
Individuel løn 
motiverer ikke!
S. 8

Hun passer på 
lærernes penge!
S. 23
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BUDGET 2020 I ODENSE // Den økonomiske uro om det øgede børnetal og budget-
overskridelsen i Familie og Velfærd er med budgetforliget i store træk blevet inddæmmet. 
Det gavner folkeskolens budget. Skolerne får formentlig 12 mio. kr. ud af den aktuelle  
skatteopskrivning på 0,1 procentpoint. Men heller ikke denne gang bliver der tale om  
tilstrækkelige midler til påbegyndelse af en egentlig genopretning af folkeskolen.

Byrådet inddæmmer 
nu kilde til evig uro om 
skolebudgetterne side 4-5



FOLKESKOLEIDEAL MED 
FINGERAFTRYK FRA ODENSE 
LÆRERFORENING
Folkeskoleidealet, som blev vedtaget 
på den nylig afholdte kongres i Dan-
marks Lærerforening, har markante 
aftryk fra Odense Lærerforening. 

Fire forslag om skolefagenes rolle, 
klasselærerfunktionen, lærerens le-
delse af undervisningen og elevernes 
muligheder i skolen blev indarbejdet i 
idealet, mens forslag om enhedsskolen 
og styrket mundtlighed i undervisnin-
gen blev forkastet.

TILLIDSFOLK PÅ KURSUS
Det årlige TR/AMR-kursus blev i år afholdt 
på Gl. Avernæs d. 5-6. 9. Temaerne var: 
»Tid, magt og penge i og omkring lærerar-
bejdet« og »Når verdens bedste job bliver 
for hårdt«, samt Arbejdstilsynets afdækning 
af skolebesøg herunder psykisk arbejds-
miljø. Der var desuden en aktuel orientering 
fra hovedstyrelsesmedlem Charlotte Holm, 
som genopstiller til hovedstyrelsesvalget i 
november. Inden afrejsen var der et oplæg 
af Klaus Majgaard om »Hvordan man skaber 
styring og vilkår for professionel kvalitet og 
dømmekraft i undervisningen«.

AKTUELT

INDHOLD

Det er ikke meget, der er sluppet ud om Lærerkommissionens 
arbejde. Men meget snart fremlægger Per B. Christen-
sen som formand lærerkommissionens længe ventede 
anbefalinger. Det vil ske under særdeles stor bevågenhed. 
Her ses han sammen med skoleleder Finn Holm Ewald, da 
kommissionen besøgte Munkebjergskolen.  S. 12-13

Forfatteren Ebbe Kløvedal Reich havde 
en stærk røst i den pædagogiske debat, 
før han i en alder af 64 år døde i 2005. 
Hans pædagogiske tanker er stadig 
overraskende aktuelle.  Side 16-18

Odense Kommune stiller nu med et nyt krav 
om, at lokallønnen ikke må forhåndsaftales 
og fordeles ligeligt. Den skal i stedet 
forhandles individuelt. OLF-formand Anne-
Mette Kæseler Jensen mener, at det er imod 
ånden fra Ny Start-aftalen.  Side 6
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LÆRERKOMMISSIONEN // 16. december udløses spændingen 
efter kommissionens grundige research. Kort tid efter begynder 
forhandlingerne mellem parterne. Lærerne står bedre rustet ved 
OK21 end ved OK18. Men det er svært at se, hvordan økonomien 
skal række.

 4 Budgetforlig dækker huller...

 6 Nu skal lokallønnen forhandles på den ...

 8 Lærernes datasikkerhed var uafklaret ... 

10  Her har lærerne brug for mere frihed

12  Kan lærerkommissionen finde vejen frem?

14  OLF mener: Reel inklusionsindsats NU!

16  Skolen skal fremme lysten til at være fælles

19  Et styringsopbrud er i gang

20 Særlig stor spænding om hovedstyrelsesvalget

23  Lærernes pension har den længste sortliste

8%
Så meget er klassekvotienten 

steget fra 2005 til 2017 i 
»udskolingen« – den største 

stigning i OECD-landene. 
Nominelt er gennemsnittet  

21 elever.

Kilde: 
Education at a Glance 2019, set på 

Folkeskolen.dk
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Kommissionen og kampen  
om arbejdstiden
MANDAG DEN 16. DECEMBER 2019 vil 
lærerne spidse ørerne. // Da vil Lærerkom-
missionen nemlig breake resultatet af de 
grundige sonderinger, som Per B. Christen-
sen og co. har gjort sig siden de kæntrede 
overenskomstforhandlinger i 2018. 

Der var flere grunde til, at lærerne ikke 
fik en arbejdstidsaftale dengang: 1) Anders 
Bondo og DLF ville ikke nøjes med små 
justeringer. 2) Centrale politikere og em-
bedsfolk ville på ingen måde opgive deres 
ensidige landvindinger efter at have besej-
ret og »normaliseret« lærerne i 2013. 3) I 
sidste ende kunne Bondo ikke regne med 
støtte til at strejke fra LO-forbundene. 4) Et 
flertal af lærerne var heller ikke parat til at 
nedlægge arbejdet.

Tre ud af fire lærere var dengang util-
fredse med det efterfølgende forlig. Al-
ligevel stemte kun ca. hver femte lærer 
nej. Størstedelen var ikke parate til at tage 
konsekvensen af et nej.

Per B. Christensen har været særdeles 
grundig i det sonderende arbejde, som 
er foretaget på baggrund af det kommis-
sorium, der blev udarbejdet i Forligsinsti-
tutionen. Men som han selv har sagt ved 
flere lejligheder, er banen, der spilles på, 
begrænset.

Mange lærere har da heller ikke den 
store tiltro til, at resultatet uden videre vil 
føre til en god, central arbejdstidsaftale. 

Aftalen om et fælles »Ny Start«-samar-
bejde har på trods af lærerkredsenes an-
strengelser ikke vist prangende resultater. 
De fleste kommuner har lurepasset. Også 
Odense. Interessekonflikten er intakt. 

Signalerne fra lærerne, deres tillidsrepræ-
sentanter og de delegerede til lærernes kon-
gres for nylig viser, at lærerne ikke har resig-
neret siden overgrebet i 2013-14. De vil ikke 
nøjes med fromme håb og besnærende ord. 

I centrum for de kommende forhandlin-
ger står en arbejdstidsaftale med sikring 
af forberedelsestiden og etablering af sam-
menhængen mellem antal undervisningsti-
mer og forberedelse. Endnu engang. 

Uanset kommissionsrapporten bliver 
kampen for at opnå en aftale hård og van-
skelig. Den vil stille store krav til lærernes 
sammenhold og fagbevægelsens solidaritet. 
Heri ligger foreningens styrke.

Det er således paradoksalt, at nogle læ-
rere i stigende grad retter kritikken af de 
seneste års manglende resultater indad 
i foreningen mod Anders Bondo og det 
centrale DLF i stedet for mod lærernes 
modpart. 

Når lærerforeningen trods alt står bedre 
end sidst, hænger det sammen med 1) Kom-
missionens research gør det nemmere for 
parterne at se, hvor de kan finde hinanden. 
2) Anders Bondo og DLF vil kæmpe med 
næb og kløer for en fuldgyldig arbejdstids-
aftale. 3) Moderniseringsstyrelsen er kørt 
ud på et sidespor, og den nye S-regering og 
den nye KL-formand Jakob Bundsgaard (S) 
er interesseret i, at lærerne får en aftale.  
4) OK18 var et lærestykke i sammenhold 
for hele fagbevægelsen. 5) Lærernes indig-
nation er intakt.

Forhandlingerne mellem de to centrale 
parter begynder umiddelbart efter afrap-
porteringen og skal senest munde ud i en 
OK-aftale den 31. marts 2021. 

De afgørende spørgsmål for lærerne er, 
om de kan stå sammen og undgå indbyrdes 
strid – og i sidste ende om de er parate til 
at tage konsekvensen, hvis de heller ikke 
denne gang med OK21 opnår en tilfredsstil-
lende overenskomst og arbejdstidsaftale. 

MÅLRETTEDE TRIVSELSINDSATSER
Med budget 2020 valgte Odense byråd at 
styrke arbejdet med målrettede indsatser 
med 6 mio. kr. Det er de trivselsindsatser, 
der skal hjælpe arbejdspladser, der præste-
rer en ringe trivsel og ikke formår at vende 
udviklingen selv. Med seneste trivselsmåling 
må der være udsigt til, at en del af de indsat-
ser målrettes en række skoler. Der er nemlig 
tilbagegang på skolernes samlede sociale 
kapital. Og sammenlignet med resten af 
kommunen klarer skolerne sig trivselsmæs-
sigt dårligere på samtlige de 16 temaer, der 
måles.

STØRRE PROCENTDEL TIL SKOLEN
OLF har igen og igen gjort opmærksom på, 
at »velfærdsprocenten« ikke har medført 
en investering i folkeskolen. Det skyldes, at 
folkeskolen kun har fået 25 %, når pengene 
skulle fordeles, men skal bidrage med ca. 50 
%, når der skal findes besparelser. Det fokus 
har medført en politisk beslutning om, at 
folkeskolen skal tildeles 75 % af den sidste 
del af skattestigningen. Det afgørende er, at 
partierne også sikrer, at folkeskolen reelt får 
pengene, og at der ikke kommer besparelser, 
der betyder, at pengene igen bare bliver fik-
tive penge, der ædes op af besparelser.

Fattige og elendige 
er vi. Lad os nu blive 
dumme til, så kan vi 

gerne høre op med at 
være en stat.

Prins Christian – senere Christian d. 8.  
– som formand for Kunstakademiet i 1813. 
Samme år som landet gik statsbankerot.

Det er således 
paradoksalt, at nogle 
lærere i stigende 
grad retter kritikken 
af de seneste års 
manglende resultater 
indad i foreningen 
mod Anders Bondo 
og det centrale DLF 
i stedet for mod 
lærernes modpart.
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0,1 procent, sagde borgmester Peter Rahbæk 
Juel i sin budgettale. 

– De penge, vi får ind, vil vi bruge til at styrke 
folkeskolen og sørge for, at der bliver lavet frisk 
mad fra bunden på flere af byens plejecentre.

Det er dog midler i en størrelsesorden, der slet 
ikke kan imødekomme Odense Lærerforenings 
ønsker til en genopretning af folkeskolen.

Med en skov af full size-papfigurer af unge 
lærere med en genopretningsplan for folkesko-
len i hænderne stjal foreningen billedet foran 
rådhuset da Odense Byråd havde førstebe-
handling af budgettet. 

Ingen byrådsmedlemmer kunne undgå at 
blive gjort opmærksom på, at Odense halter 
bagefter, når det drejer sig om at skabe gode 
forhold i folkeskolen. De blev i hvert fald min-
det om det, da de gik spidsrod gennem skil-
teskoven ind til rådhuset, og flere stillede i al 
gemytlighed op til fotosession. 

HULLET I FAMILIE & VELFÆRD LUKKES
Endnu engang har der altså været en voldsom 

Efter det netop 
indgåede bud-

getforlig er der ikke 
umiddelbart udsigt til 

fyringer eller nedlæggelse 
af stillinger i folkeskolen. 
Det konstante underskud 

i Familie og Velfærd dækkes, 
og det gør udviklingen i børnetal-

let også. Der er flere børn på vej, og 
udgifterne hertil dækkes med godt 9,1 mio. kr. i 
år stigende til 23,6 mio. kr. i 2021 og 38 mio. kr. i 
2022. Det er midler, der tilføres 0-6 års-området. 

Der er dog trods bestræbelser på at hente den 
sidste del af den såkaldte velfærdsprocent hjem 
og mange positive udtalelser fra byrådets ord-
førere ikke på kort sigt tegn på, at der vil blive 
kastet væsentlig flere midler ind i skolen.

Det ser ud til, at der kan udredes 12 mio. kr. 
til folkeskolen af den næste portion af skatte-
stigningen, som udgør 0,1 procentpoint.

– Målet er at hæve skatten med en hel pro-
cent. Og i år hæver vi den i første omgang med 

BUDGETFORHANDLINGER // Den økonomiske uro om det øgede børnetal og 
budgetoverskridelsen i Familie og Velfærd blev dæmpet. Nu dækkes hullerne i store 
træk. Men der bliver ikke tale om midler til en egentlig genopretning af folkeskolen.
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

budgetoverskridelse i Familie og Velfærd, som 
er en del af B&U-området. Overskridelsen er på 
50-70 mio. kr. Det er et stigende antal under-
retninger og anbringelser af børn og unge uden 
for hjemmet, der igen har fået udgifterne til at 
sprænge budgetrammen. 

Byrådet besluttede at fylde hullet i 2019 op 
med 50 mio. kr. Desuden er der de næste år 
afsat yderligere 35 mio. kr. om året til området, 
der i forvejen disponerer over 500 mio. kr.

Den manglende sikkerhed i økonomistyrin-
gen i Familie og Velfærd har de tidligere år pres-
set andre områder. Ikke mindst folkeskolen. 

Odense Lærerforening har arbejdet for, at 
underskuddet i Familie og Velfærd skal finan-
sieres af kommunens fælleskasse, så det ikke 
år efter år rammer folkeskolen som ekstra 
besparelser. 

Der er ifølge Anne-Mette Kæseler Jensen 
dog fortsat ikke sat penge nok af til at dække 
underskuddet. 

– Der skal findes løsninger, så folkeskolerne 
ikke rammes igen, siger hun. 

BERETNING 

Rådmand Brian Dybro 
(SF) og Maria Brumvig 
(S) stillede gerne op 
bag lærerforeningens 
papfigurer til foto-
shoot.
Med skiltehappeningen 
sikrede Odense 
Lærerforening 
opmærksomhed om 
sine mærkesager.

Budgetforlig dækker huller, men 
stadig ingen investering i skolen
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Det sagde ordførerne  
om folkeskolen
BUDGET20 // Et stort flertal af partier støttede et lavere 
klasseloft.  SF nævnte direkte lærerforeningens forslag.

