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    Stærke skoleledelser er 
afhængige af stærke 
medarbejdere, og det får man 
ikke ved at banke dem på plads. 

Man skaber heller ikke stærke 
ledelser via arbejdstidsaftaler,  
der ligner noget fra Nordkorea

Af lektor Hans Henrik Knoop og professor Steen Hildebrandt,  
Aarhus Universitet, i Berlingske Tidende 2. april 2013.



»Vi er på vej mod et samfund, hvor statens økonomi 
går forud for samfundets, folkets og menneskers 
trivsel og velfærd. Det præger hele vores ledelses-   
og styringssyn.« Det mener professor Preben Melan-
der fra Copenhagen Business School, der drømmer 
om en folkebevægelse for nyt lederskab.

Det gør i øvrigt også mange andre, der arbejder i den 
offentlige sektor. Ikke mindst lærere. Vreden, bekymringen 
og frustrationen udtrykkes på de sociale medier, hvor de 
søger sammen i grupper som for eksempel »Tag faget til-
bage« og »Se mig i øjnene«. Det kommer til syne som åben 
kritik og tavs murren og stressrelateret sygdom på skoler 
og uddannelsessteder, og det giver blodrøde tal på triv-
selsbarometre. Afmagten og fortvivlelsen kommer frem på 
faglige møder og lander også hos Odense Lærerforening.

Lærerne længes efter respekt for deres faglighed, tillid 
til deres dømmekraft, professionel frihed til udøvelse af 
deres pædagogiske forehavende (»metodefriheden«) og luft 
og råderum i dagligdagen. Styringen af folkeskolen har 
allerede nået groteske højder, når man betænker N. F. S. 
Grundtvigs ord: »Skolen udtrykker det frieste af alle for-
hold, da undervisningens held ustridigt beror på lærers og 
lærlings vilje.«

Selv den nye formand for Børne- og Kulturchefforeningen, 
Eik Møller, lægger nu afstand til måle- og kontrolregimet i 
det offentlige og New Public Management-tænkningen: »Vi 
vil sætte fokus på kerneydelsen, og kvaliteten af den kan 
man ikke udtrykke med tal på en linje. Kvaliteten ligger i 
de processer, der leder frem mod målene. Og det er noget 
helt andet end at tælle og tælle og tælle«.

Den hurtigt voksende protestbevægelse »Tag faget til-
bage« får desuden støtte fra Niels Højberg, formand for 
Kommunaldirektørforeningen: »Faget skal tilbage i fokus, 
bureaukratiet skal rulles til side,« siger han til DenOf-
fentlige.dk. Højbjerg efterlyser dialog og et nyt partnerskab 
mellem fagfolk, ledere og borgere. 

En nye trend inden for forvaltning kaldes New Public 
Governance, som idealistisk set forsøger at fremme til-
lidsbaseret ledelse, tværgående samarbejde og et aktivt 
medborgerskab, samtidig med at den politiske ledelse for- 
søges styrket.

Imens ruster Odense Kommunes forvaltningschefer sig 
til at skulle styre og lede endnu mere med forvaltningens 
stille og tilbagetrukne grå eminence, kommunaldirektør 
Jørgen Clausen i spidsen. Han har sat »det rigtige hold« 
af chefer, som han holder i kort snor. Han går langt for 
at sikre, at direktionen består af loyale medlemmer, der 
arbejder for en fælles strategi. 13 direktører har han 

udskiftet, mens han har været i Odense. Senest Børn- og 
ungedirektør Jimmy Streit den 12. maj 2014. Streit nåede 
kun at være chef i Odense i knapt to et halvt år.

Jimmy Streit, der efter Clausens mening havde »særlige for-
udsætninger for at skabe meget store forandringer på kort 
tid« fik brutalt nedlagt skoleafdelingen og omorganiseret 
Børn- og ungeforvaltningen. »Silotænkningen« skulle ned-
brydes og erstattes med et »helhedssyn« på børn og unge. I 
stedet er der blevet oprettet tre parallelle, lodrette, geografi-
ske »regioner« – Nord, Vest og Syd. Man kunne lidt drillende 
kalde dem for »de tre tårne«. Reorganiseringen iværksæt-
tes i forvaltningens særprægede visdom på et tidspunkt, 
hvor Odenses skoler under dårligst tænkelige økonomiske 
betingelser står over for en historisk kæmpeopgave med at 
omsætte en ny, omfattende folkeskolelov til dagligdag. 

Der er i virkeligheden tale om fire store reformer på én 
gang: Overenskomstindgrebet, skolereformen, det nye sam  - 
arbejde med pædagogerne og inklusionsloven. Det siger 
arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard. Erfaringen fra 
store omstruktureringer af offentlige institutioner – fx 
postvæsenet – viser at der kun kan gennemføres én reform 
ad gangen, hvis omstruktureringen skal lykkes. Odense 
har så samtidigt valgt at nedlægge skoleafdelingen, der 
velsagtens skulle forestå implementeringen af de fire refor-
mer. Det bliver kaotisk.
 
Også selv om skolelederne (»niveau-3-lederne«, som de lidt 
nedsættende kaldes i forvaltningen) med deres nye beføjel-
ser er blevet en slags miniforvaltere, der også læser bøger 
om Leadership Pipeline, og hvis fornemmeste opgave det er 
blevet at videregive forvaltningens vision, værdier og kon-
krete forandringer på en venlig, men meget bestemt måde. 

Styres og ledes skal der selvfølgelig. Men hvordan?

