever. Lærere er generelt meget tæt 
forbundet med deres skole og deres elever og 
forældre, så de bliver hårdt ramt følelsesmæs-
sigt. De tænker ikke kun på deres egen fremtid, 
men i høj grad også på elevernes. 

Odense Lærerforening har kontaktet kom-
munen og opfordret til, at direktøren kommer 
ud til både H.C. Andersen Skolen og Abildgård-
skolen så hurtigt som overhovedet muligt. 

– Dialog, information og mulighed for at 
stille spørgsmål så tidligt som muligt og under-
vejs er så vigtigt. Det er afgørende hurtigt at få 
meldt ud, at der ikke er tale om en spareøvelse, 
og at ingen skal fyres, siger lærerformanden.

– Vi skal også have sikkerhed for, at både 
Odense Lærerforening og lærerne bliver ind-
draget i, hvordan den videre proces skal foregå, 
så det bliver bedst muligt for både lærere og 
elever. 

FOR SMÅ FORVENTNINGER
Susanne Crawley er klar over, at hendes udmel-
ding om sammenlægningen af de to Vollsmose-
skoler „er en stor og krævende melding at 
komme med“.

– Det vil kræve noget efterkommunikation. 
Det er jo ikke fordi, jeg synes, at medarbejderne 
har været dårlige. Måske synes jeg, at politi-
kerne har været dårlige i mange år, fordi man 
aldrig har skabt rammerne for, at man kunne 
lykkes. 

– Vores forventninger til området har sim-
pelthen været for små. Der er intet andet sted i 
byen vi ville have accepteret de karaktergen-
nemsnit, der er derude. Der er intet andet sted i 
byen, vi ville ignorere, at 50 procent af for-
ældrene ikke vil have deres børn på de skoler. 
Så ville vi have gjort noget ved det. 

– Jeg har været vældig nervøs for at melde 
det her ud, men jeg er overrasket over, at det 
ikke har givet flere dønninger. 

Susanne Crawley frygter ikke, at lukningen 
af H.C. Andersen Skolen vil udløse en decideret 
elevflugt.

– I den periode, hvor vi transformerer Volls-
mose til noget andet, kan der måske godt være 
noget rigtigt i, at nogen vælger en anden skole, 
hvis de gerne vil det. 

– Men det, jeg er ret opsat på, er, at der med 
den nye skole vil foregå en trinvis udvikling, 
sådan at den ændrer sig fra at være en ghetto-
skole til at være en skole, hvor alle mulige børn 
vil gå, fordi det er en fed skole. 

• Der skal indføres tre sprogprøver i 0. klasse 
på skoler, hvor mere end 30 procent af bør-
nene er bosat i boligområder, der inden for 
de seneste tre år har været på listen over 
udsatte boligområder.

• Sanktioner over for dårligt præsterende 
folkeskoler

• For folkeskoler, der vedvarende leverer 
dårlige resultater, fastsættes der krav om 
minimumsresultater. I sidste ende kan sko-
len lukkes. 

• Regeringen foreslår, at børne- og unge-
ydelsen bortfalder i et kvartal, hvis et barn 
uden gyldig grund har mere end 15 procent 
fravær i løbet af et kvartal.

• Børne- og ungeydelsen bortfalder i det 
førstkommende kvartal, hvis et barn udebli-
ver fra test og afsluttende prøver i folkesko-
len uden gyldig grund

• Der skal være mulighed for tidlig data-
understøttet opsporing af udsatte 
børn, ved at kommunerne får mulig-
hed for at samkøre oplysninger.

GHETTOPAKKEN – SKOLEN

B&U-forvaltningens politiske leder, 
Susanne Crawley (R), vil tilføre den 
nye Vollsmose-skole flere midler. Der 
skal ud over det normerede personale 
både være flere lærere med special-
undervisningskompetencer og en 
socialfaglig leder.
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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

AKTUELT  
KVARTER

AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRAKTION 4 – EFTERÅRET 2019

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

•  Hvor intet andet er nævnt, foregår møderne på Skt. Klemensskolen 
fra kl. 15.15, hvor der er en deltagerbetaling på 20 kr.