PETER RAHBÆK JUEL, Socialdemokratiet: 
»Det er særligt vigtigt for os at prioritere folke-
skolen ved dette budget, og vi vil forsøge igen 
næste år at komme igennem med hele den vel-
færdsprocent, som vi har lovet hinanden.«

»Målet er at hæve skatten med en hel vel-
færdsprocent. Og i år hæver vi den i første om-
gang med 0,1 procent. De penge, vi får ind, vil 
vi bruge til at styrke folkeskolen og sørge for, at 
der bliver lavet frisk mad fra bunden på flere af 
byens plejecentre.« 

KRISTOFFER LILLEHOLT, Venstre: 
(...) »Derfor mener vi i Venstre, at der skal sæt-
tes et maksimalt antal elever, der må være i en 
skoleklasse i Odense Kommune. Det maksimale 
skal være 25 elever.« 

KRISTIAN GULDFELDT, Konservative:
(...) »Vi ønsker derfor en pulje, som vi passende 
kunne kalde »mere ro i klasserne«. Puljen skal 
kunne søges af skoler, som har gode idéer til en 
konkret indsats, som kan sikre ro og respekt om 
den enkelte lærers undervisningssituation.«

SUSANNE CRAWLEY, Radikale Venstre: 
Rådkvinden udrullede en utopi, der sigtede 
på at give skolerne et løft til særligt at løse 
inklusionsopgaven. »Vi er rettidigt begyndt 
opsparingen til en ny folkeskole, som vi ved er 
uundgåelig med 1000 nye skolebørn på vej.« 
Vollsmoseskolen beskrev hun som en skole, der 
har en helt særlig markant, social profil med fx 
kun 20 børn i klasserne og en massiv inddra-
gelse af civilsamfundet. »Vi er i gang med at ind-
føre klassekvotienter på højst 26 i klasserne.«

BRIAN DYBRO, Socialistisk Folkeparti:
»SF synes, inklusionstankegangen er rig-
tig. Men det forudsætter, at skolen har nok 
lærere og pædagoger. (...) Odense Lærer-
forening har et vældig godt forslag om, at 
der skal være inklusionslærere på skolerne 
og maks. 24 elever i klasserne. Ambitionen 
deles af SF. Og vi vil arbejde for, at det bliver 
til virkelighed. (...) SF foreslår, at vi afsætter 
endnu en pulje penge til undervisningsma-
terialer i folkeskolen. Og det skal være den 
enkelte skole, der bestemmer, hvordan pen-
gene bruges.

ABDIRASHID ABDI, Alternativet: 
»Læring er en personlig og unik proces. Vi 
lærer på forskellige måder og i forskellige ha-
stigheder. Derfor skal lærerne have plads til 
mere forberedelse og dybere engagement i de 
enkelte børn. Det håber vi, at den sidste del 
af velfærdsprocenten kan lukke op for.« 

REZA JAVID, Enhedslisten: 
I ordførertalen intet konkret, men Søren 
Freiesleben støttede et loft på 24 elever i 
klassen. Han nævnte også en 3-lærer-ord-
ning: To klasser med deres faste lærere og 
en ekstra, som i kortere eller længere tid kan 
knyttes til en af klasserne ad gangen.

CHRISTEL GALL, Dansk Folkeparti: 
Intet konkret om folkeskolen.

Bag budgetforliget står Socialdemokratiet, 
SF, De Konservative, Alternativet, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre. 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

1.  Der investeres i et loft på max. 24 elever 
pr. klasse

2.  Hver folkeskole tilføres ekstra to special-
undervisningslærere

3.  Den sidste del af velfærdsprocenten  
(0,2 %) investeres i genopretning af  
folkeskolen

4.  Folkeskolernes budgetter til visiterede 
elever sikres

5.  Budgettet på det specialiserede  
børneområde i Familie og Velfærd 
genoprettes

OLF’S GENOPRETNINGSPLAN

– I foråret blev vi ramt af lærerfyringer og 
stillingsnedlæggelser, og senest har vi oplevet 
panikbesparelser, der har betydet, at elever sen-
des hjem og mister undervisning, at flere klasser 
samlæses, fordi der ikke er råd til vikarer, og at 
der ikke kan indkøbes undervisningsmidler. 

– Stik imod den politiske intention udhuler 
det gevinsten fra skatteopskrivningen. Det er 
helt uholdbart!

GENOPRETNING AF FOLKESKOLEN
Anne-Mette Kæseler Jensen ser frem til, at 
Odense Kommune tager fat på en egentlig gen-
opretning af folkeskoleområdet.

– Vi foreslår, at der etableres et loft på 24 
elever i hver klasse, og at hver enkelt folkeskole 
tilføres to ekstra specialundervisningslærere.

Desuden foreslår foreningen, at folkeskolens 
budgetter til visiterede elever sikres. Det er et 
særligt problem, at en folkeskoleelev, der visite-
res til specialundervisning, koster den enkelte 
skole 130.000 kr., og det rammer skolerne til-
fældigt.

– Endelig foreslår vi, at den sidste del af den 
såkaldte velfærdsprocent investeres i genop-
retning af folkeskolen. 

Det sidste ser ud til at skulle lykkes, men kun i 
begrænset omfang. Der har været kamp om at få 
lov til at foretage en skatteopskrivning. Odense 
får lov til at opskrive med 0,1 procentpoint.

12 MIO. KR. TIL SKOLEN
Anne-Mette Kæseler Jensen har tidligere været 
utilfreds med fordelingsnøglen, når midlerne 
skulle uddeles.

– Når midler fra »velfærdsprocenten« tidli-
gere har skullet fordeles, har folkeskolen fået 
tildelt 25 procent, men når der er nedskærin-
ger, plejer vi at blive ramt med 50 procent. Nu 
får vi med de 0,1 i Familie og Velfærd en skat-
testigning 75 procent af provenuet svarende til 
12 mio. kr. stigende til 20 mio. kr.

De foreløbige politiske meldinger går ud på, 
at disse midler skal bruges til støtte for inklusi-
onsbestræbelserne i skolen.

Men det er også en mulighed, at politikerne 
beslutter at bruge midler på at dække udgifter 
på de skoler, der har underskud på visiterede 
elever. 

Borgmester 
Peter Rahbæk 
Juel (S) nævnte i 
sin åbningstale, 
at det var 
særlig vigtigt 
at prioritere 
folkeskolen.
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NU SKAL 
LOKALLØNNEN 
FORHANDLES  
PÅ DEN ENKELTE 
SKOLE
LOKALLØN // Odense Kommune stiller 
nu med et nyt krav om, at lokallønnen ikke 
må forhåndsaftales og fordeles ligeligt. 
Den skal i stedet forhandles på hver skole, 
så enkelte lærere kan belønnes. OLF-for-
mand Anne-Mette Kæseler Jensen mener, 
det er imod ånden fra Ny Start-aftalen. 

BERETNING

– Lærerne løfter i flok, og 
det er ikke individuelle 
løntillæg, som primært 
motiverer dem, siger OLF-
formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen, der nu 
skal ud på alle Odenses 
skoler for at forhandle 
lokalløn.

Siden lokal-
lønnens ind-

førelse i 2003 er 
lokallønnen i Odense 

Kommune stort set 
forhandlet gennem en 

såkaldt forhåndsaftale, der 
forhandles på kommunalt ni-

veau mellem Odense Kommune 
og Odense Lærerforening. Kun en 

lille del forhandles på skolerne, hvor midlerne 
mange steder fordeles ligeligt.

Men nu vil Odense Kommune lægge den 
lokalt besluttede lønpulje på 0,2 procent ud til 
skolelederen på de enkelte skoler, så der kan de-
les ud til lærere, der har gjort en særlig indsats. 
Det sker ud fra devisen, at skolelederne skal 
have »lidt mere at lege med«.

Da kommunen skulle forhandle om indgåelse 
af en ny forhåndsaftale med Odense Kom-

mune, mødte borgmesterforvaltningen op med 
det nye krav. 

– Vi tilkendegav, at vi gerne ser, at midlerne 
forhandles via forhåndsaftaler, men kom-
munen fastholdt kravet, siger lærerformand 
Anne-Mette Kæseler Jensen.

Det opfattes af Odense Lærerforening som 
utidigt, da OK18-aftalen netop skulle indvarsle 
et nyt samarbejdsforhold med den kommunale 
arbejdsgiver om at forsøge at finde fælles løs-
ninger.

– Det forekommer yderst mærkværdigt og 
bekymrende, at denne tilgang udtalt som et øn-
ske om at ændre en lærerkultur i den grad fast-
holdes og forstærkes i en tid med »Ny Start«, si-
ger OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen.

BRUG TIDEN PÅ NOGET BEDRE!
Lønsummen, der er lagt ud lokalt, udgør 0,2 
procent af den samlede lønsum.

– Det er embedsmænd, der fjernt fra skolens 
hverdag sidder og finder på sådan noget. Lærer-
jobbet er karakteriseret ved, at vi løfter i flok, 
siger Anne-Mette Kæseler Jensen. – Nogen 
skal lave rugbrødsarbejdet.

– Det bygger også på ukendskab til, hvad der 
motiverer lærerne. Flere forskere peger på, at det 
aldrig været pengene, der primært har motiveret 
dem. Det er snarere det at yde en samfundsmæs-
sig indsats og gøre en forskel for børn og unge.

– Vi synes jo også, at skolelederne skal bruge 
krudtet på den pædagogiske ledelse i stedet for 
at holde møder om individuel løn, som jo drejer 
sig om forholdsvis små beløb.

FREMMER IKKE SAMARBEJDET
I arbejdsgiverkredse er der meget hype om en 
individualisering af lønnen, men det er i et vist 
omfang lykkedes undervisningsområdet at 
undgå dette.

TEKST & FOTO Erik Schmidt
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Ved de seneste overenskomstforhandlinger 
i 2018 annoncerede innovationsminister Sofie 
Løhde (V) og Moderniseringsstyrelsen, at 
målet på det statslige område var, at hele 60 
procent af lønsummen skulle forhandles de-
centralt ude hos de enkelte ledere. 

Ideen er, at lønnen i højere grad skal være et 
ledelsesintrument på den måde, at de medar-
bejdere, der er »most productive«, belønnes. 

– Men som lærere er vi dybt afhængige af 
samarbejdet om en enkelt elev eller en klasse. 
Dette samarbejde kan undergraves af, at den 
enkelte lærer kunne have særinteresser i form 
af individuel profilering, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen.  

– Det risikerer at splitte et lærerkollegium ad.

MÅ IKKE FORDELES LIGELIGT
Man skal helt tilbage til de centrale overens-
komstforhandlinger i 2002 for at lokalisere 
tendensen til at bruge lokale lønmidler som et 
ledelsesredskab i det offentlige. Dengang blev 
der afsat lønmidler (1,22 %) til lokale forhand-
linger, dengang kaldet »Ny Løn«. Det skyldtes 
en tankegang om, at det kunne motivere med-
arbejdere – også lærere. 

I Odense blev det dengang besluttet, at halv-
delen, altså 0,6 procent svarende til ca. 1800 kr. 
pr. lærer i 00-niveau, skulle lægges ud til for-
handling på skolerne. Lærerforeningen iværk-
satte allerede dengang en stor indsats imod, at 
pengene skulle ud på skolerne. Lærerne løfter i 
flok, og det er ikke lønnen, der motiverer dem. 

Det endte med, at halvdelen, altså de 1800 
kr., blev lagt ud. Dem forhandler lærerforenin-
gen fortsat hvert år. 

For ca. fire år siden blev det som lokalt initia-
tiv i Odense Kommune besluttet, at der skulle 
afsættes yderligere 0,2 % af den samlede løn-
sum til lokalløn. 

Det er disse 0,2 procent, som Odense Kom-
mune nu har meddelt, at man ikke længere vil 
forhandle som forhåndsaftaler på kommunalt 
niveau med lærerforeningen. 

Derudover har kommunen ifølge Anne-
Mette Kæseler Jensen meddelt skolelederne, at 
de ikke må indgå aftaler, der fordeler pengene 
ligeligt, eksempelvis for arbejdet med inklusion 
eller for arbejdet med »den åbne skole«, da der 
skal være tale om en forhandling mellem de to 
parter. 

LOKAL LØN SKAL STYRKE EN ATTRAKTIV 
ARBEJDSPLADS
Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen afviser i et 
mailsvar til LærerBladet, at Odense Kommune 
har lagt begrænsninger på, hvordan skolerne 
udmønter lokallønnen.

–Hvorfor vil B&U-forvaltningen så ikke læn-
gere acceptere, at anvendelsen af lokallønsmid-
lerne til lærerne forhåndsaftales?

– I Odense Kommune har vi i høj grad de-
centraliseret både ressourcer og kompetencer 
til skolelederne, hvorfor beslutninger om løn– 

og arbejdsforhold i stor udstrækning også er 
decentraliseret. Lokal løn skal medvirke til at 
styrke en attraktiv arbejdsplads, hvor lønsyste-
met understøtter opgaveløsningen, lærernes 
kvalifikationer og udviklingen af kerneop-
gaverne. Det er hensigten, at der er en synlig 
sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og 
lønnen.

–Hvilke krav har B&U-forvaltningen stillet til 
skolelederne med hensyn til anvendelsen og for-
delingen af lokallønsmidlerne – og hvorfor?

– Vi har ikke fra centralt hold specificeret 
krav til anvendelsen af lokal løn, men det skal 
naturligvis ske inden for rammen af kommunes 
overordnede personalepolitik, hvilket betyder, 
at lønnen skal understøtte kommunens over-
ordnede personalepolitik og danne rammen for 
de lokale forhandlinger mellem ledelse og de 
forhandlingsberettigede organisationer.

HAR IKKE MED NY START AT GØRE
– Hvis det ikke længere må forhåndsaftales på 
kommunalt niveau, hvordan lokallønsmidlerne 
skal bruges, fordi de skal forhandles lokalt, hvor-
for så lægge begrænsninger på, hvad man lokalt 
kan bestemme, at midlerne må bruges til?

– Vi har som nævnt ikke lagt begrænsninger 
på, hvordan skolerne udmønter lokallønnen. 

Men jeg har understreget over for skolelederne, 
at formålet med lokal løndannelse er at give 
de lokale parter mulighed for at indgå aftaler 
om løn, som passer til konkrete behov hos de 
enkelte ansatte og grupper af ansatte. For at 
leve op til intentionen med lokalløn, så bør 
midlerne dog anvendes aktivt og lokalt, hvilket 
i min optik ikke er tilfældet, hvis man vælger at 
fordele lokallønnen ligeligt mellem alle med-
arbejdere. 
– Hvorfor ændre en aftale, der i det store hele 
fungerer til lærernes og skolernes tilfredshed, i 
en periode, hvor lærerne og den kommunale ar-
bejdsgiver ifølge Ny Start-aftalen skal forsøge at 
nærme sig hinanden og finde fælles løsninger?

– Jeg er overbevist om, at der både blandt 
medarbejdere og ledere er flere perspektiver og 
holdninger til anvendelsen af lokale lønmidler. 
Jeg kan derfor ikke se, at beslutningen om ikke 
at binde flere midler i forhåndsaftalen har en 
sammenhæng med Ny Start-aftalen. Lokal 
løndannelse er jo rent faktisk aftalebaseret og 
har sit afsæt i aftalen om lokal løndannelse for 
lærere, som LC har indgået med KL.

– Men hvorfor sker det netop nu?
– Der er som sådan ikke noget nyt eller kon-

kret der har aktualiseret ændringen. Det har 
løbende været drøftet med skolelederne, lige-
som at OLF gennem lang tid også har været be-
kendt med kommunens holdning til, hvordan 
midlerne skulle udmøntes. 

Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen afviser, at Odense 
Kommune har lagt begrænsninger på, hvordan 
skolerne udmønter lokallønnen. – Men det skal 
naturligvis ske inden for rammen af kommunes 
overordnede personalepolitik, siger han.

Kommunen har ikke  
forstået, hvad der  
motiverer lærerne.

ANNE-METTE KÆSELER JENSEN
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TEKST Erik Schmidt

LOKALLØN // Det er principielt og ikke i overensstemmelse med kon-
sensus efter OK18, at Odense Kommune vil fremme individuel løn som 
ledelsesredskab, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen

Ikke tilfældigt at Odense 
Kommune gør det her

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

– Når man nu lokalt i Odense vil indføre individuelt løntil-
læg som et ledelsesredskab, så er det noget principielt, og 
det er forståeligt, at det møder modstand. 

– Det virker ikke som om, det er i overensstemmelse med 
den konsensus, der opstod mellem DLF og KL efter OK18. Der 
er sprængstof i det, og det er nok ikke helt tilfældigt, at Odense 
gør det her. Det er måske en anledning til, at KL kan bruge det.

Det siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra 
Aalborg Universitet. Men det er hans opfattelse, at den slags 
incitamenter kan virke modsat sin hensigt.

– Det vækker afsky hos mange, der arbejder i det offentlige, 
fordi det betragtes som et fedterøvstillæg. 

– Lærerne ser deres arbejde som et teamarbejde eller en 
fælles opgave, og det møder bred modstand i det offentlige. 
Ikke kun hos lærerne.

– Individuelle løntillæg kan faktisk virke modsat, og det 
hjælper hverken på rekrutteringen af nye lærere eller fasthol-
delse af nuværende lærere.

De, der bliver præmieret i det nye lønsystem, synes ifølge 
Henning Jørgensen i forvejen, at de har fortjent det. Derfor 
arbejder de ikke mere. Og alle de, som ikke får mere i løn, vil 
lave mindre. For hvorfor skal man knokle, hvis man oplever 
systemet som uretfærdigt?

 KAN GIVE BAGSLAG
Det store spørgsmål er, om der er tale om et aftaleprodukt 
med løn, eller der er tale om et ledelsesredskab, mener Hen-
ning Jørgensen, der peger på, hvad der motiverer lærere.

– Der er flere motivationsstrukturer, men vi har forskning 
om Public Service Motivation. Mange lærere bliver motiveret 
af, at arbejdet er interessant og vigtigt. De har ofte næsten al-

truistiske argumenter for at arbejde som lærere. Hvis de ikke 
oplever mening, vil de forlade området. 

– Det er jo en strategi, der ligger i forlængelse af New Public 
Management og er i tråd med KL og Moderniseringsstyrel-
sens tankegang, men man må jo også tage bestik af de nye sig-
naler. Nu er Moderniseringsstyrelsen jo nedlagt og erstattet 
med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 

– Ved OK18 gik innovationsminister Sophie Løhde ud med 
et forslag om, at 60 procent af lønsummen efterhånden skulle 
forhandles individuelt. Men det kom hun ikke så godt af sted 
med. Det gav jo bagslag. 

·  Professor på Institut 
for Politik og Samfund 
ved Det samfundsvi-
denskabelige Fakultet 
på Aalborg Universitet.

·  Cand. phil. samfunds-
fag, lic. scient. adm. 

·  Grundlagde i 1983 
CARMA, Center for 
Arbejdsmarkedsforsk-
ning.

·  Direktør for CARMA i 
perioden 1999-2003. 

·   2003-2006 direktør i 
den europæiske fagbe-
vægelses forskningsin-
stitut, ETUI, i Bruxelles.

(pressefoto).

Public Service Motivation er et begreb, der bruges i forbin-
delse med leveringen af offentlige ydelser. Det handler om 
individers orientering mod at bidrage til samfundet og mod 
andre mennesker.
Der er fire dimensioner:  
1)  Motivation baseret på pligt og loyalitet over for at levere 

offentlige ydelser og derved tjene samfundet.
2)  Motivation baseret på følelser i forhold til at gøre det 

godt for andre eller samfundet.
3)  Motivation for at forbedre de politiske beslutninger for 

at gøre det bedre for andre eller for samfundet.
4)  Viljen til at yde en ekstra indsats eller ligefrem ofre sig 

selv for at kunne bidrage til andre og samfundet.

Kilde: Lotte Bøgh Andersen

PUBLIC SERVICE MOTIVATION

PROFESSOR  
HENNING JØRGENSEN

Lærere motiveres ikke af individuelle tillæg
LOKALLØN // Det er ofte lærernes værdier, der motiverer dem
Der findes en del forskning om, 
hvad det er, der motiverer lærere 
og andre medarbejdere i det of-
fentlige. Det er ikke primært løn-
nen. 

Ifølge professor, cand.scient.
pol. og ph.d. Lotte Bøgh Andersen, 
viser hendes forskning, at offent-
ligt ansattes motivation i arbejdet 
mest hænger sammen med deres 
værdier. 

Lotte Bøgh Andersen forsker 
blandt andet i emner om offentligt 
ansatte og deres ledere. Hun har 
stået i spidsen for en omfattende 
undersøgelse og er hovedforfatter 
til et baggrundsnotatet »Lærernes 
motivation«. Sammen med Lene 
Holm Pedersen har hun skrevet 
bogen »Styring og motivation i den 
offentlige sektor«.

Professoren er medlem af Læ-

rerkommissionen og ønsker af den 
grund ikke nu at lade sig interviewe 
til LærerBladet.

Hendes forskning er dog tilgæn-
gelig, og hun har blandt andet ladet 
sig interviewe til Offentligt Ansat-
tes Organisation.

– Når man spørger de offentligt 
ansatte, får man typisk tre svar: 
Hensynet til brugerne, glæden 
ved selve arbejdet og kollegerne, 

forklarer Lotte Bøgh Andersen i 
interviewet. 

– Lønnen bliver sjældent nævnt 
som en årsag til at gå på arbejde, 
men det betyder selvfølgelig ikke, 
at de offentligt ansatte ikke også 
går på arbejde for at få løn. Det be-
tyder, at det er vigtigere for dem at 
have et meningsfuldt arbejde. 

– De offentligt ansatte er motive-
ret af meget andet end egennytte. 

Professor:
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Den lands-
dækkende ud-

rulning af AULA 
involverede ikke min-

dre end 2,2 millioner 
brugere, så der har blandt 

de ansvarlige givet været 
nerver på inden premieren.
24 pilotskoler landet over har 

fungeret som prøveklude. Alligevel 
er der tilsyneladende ikke taget ordentlig hånd 
om lærernes datasikkerhed. Lærerne kan 
nemlig nogle steder være henvist til at logge 
på med deres NemID, der er koblet op på deres 
personlige data.

Det er lærer og OLF-styrelsesmedlem Line 
Mørk ikke tilfreds med.

– Det er for mig at se en uskik, at arbejds-
givere forventer at, medarbejderne benytter 
privat NemID og mobiltelefoner til løsningen 
af almindelige grundlæggende arbejdsopgaver. 
Det skal vores arbejdsgiver ikke kunne forvente. 

– Når vi nu også ved at Datatilsynet siger, at 
arbejdsgiveren ikke kan kræve, at medarbej-
deren bruger sit private NemID, havde jeg for-
ventet en løsning, der gjorde adgang til AULA 
muligt uden.

BRUG AF NEM-ID ER FRIVILLIG
Det er ifølge Danmarks Lærerforening meget 
forskelligt, hvordan kommunerne har håndte-
ret loginløsningen. 

I Odense kan man godt slippe uden om at 
bruge sit NemID, siger Line Mørk.

– I så fald skal man kontakte ledelsen, der får 
oprettet en sag ved helpdesk, der så laver en så 
kaldt token/kodegenerator, som medarbejde-
ren kan bruge til at logge på personfølsomme 
arbejdsområder i arbejds medfør.

Danmarks Lærerforening har været i dialog 
med Digitaliseringsstyrelsen om problematik-
ken. Digitaliseringsstyrelsen udsendte 17. ok-
tober 2019 »Vejledning om medarbejderes brug 
af privat NemID i arbejdsregi«. 

Den bekræfter, at arbejdsgiverne skal sikre 
en medarbejdersignatur til brug ved arbejdsre-
laterede opgaver som f.eks. login på Aula. Brug 
af privat NemID skal være frivilligt.

MANGLENDE OVERBLIK
Line Mørk havde på fjerdedagen efter Aula-
premieren desuden problemer med at skabe 
overblik over sine arbejdsopgaver og sin ka-
lender.

– Jeg oplever Aula som rodet, og helt basalt 
mangler jeg at kunne skabe et overblik over 
mine arbejdsopgaver

– Jeg mangler et overblik over mine kalen-
deraktiviteter mere end en uge frem, og jeg 
mangler mulighed for at kunne abonnere på 
kalenderen til en ekstern kalender, så jeg kun 
behøver én samlet kalender. 

– Jeg mangler overblik i »beskeder«, hvor 
det er vanskeligt at vide, hvem jeg reelt sender 

meddelelserne til, hvis jeg ønsker at bruge 
nogle af gruppebetegnelserne. 

– Og så mangler jeg overblik over de rele-
vante dokumenter, vi plejer at kunne komme 
til, og som vi skal bruge i vores almindelige 
arbejde. Nogle ligger et sted i Aula, og andre er 
flyttet til et meget stort arkiv i Googleapps. 

Line Mørk havde forventet et arbejdsred-
skab, der understøtter det daglige arbejde. 

– Men der er et stykke vej endnu.

STARTPROBLEMER
Morten Væver Andersen, der er lærer og til-
lidsrepræsentant på Korup Skole konstaterede 
kort tid efter ibrugtagningen af Aula, hvad han 
betegner som startproblemer. 

– Her fra starten har jeg styr på at modtage, 
åbne og sende beskeder. Der er dog også nogle 
startproblemer. Mange af de funktioner, der er 
i Intra, kan jeg ikke finde i Aula. Jeg kan f.eks. 
ikke finde faciliteter til lokalebooking, skema 
for hvem er vikar for hvem og kontaktbog. 

– Jeg er også bange for, at jeg kommer til at 
overse nogle vigtige beskeder, når der for alvor 
begynder at komme mange beskeder på forsi-
den.

Morten Væver Andersens første indskydelse 
efter mødet med Aula er, at han nok skal finde 
ud af at bruge portalen.

– Men det bliver et skridt ad gangen. 

TEKST & FOTO Erik Schmidt

BERETNING 

LÆRERNES DATA-SIKKERHED VAR 
UAFKLARET DA AULA FIK DEBUT
AULA // Lærerne kan nogle steder blive nødt til at logge på med deres private NemID. 
Det oplever lærer Line Mørk som en uskik. Portalens setup synes hun er lidt rodet. 

Et glimt 
af Line 
Mørks 
Aula-
kalender.

Line Mørk:  

– Den er  
lidt rodet.

Morten Væver Andersen:  

– Det bliver et 
skridt ad gangen!
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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

Borgmester 
Peter Rahbæk 

Juel (S) oplever, 
at byrådet i Odense 

godt vil være med til at 
sætte skolerne og lærerne 

fri, »der hvor det giver me-
ning«. Men han kan ikke få øje 

på, hvor kommunen styrer for 
meget. 

Derfor efterlyste han i et interview i det 
seneste nummer af LærerBladet konkrete 
bud på, hvor lærerne har brug for mere fri-
hed.

Om lærernes behov for professionel frihed i 
arbejdet ved ph.d. Nana Vaaben noget. 

Hun har nemlig sammen med lektor Rikke 
Pedersen og lektor, ph.d. Pia Rose Böwadt lavet 
et forskningsprojekt resulteret i rapporten 
»Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen?«

Det korte svar på spørgsmålet er: »Fordi 
tidsstyring, topstyring og målstyring forhin-
drer lærerne i at agere professionelt.«

TEKST & FOTO Erik Schmidt

PROFESSIONEL FRIHED // Tidsstyring, topstyring 
og målstyring forhindrer lærerne i at agere professionelt, 
siger ph. d. Nana Vaaben.

 Rapportens konklusioner bygger på en sy-
stematisk kvalitativ undersøgelse, hvor mere 
end 400 lærere med egne ord beskriver deres 
bevæggrunde for at stoppe i folkeskolen. Under-
søgelsen blev gennemført i foråret 2016.

De tre forskere fulgte i 2019 op med en ny 
undersøgelse med overskriften »Når verdens 
bedste job bliver for hårdt«.

Mere end 1200 lærere har deltaget i denne 
undersøgelse, og konklusionen er, at lærerne 
både elsker deres arbejde og har svært ved at 
holde til det. 

LÆRERNES VIDEN TAVSGJORT
– Lærerne har brug for mere tid, som de selv 
kan disponere over, siger Nana Vaaben.

– Lærerne kan efter den nye arbejdstidslov 
ikke længere i samme grad disponere over deres 
arbejdstid, siger de. 

– Det betyder, at selvom de godt ved, hvad 
der er det rigtige at gøre i den enkelte situation, 
kan de ikke nødvendigvis komme til at gøre det, 
fordi deres tid er øremærket til noget andet. 

– På den baggrund er deres professionelle 
vurderinger blevet tilovers, og det giver sig ud-
slag i moralsk stress. 

– De ønsker sig ikke mere fritid, men mere fri 
tid, som ikke på forhånd er øremærket, og som 
de kan bruge til det, de oplever som deres helt 
centrale kerneopgave, nemlig at have tid til at 
tage hånd om børnene både fagligt og socialt.

Problemet er dog ikke alene manglende fri 
tid. Det drejer sig ifølge Nana Vaaben også om, 
at lærerne ikke føler, de kan komme til at sætte 
deres viden og erfaringer i spil. 

– Kravet om evidens har tavsgjort lærernes 
viden og erfaringsbaserede indsigt. Hvis en læ-
rer står i klassen, kan hun ikke bruge evidens. 
Det er en anden slags viden, man har brug for 
som lærer. 

– I undervisningssituationen er der brug for 
professionel og menneskelig dømmekraft. Ev-
nen til at skabe relationer er supercentralt for, 
om man som lærer lykkes med sin undervisning, 
men mange lærere føler sig så tidspresset, at de 
er nødt til at vælge, hvilke børn de må svigte.

MANGLENDE UNDERVISNINGSMIDLER
– Hertil kommer, at indførelsen af nye, digitale 
teknologier somme tider har groteske konse-
kvenser. De undervisningsmidler, der er til 
rådighed, er meget begrænsede og langt over-
vejende digitale. Derfor er man afhængig af en 
god netforbindelse, for nettet virker ikke altid. 

– Jeg vil gerne udfordre, 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 sagde borgmester 
Peter Rahbæk Juel i seneste nummer 
af LærerBladet. – Men frihed og fri 
tid er et grundliggende behov for 
lærerne, siger Ph. d. Nana Vaaben.