•  Programmet for alle turene findes på OLF‘s hjemmeside under 
„Pensionister“.

•  Aktivitetskalender for pensionister i Lærerkredsen Fåborg-Midtfyn, 
Kerteminde og Nyborg, som også medlemmer af OLF fraktion 4 kan 
deltage i. Se linket: http://dlfkreds80.dk/medlem/pensionister/
aktiviteter-for-kredsen-pensionister

Vores vigtigste opgave er at sikre nogle 
rammer, hvor lærerne kan få lov til at være 
lærere, og hvor eleverne kan få lov til at være 
elever. Og så skal vi politisk blande os uden 
om. Når der skal lægges budgetter, får jeg 
ofte lyst til at gå ind og detailstyre, fordi 
jeg holder af folkeskolen. Men så skulle jeg 
været blevet lærer i stedet for politiker.
Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk (S).  
Folkeskolen.dk, 15. jun. 2019

Fiasko er meget, 
meget vigtig, og man 
skal have det med 
jævne mellemrum. 
Hvis det går godt for 
længe, bliver man 
dum at høre på.
Peter Lund Madsen i Berlingske, 
den 25. 8. 2019

KØBENHAVN SØGER 
OM FRITAGELSE FRA 
NATIONALE TEST
„København vil søge om at blive 
fritaget fra de udskældte nationale 
test, som skal måle elevernes fag-
lige niveau i udvalgte fag.

(…) Vi har også besluttet, at vi 
ikke vil bruge testresultaterne til 
at styre de københavnske skoler. 
Fremover kan resultater af nationale 
test ikke danne grundlag for krav, 
påtaler, sanktioner eller lignende 
overfor skoler eller skoleledere, 
 siger Knud Holt Nielsen.“
Ekstra Bladet, 9. 5. 2019

MORALSK 
STRESS
„Ja, kaldsdrevne medarbej-
dere bliver lettere stressede 
end medarbejdere, der ikke 
er så engagerede i deres 
arbejde. Men min forsk-
ning viser, at kaldsdrevne 
medarbejdere ikke oplever 
klassisk udbrændthed, men 
til gengæld hyppigt lider af 
„moralsk stress“ – følelsen 
af at sælge ud på den højere 
sags vegne og følelsen af at 
lave meningsløst arbejde, der 
skader sagen.“
Forsker og forfatter Helle Hedegaard 
Hein på sin facebookprofil 

LÆRERE STORMER IND PÅ CHRISTIANSBORG
„Trods den i lærerkredse udskældte 
lov 409 og strid om arbejdstids-
aftale, så er lærerne fortsat en af 
Socialdemokratiets helt store væl-
gergrupper.

Lærerne har også tidligere ud-
gjort en stor gruppe i den social-
demokratiske folketingsgruppe, 
men de senere år har lærerne måtte 
se sig udskiftet af især akademikere.

Men ved det netop overståede 
folketingsvalg er den social-

demokratiske folketingsgruppe 
blevet tilført en masse nye ansigter 
med erfaringer fra bag katederet.

Ud af de 13 nyvalgte ansigter i 
folketingsgruppen har syv nemlig 
en baggrund som folkeskolelærere.

Det drejer sig om Kasper Roug, 
Anders Kronborg, Birgitte Vind, 
 Camilla Fabricius, Malte Larsen, 
Troels Ravn og Lars Aslan Rasmus-
sen.“
PioPio, 17. 6. 2019 

NYE FAGHÆFTER 
MED ØGET FRIHED
„I 2017 besluttede et flertal i 
Folke tinget at slække på bindin-
gerne i Fælles Mål for folkeskolens 
fag. Men først nu, en uge efter at 
lærerne mødte på arbejde for at 
planlægge skoleåret, er de nye 
faghæfter klar. 