 
 

MINDRE BUREAUKRATI  
– MERE FRIHED TIL MEDARBEJDERNE

Uddrag af budgetteksten til forliget om Budget 
2020:
 »Direktørgruppen får til opgave sammen med 
Hovedudvalget at udarbejde et koncept for borger– 
og medarbejderdrevet afbureaukratisering, som 
præsenteres for Økonomiudvalget og rulles  
ud over alle områder i kommunen i løbet  
af 2020 og 2021 (O kr.)«

Værs’go’ Peter Rahbæk Juel: 
Her har lærerne brug 
for mere frihed 

BERETNING OG 
KOMMENTAR 
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Back-up-løsninger for systemer, virker heller 
ikke altid. Det stresser lærerne.

Mange unge lærere vil gerne »gøre en forskel« 
og »være der« for børnene. 

– De vil gerne påtage sig en langvarig forplig-
telse eller en livsopgave for almenvellets skyld.

Ifølge Nana Vaaben føler mange unge noget, 
der er beslægtet med et kald, når de fortæller om, 
hvorfor de vil være lærere.

– I den forstand er der tale om en slags gavelo-
gik. Men i dag skal lærerne aflægge regnskab for 
deres leverancer i form af skriftlig dokumenta-
tion. Regnskabsførelse kan bare være ødelæg-
gende for et sådant forhold.

FRIHED I LÆRERNES PROFESSIONSIDEAL
Lærerens metodefrihed har tidligere været 
betragtet som en forudsætning for god undervis-
ning. Metodefrihed, åndsfrihed og ytringsfrihed 
har været forbundet med lærerjobbet. 

Metodefriheden har siden år 1900 været fol-
keskolens særlige kendetegn, og den omfatter 
ikke alene et hvordan, men også til dels et hvad, et 
hvor meget og et hvornår.

Metodefriheden, der også har en tydelig plads 
i lærernes professionsideal, er ikke lærerens ret 
til at gøre, hvad der passer hende eller ham. Det 
er først og fremmest lærerens ret og pligt til at 
bruge sin professionalisme, faglighed og person-
lighed for at sikre kvalitet i undervisningen.

I ordlyden til lærernes professionsideal står 
der blandt andet: »Læreren vil værne om sin me-
todefrihed, hvad angår undervisningens tilret-
telæggelse og udførelse og efter bedste evne selv 
løbende vurdere og korrigere sin undervisning. 
Læreren vil bestandig værne om og hævde sin 
troværdighed, uafhængighed og integritet som 
underviser, opdrager og vejleder for børn og 
unge. Læreren vil aldrig påtage sig at anvende 
undervisningsformer, pædagogiske midler eller 
formidle et stof, som denne ikke selv kan indestå 
for.«

At tale om metodefrihed, er en konsekvens af 
den tanke, at der findes flere metoder, der kan 
anvendes på det samme stof, og som afspejler for-
skelligt syn på individ og samfund. 

Ifølge Nana Vaaben føler lærerne ikke, at de kan 
komme til at sætte deres viden og erfaringer i spil. 

Mere frihed 
og personlig 
dømmekraft
PROFESSIONEL FRIHED // Mere frihed vil 
være med til at højne standarden af det daglige ar-
bejde og glæden i jobbet, siger lærer fra Højby Skole.

NIELS MUNKHOLM
Lærer Niels Munk-
holm mener, at der 
er nogle formelle og 
organisatoriske opga-
ver, som er med til at 
fjerne underlaget for 
lærernes fagprofes-
sionelle frihed.

– Det er for eksem-
pel de nationale test, 
men også forskellige 

sociale elevforanstaltninger, som er med 
til at æde af lærerens tid til den fagdidak-
tiske og metodiske planlægning af god 
undervisning.

Niels Munkholm, der er lærer på Ro-
sengårdskolen og medlem af Odense 
Lærerforenings styrelse, nævner også den 
begrænsede adgang til frit at vælge under-
visningsmidler som et problem.

– For nogle fag er der i Odenses folke-
skoler kun ét aktuelt undervisningsmid-
del, fordi Odense Kommune har købt ind 
på lærernes vegne, og det er Gyldendals 
Fagportal.

– Men med presset fra den begrænsede 
forberedelsestid bliver gode undervis-
ningsmidler uhyre vigtige, siger han.

HELLE RAVNBORG
Helle Ravnborg, der er lærer på Sande-
rumskolen, er enig i, at lærerne selv bedst 
kan vurdere, om portalerne indholdsmæs-
sigt og pædagogisk er relevante for deres 
undervisning.

– Der er så mange test, at eleven føler et 
evigt pres. Jeg synes, at man skal lade læ-
rerne vurdere, hvilke test, der er gode værk-
tøjer til  vurderingen af den enkelte elev. 

– Brugen af Min Uddannelse og elevpla-
nerne er også en tidsrøver, som ikke altid 
har et udbytte, der matcher tidsforbruget.

ANN ARLETH
Ann Arleth, lærer på Højby Skole, savner 
mere frihed til selv at disponere sin tid. 

Hun vil gerne have fastlåst tid til for-
beredelse og også gerne til fælles forbere-
delse i teams. Desuden mangler hun tid 
til elevsamtaler, til det ekstra skole-hjem-
samarbejde, der ofte 
følger med det øgede 
antal af inklusions-
elever, og til rettear-
bejde. 

– Mere frihed vil 
være med til at højne 
standarden af det 
daglige arbejde og 
glæden i jobbet, siger 
hun.

NIELS CHR. SAUER
Niels Chr. Sauer, der er mangeårigt med-
lem af lærerforeningens hovedstyrelse, 
mener, at der er generel mangel på auto-
nomi og manøvrefrihed.

– Lærerne mangler frihed til at udfolde 
en selvstændig lærerpersonlighed uden 
politisk indblanding. De har brug for i 
langt højere grad end i dag selv at priori-
tere opgaverne i det daglige arbejde. Også 
til at fravælge arbejdsopgaver, der ikke 
giver mening. 

– Det er lærerne selv, der må etablere 
kollegialt samarbejde efter behov. De må 
også have frihed til at udtrykke uenighed 
med ledelsen. Folkeskolen er til forskel fra 
alle andre samfundsinstitutioner forplig-
tet lovmæssigt på demokrati, åndsfrihed 
og ligeværd. 

Niels Munkholm, 
Rosengårdskolen 
og OLF-styrelsen

Ann Arleth, Højby 
Skole
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Det er ikke me-
get, der er sluppet 

ud om Lærerkom-
missionens arbejde.
Men den 16. december 

fremlægger Per B. Chri-
stensen som formand lærer-

kommissionens længe ventede 
anbefalinger. Det vil ske under 

særdeles stor bevågenhed.
Lærer-siden vil især være opmærksom på, 

om der er konturer til en central arbejdstids-

1. FORBEREDELSEN MÅ  
BESKYTTES
Det er vigtigt med en beskyttelse 
af forberedelsen og sikring af ba-
lancen mellem forberedelse og un-
dervisning, så forberedelsen ikke 
»ædes« op af andre opgaver. Det er 
noget, lærerne ofte oplever. 

Undervisningen og andre opga-
ver fordeles først, og det, der bliver 
til rest, udgør tiden til forberedelse. 

Udhulningen eller residualet 
foretages endda to gange i proces-
sen. Første gang når ledelsen skal 
planlægge året. Der er i forvejen 
langt mindre tid til forberedelse 
end tidligere, og forberedelsesti-
den er residualtid – altså den tid, 
der er tilbage, når andre planlagte 
opgaver er løst.

Anden gang, forberedelsestiden 
udhules, er i det daglige arbejde. 
Det kan være i form af en foræl-
drehenvendelse, en vikartime, 

en elevkonflikt, diverse under-
retninger og andre ekstra, akutte 
inklusionsopgaver. 

Tilbage er der kun forberedel-
sen at tage tiden fra. Undervisning 
og møder ligger jo fast. Ofte ram-
mer det helt skævt, hvor meget tid 
den enkelte lærer har tilbage. 

2. ET MAKSIMALT  
UNDERVISNINGSTIMETAL
Der må være et maksimalt under-
visningstimetal. Men kun hvis der 
bliver tale om et timetal, der gør en 
forskel. 

Mange kommuner mener ikke 
at have råd, som det ser ud nu. 
Kommunens økonomi er pres-
set af lovkrav og normeringer på 
beslægtede områder, og så er det 
folkeskolen, der kommer til at 
betale. Den pressede økonomi kan 
få skoleledelsen til at pålægge læ-
rerne mere undervisning. Det skal 

sikres, at kommunen og ledelsen 
ikke bare kan skrue op for under-
visningen. Ellers risikerer vi et 
varigt kvalitetstab i folkeskolen.

 3. GENNEMSIGTIGHED OG  
PRIORITERING AF OPGAVER
Der må være gennemsigtighed og 
prioritering af lærerens opgaver. 
Som det er nu, kan ledelsen blive 
ved med at »fylde opgaver på« læ-
rerne. 

Lærerne får opgaver, som ingen 
kender eller har prioriteret om-
fanget af. Overblikket mangler. 
Derfor bliver det forberedelsen og 
dermed kvaliteten af undervis-
ningen , som betaler prisen. 

Vores bedste bud er at angive tid 
på opgaverne. Ofte hører vi, at an-
givet tid på opgaverne og forbere-
delsen ikke er en god løsning, men 
gad vide, hvad der skete, hvis man 
ikke angav tid på undervisningen?

Kan Lærer-
kommissionen 
finde en vej frem?

KOMMENTAR

Hvad forventer 
du af Lærer-
kommissionens 
udspil og  
OK21?

aftale med mulighed for at sikre forberedel-
sestiden og dens sammenhæng med antallet 
af undervisningstimer, et loft på undervis-
ningstimetallet og adgang til mere autonomi og 
gennemsigtighed og dialog om ledelsesdispo-
sitioner. 

KL-siden vil holde skarpt øje med, hvad an-
befalingerne vil koste, hvis de skal føres ud i li-
vet, og ikke mindst i hvor høj grad de griber ind 
i ledernes ret til at bestemme over lærernes tid; 
om de skal afgive noget, som de betragter som 
landvindinger fra kampen i 2013.

Det mest markante, som Per B. Christensen 
har sagt offentligt, er, at den største knast nok 
netop er sammenhængen mellem tid og opgaver. 
Det gælder både, når han har snakket med le-
dere og lærere.

I de få interviews, som Per B. Christensen har 
givet, siden dannelsen af Lærerkommissionen 
i 2018 der opstod af asken fra de mistrøstige 
OK18-forhandlinger, har han ikke lovet for me-
get. Det eneste, han er sikker på, er, at ikke alle 
bliver tilfredse, når han afleverer de endelige 
anbefalinger.

TEKST & FOTO Erik Schmidt

Anne-Mette Kæseler Jensen, Odense 
Lærerforenings formand ved godt, hvad 
hun håber på, Lærerkommissionen vil 
pege på løsninger til.

ANNE-METTE KÆSELER JENSEN

OK21 // Lærerne står bedre end ved OK 18, men 
dårlig kommunal økonomi kan blokere vejen. Især 
når centrale personer i KL og regeringen melder 
ud, at de vil frede heldagsskolen og ikke forkorte 
den lange skoledag.
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Formand, Per B. Christensen
Tidligere direktør i Børne– og Kul-
turforvaltningen i Næstved Kom-
mune. Medlem af flere råd. 
Lars Hjortnæs
Højesteretsdommer. 
Andreas Rasch-Christensen
Forskningschef, VIA University 
College.
Lars Holmboe
Lærer, Vejle Kommune.
David Møller
Lærer, Stevns Kommune.
Flemming Skaarup
Skolechef, Horsens Kommune.
Ulla Riisbjerg Thomsen
Skolechef, Vejle Kommune.
Lotte Bøgh Andersen
Professor, Institut for  
Statskundskab, Aarhus  
Universitet og på VIVE.

LÆRERKOMMISSIONEN

»Succeskriteriet er ikke, at alle bliver glade.« 
»Det er en begrænset bane, vi har at spille på.« 
Det er udtalelser i den stil, Per B. Christensen 
har sluppet ud, og meningen er selvfølgelig, at 
tage presset af forventningerne til kommissio-
nens anbefalinger.

OMFATTENDE SONDERINGER
Der er meget på spil, for selv om ingen forventer 
anbefalinger, der lige er til at nappe for begge 
parter, så kan Per B. Christensens omfattende 
sonderinger sammenlignes med en langtids-re-

searchet mæglingsskitse til brug for parterne, 
inden det går løs med periodeforhandlinger i 
2020 og overenskomstforhandlingerne i 2021.

Det er værd at hæfte sig ved, at Lærerkom-
missionen ikke kun skal komme med anbe-
falinger, der peger meget direkte frem mod 
overenskomstforhandlingerne.

Det ligger i kommissionens opdrag, at den skal 
»fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger 
med det formål at skabe størst mulig kvalitet i 
undervisningen, understøtte et godt arbejds-
miljø og styrke den professionelle kapital«. 

Men faktisk skal kommissionen også udtale 
sig om Ny Start, kompetenceudvikling, udfor-
dringer for nye lærere, og hvad skoler og kom-
muner gør for at fastholde seniorerne.

NYE TONER
Meget har ændret sig siden 2018. 

Som én af sine første embedshandlinger 
som ny formand for KL trak Jakob Bundsga-
ard KL ud af det såkaldte implementerings-
kontor. Herfra havde borgmesterforeningens 
direktører sammen med Moderniseringssty-
relsen tidligere koordineret bestræbelserne 
på at forhindre lærerne i at opnå en acceptabel  
arbejdstidsaftale.

Siden er Moderniseringsstyrelsen kørt ud på 
et sidespor, fordi den nye S-regering med Mette 
Frederiksen i spidsen har betragtet forhand-
lingskulturen, der udgik derfra som usund. 
Fremover skal forhandlingerne finde sted i 
Skatteministeriet, hvor Morten Bødskov (S) er 
minister.

Alt tyder på, at Socialdemokratiet – på både 

kommunal- og regeringsniveau – har brug for 
en new deal med lærerne.

Især er både regering og kommuner pres-
set af, at det er blevet vanskeligt at rekruttere 
lærere og studerende til læreruddannelserne. 
Den stigende afvandring fra folkeskolen til fri- 
og privatskoler gør også ondt.

NYE TONER
Spørgsmålet er, hvor langt man vil strække sig 
for at genskabe tilliden. 

Fra KL’s synspunkt må en aftale ikke være 
dyr. Kommunerne har ikke frie midler. Men det 
er svært at se, hvordan det skal kunne undgås, 
hvis der ikke kan spares midler ved at forkorte 
skoledagen. Men den må ifølge både formanden 
for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, 
Thomas Gyldal Petersen (S), og undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ikke 
forkortes. Heldagsskolen skal fredes.

Undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil skrev ellers i august 2019 i et brev 
til lærerne, at hun ville kæmpe for at genvinde 
den tabte tillid fra lærerne efter overens-
komstkonflikten i 2013. 

I Thomas Larsens portrætbog om Mette 
Frederiksen siger den nuværende statsmi-
nister om OK13-forløbet og lockouten af 
lærerne: »Det er et af de forløb, jeg har tænkt 
mest over bagefter, for jeg undervurderede, 
hvor lange spor den konflikt ville trække.«

For fagbevægelsen var OK18 et lærestykke i 
sammenhold, og det vil være en forøget styrke 
for lærerne. 

I sidste ende afhænger et godt resultat for 
lærerne ved OK21 dog også af lærerne selv. 
Formår de at stå sammen, og er de parate til at 
tage konsekvensen, hvis de heller ikke denne 
gang opnår en acceptabel arbejdstidsaftale? 

-

IDA CLEMENSEN
Lærer på Hunderupskolen og 
medlem af styrelsen i OLF. 

–Mine forventninger til 
Lærerkommisionens an-
befalinger er, at de gennem 
deres afdækning og analyser 

har erkendt, at respekten for lærerprofessionen og 
folkeskolens kerneopgave, undervisningen, skal 
genetableres. 

– Derfor forventer jeg, at anbefalingerne indehol-
der forslag:
• der giver os en reel didaktisk frihed igen.
• der igen giver os friheden til at udøve den pro-

fessionelle dømmekraft i løsningen af folkesko-
lens opgaver.

• der igen kan give en gennemsigtighed og oplevelse 
af retfærdighed i forhold til tildelingen af opgaver.

– Jeg tænker, at sådanne forslag vil kunne un-
derstøtte en arbejdstidsaftale, hvor der på en eller 
anden måde sikres resurser, der reelt kan forbedre 
lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår. 
En sådan central arbejdstidsaftale, tror jeg, vil have 
en stor betydning for folkeskolens fremtid.

HENRIK OXHOLM
Tillidsrepræsentant på Provstegaardskolen 
vil gerne have et undervisnings– og klasseloft.

– Jeg har en forhåbning, men også en 
forventning om, at Lærerkommissio-
nen får en indsigt i og dermed synlig-
gjort de ting, der skal til for at give fol-

keskolen det løft, som vi ved, eleverne profiterer af, både på 
det faglige, det dannelsesmæssige og det sociale område. 

– Her vil en arbejdstidsaftale og dermed en afskaffelse af 
lov 409 være det, der vil være medvirkende til at give den kva-
litet i undervisningen, som elever må forvente at kunne få. 

– Lidt mere konkret vil det for mig være et undervisnings-
loft eller maks. timetal på 750 klokketimer for lærere. Derud-
over en absolut minimering af »mellemtimer/forberedelses-
timer« á 45 minutter og allerhelst en fjernelse af disse. Dette 
for at give læreren så gode vilkår for forberedelse som muligt. 

– Klassekvotienten burde der også arbejdes med, så der bli-
ver et loft på 24-25 i klassen. Specielt når der også skal skabes 
rum og tid til inklusionselever i den daglige undervisning. 

– Heri ligger også en forventning om, at ovennævnte områ-
der vil indgå i kommende overenskomstforhandlinger, der jo 
påbegyndes efter, at kommissionen afslutter sit arbejde.

Lærerkommissionsformand 
Per B. Christensen (tv.) 
da han sammen med hele 
kommissionen besøgte 
Munkebjergskolen og talte 
med leder, lærere og tillidsfolk. 
Til højre skoleleder Finn Holm 
Ewald.
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OLF MENER
af Charlotte Holm, styrelsen i Odense Lærerforening og hovedstyrelsen i DLF

Reel inklusionsindsats nu!
Elever med særlige behov, de øvrige elever i klas-
serne og lærerne lider under en fejlslagen inklusi-
onsindsats. Økonomien går ofte forud for hensynet 
til eleverne. Inklusionen er blevet en spareøvelse.

 Rundt om på skolerne er der elever, som har så 
gennemgribende behov, at de ikke kan inkluderes 
i almenklasserne. Det betyder, at de få inklusi-
onsresurser, der er, bruges på denne elevgruppe, 
hvor indsatserne ikke slår til. Og dermed ikke kan 
målrettes de elever, der reelt kunne inkluderes 
i almenklassen. Gang på gang går der flere må-
neder, inden elever visiteres og kommer videre 
i de rette tilbud. Det har store konsekvenser for 
de elever, der har det svært, for resten af klassen 
og for lærerne, der oplever, at de svigter, fordi de 
umuligt kan løfte opgaven. 

I Danmarks Lærerforening arbejder vi konstant 
på at sætte fokus på inklusionen og på, at folke-
skoleloven overholdes. I Odense Lærerforening 
har vi besøgt specialtilbuddene i Odense og lavet 
inklusionsundersøgelser på både almen– og spe-
cialundervisningsområdet. Tilbagemeldingerne 
viser gang på gang, at over 80 % af lærerne har ele-
ver, der ikke modtager den nødvendige støtte, og at 
visiteringen tager urimelig lang tid. Undersøgelser 

viser også, at PPR ikke har den nødvendige tid til 
at lave pædagogiske psykologiske vurderinger. Det 
betyder ventetid på op til et halvt år. 

Der er brug for en reel indsats nu. Vi ved, hvad 
der skal til, men så længe det er økonomien, der 
går forud for elevens retskrav, kommer vi aldrig 
ind til sagens kerne. Det er et svigt– ikke mindst 
for de elever, der har særlige behov, men også for 
resten af klassen. Også samfundsmæssigt er den 
fejlslagne inklusionsindsats helt uholdbar. Alt 
for mange elever har ikke mulighed for at komme 
godt videre i livet. Antallet af unge, der mistrives, 
lever på kanten af samfundet og ender på overfør-
selsindkomster, er alt for høj.

Der skal handles nu:
1)  Der skal investeres i inklusionen, så den nød-

vendige støtte er til rådighed.
2)  Elever, der ikke kan inkluderes i almenklas-

serne, skal videre til det rigtige tilbud. Det må 
aldrig blive økonomien før barnet.

3)  Visiterede elever skal videre hurtigst muligt. 
4)  Skoler med underskud på visiteringsmodellen 

skal kompenseres.
Det er alt for dyrt – både menneskeligt og økono-

misk – hvis vi ikke lykkes med inklusionen. 

Tillidsfolket interneret

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra Odense uddannes af lærerforeningen, og hvert år er de på internatkursus 
på foreningens ejendom, Gl. Avernæs. Også i år var der et ret heftigt arbejdsprogram. Først var der oplæg fra Nana 
Vaaben, Pia Bøwadt og Line Pedersen fra UCC om »Tid, magt og penge i og omkring lærerarbejdet«. En repræsentant fra 
Arbejdstilsynet fortalte om det psykiske arbejdsmiljø på skolerne, og tidligere B&U-direktør Klaus Majgaard om styring 
og vilkår for professionel kvalitet. Der var selvfølgelig også tid til fri leg, festmiddag og en bajer i kælderen.

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
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Folkeskoleidealet skal 
minde om værdierne
TEKST & FOTO Erik Schmidt

På lærerforeningens kongres blev lærernes 
folkeskoleideal præsenteret af prorektor Alex-
ander von Oettingen, der har været tovholder 
på projektet og af Jeanette Sjøberg fra DLF’s 
undervisningsudvalg. 

Folkeskoleidealet er et manifest, der skal 
styrke lærernes stemme i den offentlige debat, 
men kan ifølge DLF også bruges til at klargøre 
og fastholde lærerforeningens grundlæggende 
værdier, når der forhandles om arbejdsvilkår 
og arbejdstid. På samme måde som profes-
sionsidealet har været med til at fastholde 

lærernes professionsstrategi til forskel fra en 
lønmodtagerstrategi. 

Von Oettingen var overrasket over, hvor 
mange dilemmaer der har været i udarbejdel-
sen af et folkeskoleideal.

For det første skal folkeskolen være en insti-
tution, der danner gennem fag og undervisning. 
For det andet skal den være et sted, hvor ele-
verne finder ud af, hvad de vil med deres liv. Og 
endelig skal den være et retfærdigt sted, hvor 
der er rart at være. 
Se hele folkeskoleidealet på dlf.org

Tre dage med betydning og spænding

Øverst t.v. er næstformand 
Dorte Lange på talerstolen 
for at holde sin valgtale 
til kampvalget med 
Morten Refskov. Ikke 
uden spænding blev hun 
genvalgt til posten. T.h. 
ses DLF-formand Anders 
Bondo Christensen, der 
med applaus blev genvalgt 
uden modkandidater. 
Nederst t.v. børne- og 
undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-
Theil, der også høstede  
stort bifald. Nederst t.h. 
Odense Lærerforenings 
Dennis Vikkelsø. I 
forgrunden Nirmin 
Hamad og Line Mørk. I 
baggrunden Jan Andersen 
og Anette Vestergaard.

DEN ÅRLIGE KONGRES i Danmarks Lærerfor-
ening er med næsten 300 delegerede om-
gærdet af en særlig atmosfære af betydning, 
spænding, organisatorisk virtuositet og kol-
legial hygge.

I år var der gæstebesøg af KL-formand, 
Jakob Bundsgaard, FH-formand Lizette Risga-
ard, generalsekretæren for Education Interna-

tional David Edwards, B&U-minister Pernille 
Rosenkrantz-Theil og Folketingets Børne & 
Undervisningsudvalg. På forreste række sad 
også Dansklærerforeningens nestor Jens Raa-
hauge, som fik overrakt Stinusprisen. Et umå-
delig populært valg. 

Efter formandens beretning blev lærernes 
folkeskoleideal præsenteret.

Periodeforhandling, Ny Start og »Er vi gea-
ret til fremtiden?« var centrale debatpunkter, 
og så var der valget, som var imødeset med stor 
spænding. Anders Bondo Christensen blev 
valgt uden modkandidater, og Dorte Lange 
vandt næstformandsvalget over udfordreren 
Morten Kvist Refskov, der var spænding til det 
sidste. 

Jeanette Sjøberg, som er formand for DLF’s 
undervisningsudvalg, har været med til at holde 
sammen på arbejdet med lærernes professionsideal, 
der har involveret mange.

TEKST & FOTO Erik Schmidt
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FORHISTORIE
I september 2003 havde jeg en aftale med Ebbe Kløvedal 
Reich om at interviewe ham om folkeskolen til et pædago-
gisk magasin. Han var på det tidspunkt uhelbredeligt syg af 
kræft og havde desuden pådraget sig en slem forkølelse. Men 
han var indstillet på at gennemføre interviewet. 

Ebbe Kløvedal Reich var i hele sit voksenliv samfunds-
mæssigt og politisk engageret. Som ung var han opstillet for 
De radikale og i 1990 for Enhedslisten, og mange opfattede 
ham som kulturradikal. Det stod han ved, selv om han også 
havde kulturkonservative synspunkter.

Ebbe Kløvedal Reich var med andre ord svær at sætte i 
bås. I interviewet forholder han sig kritisk til Anders Foghs 
første regering, der var kommet til magten i 2001, men han 
langer også ud efter Socialdemokratiet og De Radikale. 

HER BEGYNDER ARTIKLEN FRA 2003
Er der to, der står sammen i dansk pædagogik er det Ebbe 
Kløvedal Reich og Nicolaj Frederik Severin Grundtvig. 

Da Grundvig kæmpede med næb og kløer mod Den sorte 
Skole og Biskop Balles læresætninger, foregreb han Darwins 
udviklingslære og hævdede, at mennesket ikke var nogen 
»avekat«, men »et guddommeligt eksperiment«.

Ebbe Kløvedal Reich er på bølgelængde, når han har sagt, 
at »mennesket i alle sine livsaldre er bestemt til at være mere 
levende end en vare.« Han fnyser, når han taler om »den bru-
tale markedsgørelse af det danske undervisningsprojekt.«

Og siden Ebbe i begyndelsen af 70’erne skrev bogen om 
»Frederik«, er de to kommet stadig nærmere hinanden.

Den gamle 68-flipper har de senere år mere og mere for-
muleret sig fra et kristent ståsted. Royalist er han også.

Skolen skal  
fremme 
lysten til at 
være fælles

FÆLLESSKAB // Forfatteren 
Ebbe Kløvedal Reich havde en 
stærk røst i den pædagogiske de-
bat, før han i en alder af 64 år døde 
i 2005. Hans pædagogiske tanker 
er stadig overraskende aktuelle. 
I dette interview fra 2003 – ét af 
hans sidste – hævdede han, at en 
bestemt psykologisk videnskab fejl-
agtigt gør forskelligheden til  
formålet med det hele.

– Vi har et slumrende 
folk, fordi det ikke 
mere selv ved, at 
det er et folk, sagde 
Ebbe Reich.

INTERVIEW ERIK SCHMIDT

Tidligere offentliggjort i  
november 2003

Pressefoto fra Ebbe Kløvedal Reichs daværende forlag.



LÆRERBLADET / NOVEMBER 2019  17

Alligevel opfatter Ebbe Kløvedal Reich sig 
stadig som kulturradikal. Én af dem der for ti-
den er udsat for strid modvind fra højre.

IKKE ORTODOKS KULTURRADIKAL
Opfatter du dig selv som kulturradikal?

– Ja, det tror jeg, jeg må sige. I den forstand at 
jeg deler de fleste synspunkter med dem, som 
bærer den fane. 

– Jeg er ikke ganske ortodoks. Der er for ek-
sempel troslivet til forskel, ikke? Men det reg-
ner jeg så ikke for så afgørende en forskel, som 
nogle af de ateistiske kulturradikale gør.

Men hvis man er rigtig kulturradikal huma-
nist, så er der jo ikke plads til en gud?

– Det vil jeg godt diskutere. Jeg har altid opfat-
tet humanismen som sådan en slags – et uægte 
barn, som er kommet ved, at kristendommen 
har ligget i med den ateistiske oplysning. Altså, 
oplysningstidens etiske grundlag var kristent. 
Den ville bare ikke indrømme det, fordi det var 
fordækt – så blev det også svagere, og så endte 
det i Robespierre og den slags idioti, ikke. 

– Hvis humanismen fuldstændig frasiger sig 
de irrationelle dele af følelseslivet, altså kærlig-
heden for nu at sige det helt kort, så bliver den 
dæmonisk før eller senere. Den kan godt være 
fornuftig i lang tid, men den mangler, om jeg så 
må sige, den buffer imod umenneskelighed, som 
kærligheden er. Og kærligheden er ikke noget, 
vi kan rose os af, det er noget, vi har fået givet. 
Der begynder min tro i hvert fald.

RUNDKREDSPÆDAGOGIK
Ebbe Kløvedal Reich har flere gange gjort sig 
gældende i den løbende debat om folkeskolen. 
Han erkender dog, at han i en alder af 62 år 
ikke har førstehåndskendskab til den konkrete 
skolehverdag. Hans kilder er først og fremmest 
børnebørnene og børnene. Men tendenserne er 
ikke til at tage fejl af, mener han.

– Min fornemmelse er, at den fornyelse, som 
skete lige efter, at jeg var gået ud af skolen, at 
den nåede et eller andet leje, hvor den gav gode 
resultater. 

Hvorfor tror du, at statsministeren vrænger 
»rundbordspædagogik« og »hvad mener du selv« 
i sin åbningstale?