De afspejler et større professio-
nelt råderum for lærerne.“
Folkeskolen.dk, den 12. 8. 2019

ET BARN OG EN IPAD
„Noget af det værste, jeg hører, er, 

når man giver et barn en iPad og sætter 
det ind i lokalet ved siden af og så bare lige 

tjekker op på dem et par gange i timen, at de 
ikke er faldet ud af vinduet.“

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil  
i fagbladet Folkeskolen, 22. 8. 2019

HELLERE 
SOCIALMINISTER?
„I et interview med Folkeskolen.
dk virker det som om, at Pernille 
Rosenkrantz-Theil hellere vil være 
socialminister end undervis-
ningsminister. Hun forholder sig 
i interviewet primært til sociale 
udfordringer i børnenes familieliv, 
ligesom hun udviser et begrænset 
kendskab skolen som institution 
og dennes praksis.

(…) Der er bestemt ikke noget 
galt med, at Rosenkrantz-Theil 
tager ansvar for sociale udfor-
dringer. Ros for det. Men det er 
nok nødvendigt med et lidt mere 
nærgående kendskab til skolens 
praksis, før vi for alvor får løst 
inklusions-problemet. 

Alene det at Rosenkrantz-Theil 
i et andet interview afviser at for-
korte den forlængede skoledag, 
som jo er en problemgenerator af 
rang – særligt i et inklusionsper-
spektiv – bekymrer mig.“
Psykolog og forfatter Rasmus Alenkjær på 
sin facebookprofil 23. 8. 2019

Tirsdag d. 27. august kl. 15.15
Foredrag. Palle Mygenfordt har besøgt de tidligere Dansk Vestindiske 
Øer og fortæller om øernes fortid og nutid samt om Danmark som 
kolonimagt.  

Tirsdag d. 24. september
Besøge Tarup-Davinde.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 15.15
„Kim og kristendommen“. Trine Lunau og Malene Aastrup.

Tirsdag d. 26. november
Juletur med besøg på Jelling Museum, frokost på Haraldskær, afslut-
tende med besøg og kaffe på Clay. 

Tirsdag d. 3. december kl. 15.15
Julefrokost. Pris 200 kr. pr. person for medlemmer. 250 kr. for ikke-
medlemmer.
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– Folkeskolen 
har ikke brug for 

nationale test til at 
løse sin opgave. I bed-

ste fald er de spild af tid 
og penge, i værste fald er de 

skadelige. Vores anbefaling 
vil være, at de afskaffes!
Sådan var den ret bemærkelses-

værdige ordlyd i indledningen til et 
fælles læserbrev, som skoleledernes formand, 
Mohammed Bibi, lærernes formand Anne-
Mette Kæseler Jensen og skolernes politiske 
leder, rådkvinde Susanne Crawley (R) fik bragt 
i Fyens Stiftstidende den 5. juni 2019.

Bemærkelsesværdigt fordi det er så skarpt, 
men også fordi de tre fra vidt forskellige, men 
centrale, positioner så åbent går ud og undsiger 
en central del af folkeskolereformen. Det er 
nemlig de nationale test, der bliver lagt til 
grund for en vurdering af elevernes fremskridt 
i skolen.

Der er opstillet nationale mål for den faglige 
udvikling i folkeskolen (se boks), og resulta-
terne fra de nationale test anvendes blandt 
andet til at følge den faglige udvikling på lands-
plan. 

Lige siden læserbrevet landede ude i den 
skole politiske virkelighed, har der blandt 
Odenses politikere været lige så bemærkelses-
værdig tavshed om emnet. Ikke én politiker har 
offentligt udtalt sig om det markante indlæg.

BORGMESTER ER SPLITTET
Det er da heller ikke umiddelbart noget, der 
bekommer borgmester Peter Rahbæk Juel vel. I 
et interview med LærerBladet (se side 8-10) 
siger han, at han er lidt splittet i spørgsmålet 
om de nationale test. Han pointerer dog, at de i 
det mindste skal være retvisende.

Peter Rahbæk Juels forsigtighed i spørgs-
målet kan være lidt svær at forstå al den stund, 
at store socialdemokratiske kommuner som 
København og Aarhus i lighed med flere andre 
som Esbjerg, Sønderborg og Kerteminde har 
søgt om at blive fritaget for testene. 

Det var en mulighed, som tidligere indenrigs-
minister Simon Emil Amnitzbøll Bille (LA) gav 
kommunerne, da en forskningsrapport afslø-
rede, at testene ikke viste det, de skulle, og at 
resultaterne ikke var valide.

Det var professor Jeppe Bundsgaard og pro-
fessor emeritus Svend Kreiner fra Århus Uni-
versitet, der i april rejste „alvorlig tvivl“ ved 
testdesignet. Kritikken var sønderlemmende. 

Hertil kommer den pædagogiske kritik, der 
blandt andet drejer sig om, at mange lærere 
sammen med deres elever bruger tid på at øve 
sig til testen, og at undervisningen mere og 
mere indretter sig efter det, der testes i – den 
såkaldte „teaching to the test“.

Københavns Kommune gik et skridt videre 
og besluttede, at de nationale test „ikke skal 
tjene som styringsredskab i kommunens folke-
skoler“, uanset om ansøgningen af fritagelse 
godkendes eller ej.

OFFENSIV ROSENKRANTZ-TTTHEIL 
Socialdemokratiet har længe udtrykt ønske om 
at afskaffe de nationale test i folkeskolens yng-
ste klasser, men har ønsket stadig at teste de 
ældre folkeskoleelever. Det skal blot foregå på 
en anden måde end nu. Testene skal være mere 
pædagogiske. 

Afskaffelsen af de nationale test i den form, de 
har nu, er da også blevet en vigtig del af den 
socialdemokratiske regerings „forståelses papir“.

Til Folkeskolen.dk sagde undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil 14. august i år, 
at regeringen ønsker at afskaffe de nationale 
test i de mindste klasser, samtidig med, at den 
vil „afsøge muligheden for at sætte de nationale 
test i bero, indtil de er blevet mere retvisende 
med hensyn til elevernes færdigheder“.

Hun sagde også, at regeringen ikke har lagt 
sig fast på hvilke fag og klassetrin, der vil blive 
berørt, og hvad angår de nationale test for alle 
de øvrige klassetrin, ville hun afvente den eva-
luering, der ifølge hende kommer i slutningen af 
året.

Ministeren slår dog fast, at hun ikke kan 
acceptere et testsystem, „der er så fejlbehæf-
tet“.

Hun finder det oplagt, at partierne i forligs-
kredsen om folkeskolen også drøfter sammen-
hængen mellem testkulturen og trivselsudfor-
dringerne i folkeskolen.

SKAL KUNNE BRUGES PÆDAGOGISK
Mohammed Bibi, Anne-Mette Kæseler Jensen 
og Susanne Crawley er ifølge læserbrevet enige 
om, at evalueringer er vigtige, men det er afgø-
rende, at de kan bruges af læreren i det pædago-
giske arbejde.

– Men vi må ikke glemme at holde fokus på 
dannelse, som det så flot er formuleret i folke-
skolens formålsparagraf og fagenes formål, gør 
de opmærksom på. 

– For det, som vi jo i bund og grund gerne 
skulle lykkes med, er at være de bedste i verden 
til at gøre børn til selvstændige og frie menne-
sker, der kan tænke, tage ansvar og handle. 

Brevet slutter de med endnu en markering.
– Det er vores holdning, at nationale test ikke 

har en plads i undervisningen i vores folkeskole, 
og de bør under alle omstændigheder stilles i 
bero, indtil kvaliteten af dem er afklaret. 

Sjældent samarbejde  
om at afskaffe  
de nationale test
DE NATIONALE TEST // Skolelederformand Mohammed 
Bibi, lærerformand Anne-Mette Kæseler Jensen og 
rådkvinde Susanne Crawley vil af med de nationale test.

TEKST Erik Schmidt

Læserbrevet, som Mohammed Bibi, 
Anne-Mette Kæseler Jensen og Susanne 
Crawley har skrevet sammen.