– Det er, fordi der er en ganske klar tendens 
hos denne her regering – men såmænd også un-
der den forrige, den er bare blevet forstærket – 
til at gøre barndommen til et politisk stridsfelt 
og til at ødelægge fænomenet barndommen. 

 – Det er den fuldstændig massive, gennem-
gående linje i regeringen og hele den borgerlige 
fløjs skolepolitik i de her år, at børn lige fra de 
kan sanse og samle skal forberedes på deres 
fremtidige arbejdsliv, og resten er dybt ligegyl-
digt. Og det er forbryderisk dumt. 

– Man ofrer simpelthen alt det særlige ved 
barndommen på en paranoid voksen-holdnings 
alter, fordi man tror, der er stemmer i det. 

– Det er ikke forældrene, det er alle de andre 
voksne, som eddermame synes, at de her unger, de 
skal bankes på plads så hurtigt som muligt, og de 
har fået en rigtig regering, som synes det samme. 

Er det en kulturkamp?
 – Det er sgu for meget sagt! Jeg synes, det er 

et sprogligt overgreb i den forstand, at det, der 
var kulturkampen – og ikke at den altid var lige 
køn – det var jo den, der foregik i trediverne og 
så igen i de første efterkrigsår og op til engang i 
midten af tresserne mellem højre og venstre. 

– Dengang var der kulturkamp, og det, man 
prøver nu, det er ligesom at pynte sig med lånte 
fjer, fordi det, der karakteriserede kulturkam-
pen dengang, det var, at der var to modsatret-
tede holdninger på masser af områder, som gav 
to nogenlunde sammenhængende sæt idépoli-
tik, som kæmpede om magten. 

– Men den borgerlige fløj for tiden har jo ikke 
nogen sammenhængende idépolitik andet end 
en vis fornærmethed over ikke at være kommet 
ordentligt til orde, fordi det var venstrefløjen, der 
vandt dengang, både i trediverne og i tresserne. 

Så det er hævnfølelse?
– Jamen, det er da klart! I hvert fald, altså det 

er så tydeligt med Brian Mikkelsen, han var jo 
for lille til overhovedet at vide noget om, hvad 
der foregik dengang, ikke? Og nu synes han... 
– so ein Ding muss ich auch haben – og så laver 
han en kulturkamp, tror han.

HØJRE ELLER VENSTRE
Er der ikke forskel på højre og venstre i skolepolitik?

– Jo, det synes jeg nok, man må sige, men det 
er en gradsforskel i højere grad end en princi-
piel forskel, ikke? Da jeg fór ud imod Nyrup-
regeringen, imod den regerings skolepolitik – 
Margrethe Vestager var undervisningsminister 
dengang – da vidste jeg jo ikke, hvad en borger-
lig regering ville gøre. 

– Men jeg synes nok, at der var mange ting, som 
blev forberedt eller i hvert fald tilnærmet under 
Nyrup-regeringen, som bare er sprunget ud i 
fuldt flor nu. For eksempel det der med at børn 
skal undervises, længe før de har skullet tidligere 
– i børnehaveklasser og før-børnehaveklasser. 

– Hver sæson går det et år ned, hvornår man 
skal begynde at undervise skolemæssigt, og nu 
er vi ved at være nede på fire år, og til næste år 
der er vi nede på tre år. Det er dybt idiotisk og 
meget forargeligt, synes jeg.

Hvad er det, der er forargeligt i det? 
– Det, der først og fremmest er sket, det er jo, 

at legemulighederne i den grad er forvandlet, 

men også fordærvet. Altså, det børn først og 
fremmest skal, det er da at lege, indtil de opda-
ger, at de også gerne vil noget andet. 

– Og legen som fænomen er jo blevet helt 
anderledes, end den var, da jeg var i den alder. 
Og det er nok et af de steder, hvor jeg vil sige, at 
jeg har været heldigst overhovedet: at jeg lige 
nåede at være med i en generation, hvor der 
kunne leges. 

– Det kan der stadigvæk, men nu er det altså 
computerspil, ikke? Det er i hvert fald noget, 
der ikke må tage plads. Ud i naturen kan man 
ikke komme, med mindre man er meget heldig 
– ikke hvis man bor i en af de store byer. 

– Jeg tror, det er en af hovedforklaringerne 
på det der undervisningshysteri: Det vigtigste 
er, at ungerne skal sidde på deres røv, fordi så 
fylder de ikke for meget, og der er ikke plads til 
dem andre steder for tiden.

HVAD MED DE RADIKALE
Men er der to modsatrettede sæt synspunkter, 
eller er det i virkeligheden det samme, om vi 
har den ene eller den anden regering?

– Jeg vil nok sige, at lige hvad angår skolepo-
litikken, der har Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre jo så småt overtaget højre-fløjens syns-
punkter.

– Men jeg synes nok, at de radikale i deres 
skolepolitik har udvist større svigt end på så 
mange andre politikområder, og derfor er det 
svært at operere med to klare fronter i skolepo-
litikken. Men jeg vil da stadigvæk så langt fore-
trække en anden regering end den nuværende, 
for det ville ikke blive så slemt. 

Men prøver og evaluering, det er ikke lige din 
kop te?

– Nej. Altså til det, det er godt til – og det vil 
sige til udskilningsløb, til graduering mellem 
gode elever og dårlige elever – der er det godt. 
Og til effektiv beherskelse af et meget snævert 
og meget fast pensum, der er det også godt. 

– Men hvis man gør det til skolens hoved-
indhold, så smider man alle børnene ud med 
badevandet, fordi det er jo alt det, som ikke kan 
måles og vejes, som er det vigtigere, som er det 
karakterdannende i skolen. Altså, fællesskabs-
ånden mellem ligeværdige mennesker i samme 
alder – og de store tilværelsesemner, hvor den 
der trivial pursuit-viden er meget mindre væ-
sentlig end en fornemmelse for sammenhænge 
og menneskelig ligeværdighed i store sam-
fundsspørgsmål. 

– Alt det der kan man jo ikke lave stopprøver 
i, og jo mere skolens dagligdag bliver opfyldt af 
de der prøver, desto mindre plads bliver der til 
det, der virkelig betyder noget. Det er Grundt-
vig og jeg fuldstændig sikre på!

HAR VI ET FOLK?
Det højteknologiske produktionsliv bliver 
brugt som begrundelse for en effektivisering af 
skolens indhold. Et jævnt og muntert, virksomt 
liv på jord bliver ikke længere anset for en gang-
bar målsætning, den folkelige dannelse er på 
retur, og folket trues af opløsning i markedsre-
levante segmenter. Det er Ebbe Kløvedal Reich 
ikke tilfreds med.

Hvis humanismen 
fuldstændig frasiger 
sig de irrationelle dele i 
følelseslivet, altså 
kærligheden for nu at 
sige det helt kort, så 
bliver den dæmonisk 
før eller senere.
EBBE KLØVEDAL REICH, FORFATTER
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Jamen, har vi et folk? 
– Vi har ... igen er jeg nødt til at citere Grundt-

vig ... vi har et slumrende folk, fordi det ikke 
mere selv ved, at det er et folk. Og det er fordi, 
den lystbårne videregivelse af den kollektive 
erfaring, den historiske erfaring og kulturelle 
erfaring, den er blevet marginaliseret og gjort 
mindre væsentlig. 

– Det har den været tidligere, nu går det bare 
hurtigere. I den sidste generation har man ikke 
lagt synderligt vægt på det der, fordi hensynet 
til fremtidens arbejdskraft har vejet tungere, 
og så plejer man at sige, at det er, fordi produkti-
onslivet er blevet så indviklet og så højteknolo-
gisk, så derfor bruges mere tid på det. 

– Men sådan et argument er en fis i en horn-
lygte. Det er jo ikke, fordi det er forkert, men 
jeg mener: de computerfreaks, der skal passe 
de pladser, som dét har ændret på, eller som er 
nye i den forstand, det er jo en halv procent af 
arbejdsstyrken eller sådan noget, ikke? 

– Men vi har indrettet hele skolen, som om vi 
alle sammen skulle følge i røven på dem, og det er 
det, der har væltet proportionerne i vores skoleliv 
og gjort, at politikerne altså pludselig blander sig 
på en ny og detailagtig måde i, hvad der foregår. 

– Det har så den meget beklagelige virkning, 
at den elementære fagstolthed blandt lærere, 
det er efterhånden ved at være en mangelvare. 
De er overanstrengte og føler sig misbrugte og 
miskendte og frustrerede. 

– Den der stille og rolige, venlige, afslappede 
lærer, som ungerne elskede, det er en rolle, der 
er meget sværere at spille i dag, tror jeg, end det 
var for nogle årtier siden, fordi dels politikerne, 
systemet – både det statslige og det kommunale 
– og lærerorganisationerne ligesom har kæm-
pet sammen om at ødelægge det. 

– En af de største forbrydelser, som fagbevæ-
gelsen har gjort i den sammenhæng, det var den 
der opregning af U-, F-, og Ø-tid, som jo selvføl-
gelig ødelagde ethvert engagement hos lærerne, 
det er da klart. Det kan godt være, at de synes, 
det var et nødvendigt forsvar imod et forsøg på 
at underløbe lærernes interesser totalt, men det 
havde katastrofale virkninger, synes jeg. 

MARKEDSKRÆFTERNE SKABER FORSKEL
Du skriver i nogle af dine bøger om en tyran-
nisk herskende filosofi, og jeg tror, det er mar-
kedet, du henviser til. Hvad er det, du har imod 
markedet i forbindelse med skoleområdet?

– Først vil jeg sige, at det frie marked er en 
vigtig bestanddel i ethvert frit samfund. Det vil 
jeg gerne have slået helt fast. Men det er bare 
ikke hele sagen. Og de frie markedskræfter, det 
er dem, der laver forskel på folk – på vindere og 
tabere, ikke? 

– Hvis man uddanner den opvoksende gene-
ration efter markedskræfternes filosofi, så ud-
danner man vindere og tabere, og så uddanner 
man arbejdskraft. 

– Jeg mener, at skolens vigtigste formål må 
være at uddanne ligeværdige samfundsborgere, 
som ved, hvad ligeværdighed er for noget, og 
at det ikke er særlig nemt, men at det er det, et 
ordentligt samfund står og falder med. Og det 
har ikke noget med markedskræfter at gøre, det 

er tværtimod de kræfter, som det er nødvendigt 
at mobilisere i et samfund, for at markedskræf-
terne ikke skal have inhumane konsekvenser. 

– I alle samfund har man jo forskellige tricks 
til at afbøde markedskræfternes uheldige virk-
ninger. Selv i USA. De findes overalt, og jeg me-
ner, at et af de vigtigste steder, den imødegåelse 
skulle foregå, det var skolen. 

– Men her i Danmark har man næsten opgi-
vet det, ikke? Det er ikke en modstand imod det 
frie marked som sådan, naturligvis, fordi det 
ville forudsætte en idé om en anden slags mar-
ked, og det har jeg ikke. Men hvis markedskræf-
terne svulmer op til at blive samfundets eneste 
betydningsfulde kraft, så er der noget galt.

INDIVIDET I CENTRUM
Ligesom markedet skal kontrolleres, må indi-
vidualismen også modsvares af et ligeværdig-
hedsperspektiv, som skolen ifølge Ebbe Kløve-
dal Reich må opdrage til. 

– Individernes forskellighed er ikke til dis-
kussion. Kun hvordan man skal forholde sig til 
forskelligheden.

Er der for meget fokus på individet i skolen i 
dag?

– Ja. Afgjort. Det ligeværdige fællesskab er 
ikke sådan at hitte ude i det færdige samfund, 
om jeg så må sige. Hvis man ikke i skolen skaber 
nogle omstændigheder, hvor det ligeværdige 
fællesskab kan få lov til at udfolde sig, så lærer 
ungerne det aldrig. De lærer det ikke i arbejdsli-
vet i hvert fald.

Men fra hjerneforskningen og psykologien, 
får vi at vide, at vi er meget forskellige, og at vi 
lærer helt forskelligt. 

– Ja, men altså, jeg vil da ikke afvise, at vi al-
lesammen er forskellige, men dermed har man 
jo ikke besvaret spørgsmålet om, hvordan man 
skal forholde sig til den forskellighed. 

– Der er en bestemt form for pædagogisk og 
psykologisk videnskab, som gør den til formå-
let med det hele, forskelligheden – hvor jeg vil 
mene, at forskelligheden ikke ligefrem skal 
bekæmpes, men den skal i hvert fald sættes i 
perspektiv af et lige-værdighedsbegreb, som er 
lige så vigtigt. Altså, ligegyldigt hvor forskellige 
vi er, så er vi lige over for Gud, for nu at sige det 
patetisk. 

– Hvis ligeværdigheden ikke er med, så bliver 
forskelligheden meget hurtigt til et frit slagfelt, 
hvor de stærkeste kan tyre de svageste.

Er det ligeværdigheden, der er det vigtigste 
for dig i fællesskabsorienteringen?

– Det er først og fremmest det at fremelske 
lysten til at være fælles med andre mennesker, 
som det er vigtigt at fremme. Den kommer ikke 
af sig selv, tror jeg. Den skal fremelskes i hver 
enkelt generation.

Hvorfor er det vigtigt?
– Ja, fordi... »no man is an island«, og det er i 

samspillet mellem forskelligartede individer, 
at vores samfund og vores historie udvikler sig. 
Og hvis man ikke får begreb om det på ligevær-
dighedens basis, så ender man i en eller anden 
ulighedsfornemmelse, hvor fællesskabet bliver 
påtvunget af dem, der bestemmer, og de der 
ikke bestemmer, de er nødt til at indrette sig. 

FÆLLES OPGAVE
Skal man forestille sig en fremtid, hvor det hele 
bliver mere og mere individualiseret, mere og 
mere atomiseret?

– Nej, det kan godt være, det lyder voldsomt 
utopisk og idealistisk, men jeg tror, at på et el-
ler andet tidspunkt der bliver vores velstand så 
iøjnespringende overdrevet, at det bliver meget 
vanskeligt at omsætte alt det, vi som individer 
tjener, i privat overforbrug. 

 – Jeg tror faktisk, vi er ved at nærme os den 
situation allerede. Og det vil brede sig, og så vil 
den tilværelse, der er baseret på den lille kerne-
familie og det kæmpemæssige privatforbrug, 
den vil ikke rigtig kunne funktionere mere, og 
så må der jo træde noget andet i stedet for. 

– Der kunne man godt håbe, at det blev en 
eller anden form for besindelse på et eller flere 
former for fællesskab imellem os. 

Nærmer vi os en tilstand, som vi før har set i 
historien? 

 – Jamen, det tror jeg nok, altså, netop kol-
lektivismens greb om sindene, den har skiftet 
mange gange i historiens løb. 

– Der er dem, der påstår, at vi ikke anede, vi 
var danskere før i 1790’erne. Det er selvfølgelig 
noget pjat at sige, men altså da kom så en vold-
som dansk fællesskabsfølelse, som kulmine-
rede lige over midten af 1800-tallet, og så gik 
det den anden vej. På den måde bølger det jo 
altså.