De nationale test tester elevernes kundskaber 
og færdigheder i syv forskellige fag. 

Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, 
og fire test kan tages på frivillig basis. Testene 
er digitale og selvrettende, og det betyder, 
at testsystemet beregner elevens resultat. 
Desuden er testene adaptive og tilpasser sig 
derfor elevens faglige niveau undervejs i 
testforløbet.

Kilde: Undervisningsministeriet

TI OBLIGATORISKE TEST

Resultaterne fra de nationale test anvendes 
blandt andet til at følge den faglige udvikling 
på landsplan.
• Mindst 80 % af eleverne skal være gode til 

at læse og regne i de nationale test
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk 

og matematik skal stige år for år
• Andelen af elever med dårlige resulta-

ter i de nationale test for læsning og 
mate matik skal reduceres år for år.

DE NATIONALE TEST OG 
SKOLEREFORMEN

BERETNING OG
KOMMENTAR 
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Claus Holm Thomsen 
Chefkonsulent

Bo Tryggedsson
Konsulent

Tine Skov Hansen
Sekretær

Mette Lund Kieler
Sekretær

Tidligere MF for Enhedslisten Pelle Dragsted reflekterer lidt over glidninger i 
sproget. Fordomme rettet mod lavere sociale lag er ikke spor mere i orden end 
dem, der retter sig mod seksuelle eller etniske mindretal, skriver han i sin klumme:

 
„Alle andres børn i Leos legeland i 
dag var opkaldt efter steder: Boston, 
Sahara osv. Kan ikke beslutte om jeg 
synes det er prol eller fedt.“

Sådan skrev en journalist og 
SoMe-ekspert forleden på Twitter.

Udtrykket, at noget er „prol“ e ller 
„prollet“, er jeg stødt på oftere gen-
nem de seneste år. Det betegner 
adfærd, som opfattes som lavkultu-
rel, ukultiveret eller slet og ret ’dårlig 
smag’. Charterferier med all inclusive 
er prollet. Bakken er prollet. Men-
nesker, der går i træningstøj og slip-
pers er prollede, medmindre det er 
et sarkastisk, distanceret normcore-
outfit på én af Vesterbros kaffebarer 
forstås.

Prol er selvfølgelig afledt af prole-
tar – et andet ord for arbejder. Mens 

ordet i sin oprindelse gjaldt hele 
arbejder klassen, er det, så vidt jeg 
kan konstatere, gledet i betydning, 
så det betegner mennesker, der er 
arbejdsløse eller i job med lav social 
status.

Udtrykket prol refererer til adfærd, 
som man knytter til denne samfunds-
gruppe og opfatter negativt.

Derfor problematiserede jeg på 
Twitter omtalte tweet. Forsigtigt 
selvfølgelig. Med blinkende smiley og 
det hele. Man vil jo nødig beskyldes 
for at være stødt eller krænkelsespa-
rat (hvilket jeg dog trods anstrengel-
serne ikke undgik).

Pelle Dragsted i Information, 22. 8. 2019

Nye standarder 
for relevans

Besøg fra 
TranssylvanienRøget fisk?

Dennis Vikkelsø
Bagsideredaktør

DEVI@dlf.org

HEY TIL MIG SELV!
Vi er vidne til en nedbrydning af et af verdens rigeste sprog, skriver Bo Ellesøe i 
 Information og giver blandt andet dette eksempel:

„(...) udråbsord som for eksempel: 
»hey!«, »hov!«, »okay!« og »hallo!«. 
Disse ord bruges også som ’dåse-
åbnere’. Man bliver revet ud af sin egen 
tankegang, når den talende bruger den 
slags formuleringer. For eksempel: »Så 
kan man sige, at hallo! Vi vil også med i 
et forlig …« og dette pragteksempel:  

» … sætte mig ned og sige hey, hvad er 
det egentlig, det gør ved dig?«

Undskyld! Men hvem sætter sig og 
siger »hey!« til sig selv?“

Lektor emeritus Bo Lillesøe i Information,  
24. 8. 2019