 – Den historie, der har udspillet sig i det 
geografiske område, der hedder Danmark, det 
er den, vi har den fælles opgave at skrive næste 
kapitel af. 

– Og derfor er det ligegyldigt, om vi er direkte 
efterkommere af Gorm den Gamle, eller kom 
hertil for ti år siden. Jobbet er det samme: At 
skrive næste kapitel af den historie – eller at 
leve næste kapitel af den historie. 

– Og det kan man jo kun vide, hvis man ved lidt 
om, hvordan de forrige kapitler er foregået. 

EBBE KLØVEDAL REICH

·  Ebbe Kløvedal Reich blev født i Odense den 
7. marts 1940 og døde i 2005.

·  Han begyndte at læse historie ved Køben-
havns Universitet i 1961, men stoppede på 
studiet i 1965 og arbejdede herefter blandt 
andet som redaktør ved Politisk Revy, lærer 
ved Askov Højskole, udenrigsredaktør på 
Information og redaktør af Notat.

·  Ebbe Kløvedal Reich var medlem af Rådet 
for Europæisk Politik og i bestyrelsen for 
Rialto Teatret.

·  Ebbe Kløvedal Reich er forfatter til en lang 
stribe af bøger om især danmarkshistorien 
– blandt andre »Fæ og frænde.«, »Festen 
for Cæcilie«, »De første. 30 fortællinger fra 
Danmarks fødsel«, »Ploven og de to sværd«, 
»Zenobias liv« og »Himlene og jorden«. 

·  I 1978 fik Ebbe Kløvedal Reich Boghandler-
nes Gyldne Laurbær, og i 1998 modtog han 
Dansk Forfatterforenings Jubilæumslegat. 
Dertil kommer forskellige andre legater,  
stipendier og en livsvarig ydelse fra  
Statens Kunstfond.
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Tidligere B&U-direktør: 

ET STYRINGSOPBRUD 
ER I GANG
STYRING // Klaus Majgaard, der er tidligere direktør i B&U-forvaltningen i 
Odense, mener, at styring i det offentlige bør kvalificere medarbejdernes dømmekraft

Jeg har selv været lang 
tid om at lære det.
KLAUS MAJGAARD,  
UAFHÆNGIG RÅDGIVER

TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Styring må 
handle om at kva-

lificere andres døm-
mekraft. Vi skal hjælpe 

lærerne med at udøve 
dømmekraft. Det er lærerne, 

der spiller førsteviolin, og vi 
skal kultivere andenviolinen.
– Jeg har selv været lang tid om 

at lære det.
Det sagde Klaus Majgaard for nylig til 

Odense Lærerforenings tillids- og arbejdsmil-
jørepræsentanter på et seminar på Gl. Avernæs 
ved Ebberup.

Med »vi« mente Majgaard embedsværket i 
ministerier og forvaltninger. Det er styringen, 
han vil kultivere. Den skal være mere »dialo-
gisk, sensitiv og autentisk.«

– Vi ved, det er tvivlsomt med den udvikling, 
der har været karakteriseret af voksende målsty-
ring. KORA-rapporten fra 2016 viste, at den har 
haft en tvivlsom effekt, og vi må have en ander-
ledes styringsdialog, sagde Majgaard, der også 
mente at kunne konstatere et styringsopbrud.

Hvad kan dette opbrud give Odense Lærer-
forening af muligheder, spurgte han og for-
søgte selv at give noget af svaret.

STYRE MED ÆRLIGHED OG INSPIRATION
Klaus Majgaard er uafhængig rådgiver efter at 
have beklædt forskellige chefjobs i forvaltnin-
ger. Fra 2007 til 2011 var han B&U-direktør i 
Odense Kommune.

Derefter blev han kommunaldirektør i 
Furesø Kommune, men sagde selv op efter ni 
måneder. Herefter skrev han en kronik i Ber-
lingske, hvor han erkendte, at han som andre 
kommunale chefer havde håndteret nogle 
opgaver »på den feje, ansvarsforflygtigende 
måde.« 

Hvad mente han med det? At det er et pro-
blem, at man i det offentlige styrer ved hjælp af 
såkaldte dobbeltbudskaber og lader de egent-
lige problemer som fx inklusionsopgaven ende 
på gulvet hos lærerne.

_ Vi skal forstå, at man ikke kan styre ved at 
råbe ad folk, ligesom man ikke kan få tulipaner 
til at vokse ved at rykke i dem. Man kan til gen-
gæld styre ved at være ærlig og inspirere.

Det var dengang Majgaards afskedssalut til 
chef-verdenen i det offentlige. Siden har han 
skrevet bogen »Styring i det offentlige« og også 
været højskoleforstander på Askov Højskole. 
Men nu er han rådgiver, underviser og en meget 
benyttet foredragsholder. Både på den ene og 
anden side af kridtstregen mellem ledere og 
medarbejdere.

SVÆRT DILEMMA
Klaus Majgaard står fast på, at styringen skal 
skabe mål og rammer, men det skal være sådan, 
at andre kan udøve selvstændig dømmekraft.

– Det er et svært dilemma, men man må 
anerkende spændingsfeltet, så der er nødt til 
at blive indgået kompromisser. Hvordan laver 
man kompromisser, når der er mange stemmer, 
der skal høres?

– Man laver kompromisser ved at formulere 
sig abstrakt. Abstrakte formuleringer af inten-
tioner, mål og planer kan nemlig rumme forskel-
ligartede og endda modstridende synspunkter.

– Ikke som dobbeltbundet kommunikation 
og ikke sådan, at sproget går i opløsning. Men 
som en måde at kunne håndtere dilemmaet på, 
fordi styring kun kan ske i et erkendt gensidigt 
afhængighedsforhold. 

MERE PROFESSIONEL AUTONOMI
Klaus Majgaard konstaterer, at styringen i 
det offentlige i dag støder på professionernes 
modstand. Ikke kun i form af en artikuleret 
kritik, men også som en mere tavs boykot af 
styringskrav.

Men han mener, det er i alles interesse at 
finde en måde at komme frem på.

– I professionernes kritik kan man finde 
mange åbninger for en fornyelse af styrings-
dialogen. 

Klaus Maigaard mener, at budskabet fra pro-
fessionerne ikke er et ønske om at være fri for 
styring. Ønsket går nærmere på en erkendelse 
af de faglige præmisser, hvorunder kvalitet 
skabes.

Derfor må styringen anerkende en vis auto-
nomi hos blandt andre lærerne. 

– Styringen må være sensitiv og i forståelse 
med disse præmisser. Det kræver en vis auto-
nomi, selv om den ikke kan være grænseløs. 

BERETNING 
–Klaus Majgaard var 
kommunaldirektør i 
Furesø Kommune, men 
sagde selv op efter ni 
måneder. Han erkendte 
offentligt, at han som 
andre kommunale chefer 
havde håndteret nogle 
opgaver »på den feje, 
ansvarsforflygtigende 
måde.«
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SÆRLIG STOR SPÆNDING OM 
HOVEDSTYRELSESVALGET I ÅR
HOVEDSTYRELSESVALGET // Der er væsentlig flere kandidater end poster at 
besætte. Også næstformandsvalget ved kongressen for nylig kan have afsmittende virk-
ning på valget. Styrelsen i Odense Lærerforening ønsker genvalg til Charlotte Holm.
TEKST & FOTO Erik Schmidt

– Jeg håber på 
en høj stem-

meprocent, siger 
Charlotte Holm fra 

Odense Lærerforening. 
Sidst var den på 40,5. Det 

er en del år siden, at stemme-
procenten var over 60.
Det er hovedstyrelsesvalget i 

Danmarks Lærerforening, hun taler 
om. Der er 23 medlemmer af hovedstyrelsen, og 
heraf er de 18 på valg. Denne gang er der særlig 
stor spænding om udfaldet, fordi der er væsent-
lig flere kandidater at vælge mellem end 18. 

Der knytter sig også spænding til, om valget 
mellem de to kandidater til næstformandsval-
get på lærerforeningens kongres for nylig smit-
ter af på hovedstyrelsesvalget. Den siddende 
næstformand, Dorte Lange, blev dengang 
udfordret af formanden for Ballerup Lærer-
forening, Morten Refskov. Dorte Lange vandt, 
men med et beskedent flertal.

Hele Odense Lærerforenings styrelse og 
altså også Charlotte Holm bakkede op om 

Dorte Lange, og der er tilsyneladende ikke no-
gen klar skole- eller fagpolitisk skillelinje mel-
lem Lange og Refskov. Kun strategisk. 

Valget finder sted 21. november til 3. decem-
ber, og medlemmerne stemmer elektronisk på 
dlf.org. 

Charlotte Holm genopstiller og har opbak-
ning fra hele Odense Lærerforenings styrelse. 
Hun har været medlem af hovedstyrelsen siden 
2016, hvor hun kom ind med det syvende høje-
ste stemmetal.

VIGTIGT MED ODENSE-STEMME 
I Odense Lærerforening er Charlotte Holm 
medlem af styrelsen og udvalgsformand for 
Pædagogik og skolepolitik – i daglig tale Pæ-
dagogisk udvalg. Fra 2010 til 2016 var hun 
næstformand i foreningen, men stoppede så 
hun kunne gå helt ind i arbejdet i hovedsty-
relsen.

Hun er formelt stadig ansat på Abildgaard-
skolen, hvor hun som ung lærer blev en del af 
et lærerkollegium, der ifølge hende var præget 
af stærke værdier, fællesskab og solidaritet.

Odense Lærerforenings formand, Anne-
Mette Kæseler Jensen, er ikke i tvivl om, at 
det har stor betydning for Odense-lærerne, at 
Charlotte Holm bliver genvalgt til hovedsty-
relsen.

– Det er af afgørende betydning for Odense 
Lærerforening, at vi har en stemme helt ind 
i hovedstyrelsen, siger formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen. 

– Det betyder, at vi i høj grad har mulighed 
for indflydelse, og vi får også informationerne 
hurtigere og med uddybende kommentarer, og 
det har stor værdi for os. 

VED HVAD DET KRÆVER
Charlotte Holm ved allerede, hvad det kræver 
at være medlem af hovedstyrelsen. Hun har 
været der siden 2016.

– Vi har møde cirka en gang om måneden, 
men jeg er med i Undervisningsudvalget, og vi 
har også en række andre opgaver, så jeg er som 
regel i København de tre første dage i ugen.

- Vi er med i nogle følgegrupper. Jeg følger 
blandt andet, hvad der sker med integrationen 

Charlotte Holm er medlem 
af hovedstyrelsen i 
Danmarks Lærerforening, 
hvor hun først og 
fremmest slår sine folder i 
Undervisningsudvalget.
På billedet ses hun sammen 
med kollegaen Regitze 
Flannov ved en tidligere 
kongressamling.
Afstemningen, der foregår 
elektronisk, finder sted fra 
21. november til 3. december 
2019 kl. 16.00.

BERETNING OG 
KOMMENTAR 
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af tosprogede elever, også gennem Etuce, som 
er den europæiske lærerorganisation.

Charlotte Holm er kontaktperson til Prak-
tiklærerforeningen, Musiklærerforeningen og 
Falihos, som er foreningen for histo-
rie- og samfundsfagslærere. Hun 
deltager også i foreningens ud-
dannelse af nye tillidsrepræ-
sentanter. 

– Det er et lidt uroligt ar-
bejdsliv frem og tilbage, men 
jeg synes, jeg har fået etab-
leret en god platform, og jeg 
føler, der er tillid til mig. 

Det sidstnævnte kan for-
manden for DLF’s undervis-
ningsudvalg, Jeanette Sjøberg, 
skrive under på.

– Med Charlotte får man tydelig tale og hun 
omsætter medlemmernes behov til politisk 
handling, ligesom hun altid står på mål for de 
beslutninger, som vi træffer. 

– I Undervisningsudvalget bidrager Char-
lotte med sin viden og sin stemme. På to-
sprogsområdet er hun bare en en kapacitet, 
og hendes stemme er klar og præcis. Hun 
forholder sig til helheden, så alt ikke behøver 
at blive vendt og drejet med fare for at fortabe 
sig i detaljen. 

DROP OVERSTYRINGEN
I sit valgmateriale lægger Charlotte Holm vægt 
på at sikre lærernes forberedelsestid og i det 
hele taget, at lærerne får det råderum og den til-
lid, der skal til for, at de kan gøre deres arbejde 
ordentligt. 

– Drop overstyringen, lærerne ved, hvad der 
skal til! står der på en flyer, hun har fået lavet.

Hun mener, at lærerne i højere grad skal 
kunne sætte deres professionelle dømmekraft 

Charlotte Holm stiller igen op til hovedstyrelsesvalget. I Odense Lærerforening er 
hun kendt for at være god til at sprede humør, god til at samle og god at sende i byen. 
– Charlotte er dybt engageret i det fagpolitiske arbejde, og hun er god til at skabe 
relationer og se fælles løsninger, siger OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jensen.

i spil og frisættes fra kommunale projekter og 
koncepter.

Vigtigt er det ikke mindst at sikre lærernes 
forberedelsestid, siger Charlotte Holm.

– Kvalitet kræver forberedelse. Det er 
uholdbart, at lærernes forberedelses-

tid hele tiden ædes op af andre op-
gaver. Derfor skal der sikres sam-

menhæng og balance mellem 
undervisning og forberedelse.

Et særligt øje har hun til 
skolernes inklusionsbestræ-
belser.

– Alle elever har krav på at få 
det rette undervisningstilbud, 

uanset om det er i en almenklasse 
eller i et specialtilbud. Visiteringen 

skal bero på professionelle vurderinger 
og ikke på økonomiske. Derfor er det nødven-
digt med en central pulje, der sikrer elevernes 
retskrav.

ROTTERNE GIK MED SØRGEBIND
Charlotte Holm er kendt for at sprede godt hu-
mør og se muligheder, men også for at kunne slå 
i bordet når noget er for galt.

I udvekslingen af værkstedshumor på konto-
ret i Klaregade, som hun selv er en naturlig og 
kompetent aktør i, må hun lide den tort somme 
tider at blive sammenlignet med Kaptajn Had-
dock, fordi hun taler lige ud af posen. 

Det gør hun selv grin med, men hun nægter 
dog at bakke på sit ophav. Hun er vokset op i et 
arbejdermiljø i Korup og senere Otterup, hvor 
tingene blev sagt ligeud. Hendes far er den an-
erkendte billedhugger Kent Holm, der døde for 
nylig. 

– Min far var rørlægger og blikkenslager, 
og min mor var hjemmegående, så vi var ikke 
ret rige. Han sagde altid, at han selv kom fra 

·  Uddannet i 1988 fra Odense 
Seminarium

·  Over 20 års undervisningser-
faring af elever både i almen- 
og specialklasser, samt Dansk 
som Andetsprog

·  2006 valgt ind i Odense 
Lærerforenings styrelse som 
kongresdelegeret

·  2010 valgt til næstformand, i 
samme periode tovholder for 
det pædagogiske område i 
det forpligtende kredssamar-
bejde på Fyn

·  2016 valgt til hovedstyrelsen 
og fortsat siden 2010 som 
formand for Pædagogisk- og 
Skolepolitisk udvalg i Odense 
Lærerforening

·  Har arbejdet i MED-systemet 
både på lokal-, forvaltnings- 
og hovedudvalgsniveau.

Hovedstyrelsen  
2016-2019:

·  Medlem af Undervisnings-
udvalget

·  Medlem af følgegruppen for 
specialundervisning

Ad hoc:

·  Ad hoc gruppe anti- 
marginalisering

·  Ad hoc- tosprogspolitik

·  Kontaktperson for flg. faglige 
foreninger: Musiklærer- 
foreningen, FALIHOS og  
Praktiklærerforeningen

Følg Charlotte Holm  
på facebook:  
@x.ved.charlotteholm

CHARLOTTE HOLM

et hjem, der var så fattigt, at rotterne gik med 
sørgebind.

– Men jeg er opdraget til at være modig. Man 
kæmper for det, man tror på og giver ikke op på 
de grundlæggende værdier. Man giver ikke op! 

Når OLF-formand Anne-Mette Kæseler Jen-
sen anbefaler Charlotte Holm til hovedstyrel-
sesvalget, henviser hun også til andre kvaliteter. 

– Charlotte har stor erfaring, og hun er fag-
politisk skarp og dybt engageret. Hun kæmper 
i den grad for at gøre en forskel for lærerne, un-
dervisningen og for folkeskolen.

Også hendes evner til at skabe tillid fremhæ-
ves af formanden.

– Hun har et væsen, der gør, at hun nemt kan 
danne relationer. Derfor er hun også i mange 
sammenhænge lykkedes med at bidrage til at 
finde fælles løsninger.

Afstemningen til hovedstyrelsesvalget åbnes 
som nævnt den 21. november 2019. 

VALG
21/11-3/12 

VALG TIL HOVEDSTYRELSEN I DLF

Der afholdes valg til Danmarks Lærerforenings 
hovedstyrelse i 2019. Valget gælder for perioden 
1. januar 2020 til og med 31. december 2023.

Hovedstyrelsen består af formanden, næstfor-
manden, formanden for Skolelederforeningen og 
formanden for Lærerstuderendes Landskreds. 
Hertil kommer de øvrige valgte medlemmer. Man 
kan opstille som kandidat frem til 15. november. 

Valget finder sted, som elektronisk urafstemning 
blandt de stemmeberettigede medlemmer, og 
hvert medlem i valggruppe 1 har 18 stemmer at 
fordele. I valggruppe 2 har man kun 1 stemme.

Afstemningen åbnes 21. november 2019  
og slutter 3. december 2019  
kl. 16.00.
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AKTUELT  
KVARTER

AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRAKTION 4 – EFTERÅRET 2019

•   Tilmelding senest fredagen før til:  
Lis Grüner Hansen, sms 20 32 21 31 eller mail: lisgruner@hotmail.com

•  Du kan se hjemmesiden med aktiviteter for Fraktion 4 på: 
http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/pensionister

Det er et paradoks, at man må slippe målet 
af syne for at nå det – i hvert fald for en tid. 
Det handler om forholdet mellem fokuse-
ring og udforskning – at være målrettet og 
søgende – som er modsatrettede, men også 
fuldstændiggør hinanden. 
Uafhængig rådgiver, tidligere forvaltningschef Klaus Majgaard på sin 
facebookprofil 30. 10. 2019

Tag bladet fra munden,
tag sproget tilbage
fra dem, der har røvet det,
fold det ud,
blæs liv i det,
led strømme igennem det,
bad i det,
byg med det,
tænd lys i alle dets kroge og egne,
lad det vokse sig endnu større
end det er …
Forfatteren Uffe Harder i 1984 i digtet 
Tag ordet, tag sproget tilbage

KIRURGISK INDGREB
»Mens de fleste medier har kastet 

fascination på de mange nye navne i 
ministerier, så har de færreste stillet skarpt 

på konsekveserne af, at kerneopgaven i den 
magtfulde Moderniseringsstyrelse under  

Finansministeriet bliver forflyttet.«
Jens Jonathan Steen i Pio Pio, 2. 7. 2019

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

Tirsdag d. 3. december kl. 13.00
Julefrokost. Skt. Klemensskolen.
Pris 200 kr. pr. person for medlemmer. 250 kr. for ikke-medlemmer.

BEKÆMP TALLETS KONTROL MED FILOSOFI
»Jeg plejer at sige: antikken havde byldepesten; middelaldren og barokken 
havde lungepesten (den sorte død); 1700-tallet havde tuberkulosen og ty-
fusen; 1800-tallet havde koleraen; 1900-tallet havde den spanske syge og 
AIDS. Hvad har så vi for en sygdom: New Public Management.
• Bekæmp tallets og den algoritmisk-detaljerede kontrol af mennesker 

med filosofi.
• Kræv retten til at være menneske før alt andet.
• Kræv retten til ordentlige ledere, der tænker på fællesskabet og ikke kun 

på sig selv. Kræv at lederen er tjener.
• Kræv ledere, der kan gøre rede for, hvorfor de er blevet ledere.
• Kræv et sundhedsvæsen, der forholder sig til det gode liv.
• Kræv kvalitet, kræv kærlighed, kræv frigørelse, kræv solidaritet (et ord 

med samme rod som »holisme«)
• Kræv jeres liv tilbage.
• Tænk eksistentielt, tænk med kroppen – den ved allerede alt – tænk 

med hænderne, de berører og føler verden og de andre.
• Kræv myndighed. Stop tallets vanvid og de skjulte magt-dagsordner ud-

øvet af mennesker, der ikke aner, at en leders opgave er at tjene.
• Kræv retten til at beskytte hinanden.
• Kræv retten til at tænke fra bunden af, fra gudsfølelsen i solar plexus og 

fra fornemmelsen for den andens værdighed.«
Dr.phil. og professor i ledelsesfilosofi ved CBS,  
Ole Fogh Kirkeby på sin facebookprofil, 24. 1. 2019

DROP ORDENE
»Drop ordene og skrid i stedet til handling på skoledagens længde, in-
klusion og forberedelsestid.«
23 lærere fra hele landet i Politiken Skoleliv 22. 10. 2019 som svar til Thomas Gyldal 
Petersens indlæg 25. 9. – se ovenfor.

VÅGN NU OP, BESLUTNINGSTAGERE!
»På forunderlig vis er det lyk-
kedes et uskønt sammenrend af 
techproducenter, it-konsulenter 
og fedttjenende forlag at overbe-
vise en hel verden om, at digitali-
sering er fremtiden. Og man kan 
da ikke være imod fremtiden! At 
offeret i nutiden er faglighed og 
dannelse for en hel generation af 
forsøgspersoner, er der ikke så 
mange, der taler om. (...)

»Vågn nu op, beslutningsta-
gere, og begynd at forholde jer 
kritisk til de it-konsulenter, der 
hele tiden hvisker til jer, at digita-
lisering er fremskridtet, og at vi 
ikke selv er herrer over fremtiden. 
Selvfølgelig er vi det. Udråbs-
tegn.«
Journalist Poul Aarøe Pedersen, Politiken, 
15. 9. 2019

SER IKKE PÅ URET
»Skoledagen er blevet længere, men eleverne ser ikke på uret. For tiden er 
ikke problemet, men indholdet. Det kan vi heldigvis planlægge os ud af.« 
Formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S) i Politiken 
Skoleliv, 25. 9. 2019.

DÅRLIGE LÆRERE
»Hvor dygtige er danske folkesko-
lelærere? Det spørgsmål har tæn-
ketanken Kraka i samarbejde med 
konsulenthuset Deloitte forsøgt at 
besvare. De er kommet frem til, at 
danske folkeskolelærere er væsent-

ligt dårligere til at læse, til matema-
tik og til problemløsning end lærere 
i vores nabolande, og at færre af de 
dygtigste gymnasieelever vælger at 
blive folkeskolelærere.«
Berlingske Tidende, 16. 10. 2019
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Lærernes pension har 
den længste sortliste
LÆRERNES PENSION // Eva Nygaard fra Dalum-
skolen er næstformand i LP Medlemsforum Vest, og 
hun passer på, at lærernes penge investeres i noget, der 
er etisk forsvarligt. I alt er der 100 mia. kr. at forvalte.

Eva Nygaard 
passer på lærer-

nes penge. Hun er 
for anden gang ind-

valgt i Lærernes Pension 
Medlemsforum Vest, som 

overvåger, at lærernes pen-
sionsmidler investeres i noget, 

som medlemsskaren kan stå inde 
for. 

Det er lærerformand Anders Bondo Chri-
stensen, der er formand for pensionskassens 
bestyrelse, men det er direktionen og admini-
strationen, der kører forretningen. Og det er 
ikke småpenge, der forvaltes. I alt råder kassen 
over 100 mia. kr., som skal investeres, så det 
kommer lærerne til gode. 

Men de to medlemsfora er med til at tage stil-
ling til de overordnede linjer.

– Vi skal ikke rådgive om pension, men vi skal 
tage stilling til investeringer, dilemmaer og eti-
ske spørgsmål, siger Eva. 

– Der er meget, som vi af etiske grunde ikke 
kan investere i. Vi er jo lærere.

Som eksempel på investeringer, der er no go, 
nævner Eva Nygaard tobaksindustri, våbenin-

BERETNING  

TEKST & FOTO Erik Schmidt

dustri og selskaber, hvis virksomheder udnyt-
ter børn som arbejdskraft.

–Men hvor sætter vi grænsen? Skal firmaer, 
der transporterer tobak også sættes på den 
sorte liste? Det er sådan noget, vi diskuterer.

– Det er selvfølgelig LP-administrationens 
opgave at forvalte lærernes penge, så de også 
forrentes fornuftigt, men lærerne vil ikke in-
vestere i alt. Lærernes Pension har simpelthen 
den længste sortliste af alle pensionskasser. Til 
gengæld er vi også den, der har den største med-
lemstilfredshed.

STØRSTE STEMMETAL AF ALLE
Medlemsforum Vest består af 26 medlemmer, 
der er valgt ved afstemning blandt alle medlem-
mer vest for Store Bælt i foråret 2019.

-Ved valget i Medlemsforum Vest stillede i alt 
38 kandidater op. De 26 med højest stemmetal 
er automatisk valgt. 

Der var i alt 78.967 stemmeberettigede, og 
heraf stemte 7.244, svarende til 9,2 procent. 
Det er rekord for stemmedeltagelsen ved valg til 
pensionskassens medlemsfora.

- Formand for Medlemsforum Vest er Leif 
Plauborg, der også er formand for Randers 

Lærerforening. Eva Nygaard fik dog det største 
stemmetal af alle, og blev valgt til næstformand.

FEDT HVIS MAN MENER NOGET
Som lærer på Dalumskolen må Eva Nygaard 
frikøbes af Lærernes Pension, når hun skal til 
møde.

- Vi har vel tre-fire heldagsmøder om året, og 
så har jeg lidt flere, fordi jeg er næstformand. 
Jeg skal blandt andet være med til at tilrette-
lægge medlemsforummøderne.

Eva Nygaard synes, at arbejdet er spændende. 
- Det er et fedt sted at være med, hvis man 

mener noget. Vi har meget livlige møder. Det 
giver mig meget, og jeg er meget imponeret over, 
hvor dygtig den professionelle stab er. Det er 
virkelig værd at lytte til, når chef-aktuaren eller 
direktøren fortæller om »rigets tilstand«.

Der er mange tillidsrepræsentanter eller tid-
ligere tillidsvalgte, som er repræsenteret i de to 
medlemsfora. 

Eva Nygaard har selv været tillidsrepræsen-
tant på Dalumskolen fra 2000 til 2010 og blev 
første gang valgt ind i Medlemsforum Vest i 
2016. Anden gang var i år, og da man vælges 
for tre år ad gangen, sidder hun der i hvert fald 
indtil 2021.

EN IDE I STØBESKEEN
Eva Nygaard er sammen med en kollega klas-
selærer i to niendeklasser på Dalumskolen. Hun 
er også inklusionsvejleder og SSP-kontaktlærer.

Den 59-årige lærer har været på skolen siden 
1999, og hun elsker at undervise. Hun blev først 
uddannet håndarbejdslærer, men udbyggede i 
en ret sen alder sin uddannelse med fire år på 
lærerseminariet.

Interessen for arbejdet med lærerpensionen 
er ifølge hende selv kommet gennem hvervet 
som tillidsrepræsentant og tilknytningen til 
Odense Lærerforening.

Sammen med pensionskassen og Jan Ander-
sen fra Odense Lærerforening har hun en ide i 
støbeskeen. Staben i pensionskassen vil nemlig 
gerne ud til et møde på skolerne og høre, hvilke 
ordninger, medlemmerne ønsker.

- Måske kan et par skoler gå sammen om et 
medlemsmøde. Bare der er ca. 20 medlemmer, 
kommer vi gerne ud!

Det kan ifølge Eva Nygaard give øget med-
lemstilfredshed og kan være med til at holde 
pensionskassen skarp på nye trends, livsstils-
skift og nye familietyper. 

- Der er meget, vi af etiske grunde ikke kan investere i, siger Eva Nygaard. – Vi er jo lærere.

DET VIL EVA NYGAARD  
MED LÆRERNES PENSION

• Solidaritet i ordningerne.
• Klimavenlige investeringer.
• Fokus på den etiske debat.
• Kommunikation som er vedkom-

mende og forståelig.
• Sikkerhedsnet i form af relevante 

forsikringsordninger.
• Investeringer, som giver  

gode afkast.
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Du (danske) sprog ...
Hvis personen, der gav walkie talkie sit navn, havde navngivet andre ting:

Hjertestarter: Hearty starty
Mareridt: Screamy dreamy
Graviditetstest: Maybe Baby
Frimærker: Lickie stickie

Flyvemaskine: Highty flighty
Baby: Tiny whiny
Hovedpine: Painy brainy

KRÆNKELSESNYT!
Den danske sang er en ung blond pige, 
og den kan virke stødende på nogle. 
Astrid Lindgren er også lykkedes med 
at komme ’i konflikt med tiden’, hvorfor 
Pippis far ikke længere omtales som ne-
gerkonge men derimod sydhavskonge. 

Det samme er Halfdan Rasmussens 
rim og remser, og både neger og hot-
tentotter er således blevet slettet.

Senest har Jacob Haugaard i sin sang 
Haveje ændret negerdistrikt til fattigt 
distrikt!

- Det var et fedt billede dengang, 
men tingene har ændret sig. Så hvis det 
generer nogen, er det okay for mig at 
fjerne det. Men Kim Larsen ville ikke 
have gjort det, fortæller Jacob Hau-
gaard til Politiken.

Karlsson på taget var 
der – intet nyt under 
solen.

Kender vi ikke noget til!

Ingen adgang for visne vovser og berusede 
barnevogne.
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