En række forskere er nu heldigvis gået sammen i et 
historisk opråb efter en ny forvaltningspolitik. Med 
professor Jacob Torfing i spidsen har forskerne skrevet 
et oplæg til debat om fremtidens forvaltningspolitik. 
Oplægget skaber en ny ramme for regeringens planer om 
moderniseringsreform (Du kan løbende følge »reformatio-
nen« på net mediet DenOffentlige.dk).
 
Det kræver ifølge professor Preben Melander, der er med 
i forskernetværket, »en radikal fornyelse af demokratiet, 
ikke kun på samfundsniveauet, men måske især lokalt 
ude på de udførende arbejdspladser.«

Lærerne i Odense ser frem til opgøret med overstyringen 
og målesygen og glæder sig til indførelse af dialogbaseret 
og medarbejderdreven udvikling, tillidsbaseret ledelse og 
tværgående samarbejde.

De fire reformer og de tre tårne
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Af Erik Schmidt

Skoleafdelingen i Odense er nedlagt. 
Børn- og Ungeforvaltningens 20 år 
gamle opdeling i fire fagafdelinger er 
lagt i graven angiveligt for at komme 
»silotænkningen« til livs. 

Skole, fritid, institution og familie 
havde tidligere deres egne afdelinger, 
chefer og selvstændige fagekspertise. 
Nu skal vægten lægges på det tvær-
faglige helhedssyn på børn og unge.

I stedet for de faglige afdelinger 
opsplittes Odenses Børn- og Ungefor-
valtning i tre lodrette, administrative 
såkaldte regioner, der har navne efter 
verdenshjørnerne nord, syd og vest, 
men ikke øst.

Omorganiseringen af Børn- og Unge-
forvaltningen undrer OLF-formand 
Anne-Mette Kæseler. Ikke kun timin-
gen, men også selve omorganiseringen.

-Der er altså mindre end tre måne-
der til, at vi skal have implementeret 
en meget omfattende folkeskolere-
form, og nu får vi måske bare tre nye, 
men geografiske »siloer« og tilsynela-
dende ringere skolefaglighed.

URO PÅ CHEFGANGEN
Odenses nu tidligere Børn- og Ungedi-
rektør, Jimmy Streit, der kom til Oden-

se Kommune fra København i 2012 
var sammen med kommunaldirektør 
Jørgen Clausen ophavsmand til den 
nye forvaltningsstruktur, og dagen før 
den dramatiske fyring af ham, så han 
fortrøstningsfuldt på sagen. 

-Vi bringer de faglige kræfter endnu 
tættere på børn og unges hverdag for 
at fremme sundhed, forebyggelse og 
inklusion. Alt sammen vigtige brik-
ker til mere læring, sundhed og delta-
gelse for byens børn og unge. 

Omorganiseringen har kostet tid-
ligere skolechef Poul Anthoniussen 
jobbet som skolechef. Han er nu 
blevet én af tre Børn- og Ungeche-
fer, hvilket kun kan opleves som en 
degradering. 

Poul Anthoniussen kom til Odense 
1. august 2011 fra en stilling som 
skolechef i Middelfart. Poul Anthoni-
ussen bliver chef i Børne- og Ungere-
gion Syd. 

Den tidligere fritidschef i Odense, 
Nicolai Juul Jørgensen er blevet regi-
onschef i Vest og Ina Rise Ahrens-
berg, der først for nylig efter anden 
opslagsrunde blev ansat, er blevet 
chef i Nord. 

Anne-Mette Kæseler frygter for, at 
reorganiseringen fører til mindre sko-
lefaglighed i forvaltningen.

-Hvis vi i forvaltningen ikke har 
tilstrækkelig ekspertise og folk, der 
arbejder fokuseret med skolen, er 
jeg bange for, at målene for skolen 
udvandes eller fortyndes med fritids-
pædagogik.

B&U-regionerne

Børne- og Ungeregion Nord
Chef: Ina Rise Ahrensberg
Abildgård, Agedrup, H.C. Ander-
sen, Kroggård, Næsby, Rising, 
Sct. Hans, Seden, Skolefælles-
skabet Nord (Søhus, Stige,  
Lumby), Spurvelund

Børne- og Ungeregion Syd
Chef: Poul Anthoniussen
Bækholm, Dalum, Ejerslykke, 
Enghave, Hjallese, Holluf Pile, 
Hunderup, Højby, Munkebjerg,  
Nørrebjerg, Rosengård, Skt.  
Klemens, Tingkær

Børne- og Ungeregion Vest
Chef: Nikolaj Juul Jørgensen
Højme, Korup, Provstegaard, 
Paarup, Rasmus Rask, Sande-
rum, Tarup, Tingløkke,  
Ubberud, Vestre/Åløkke

De nye børnechefer skal ikke fysisk være på Ørbækvej 100, men det vil de ifølge Jimmy Streit være en rum tid endnu.

Dårlig timing
Skoleafdelingen er nu nedlagt, B&U-direktør Jimmy Streit er fyret og Poul Anthoniussen er sat fra bestillingen 
som skolechef. I stedet refererer skolerne nu til tre regionale chefer, der ikke nødvendigvis kender dagligdagen 
og dynamikken i skolen. Omorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen sker på et tidspunkt, hvor der er 
mindre end tre måneder til, at den mest omfattende og indgribende skolereform i mands minde skal realiseres. 
-Dårlig timing, mener Anne-Mette Kæseler Jensen. 
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LærerBLADET fik interview med B&U-direktør  
Jimmy Streit dagen før fyringen

Af Erik Schmidt

I løbet af sine 29 måneder i direktørstolen fomåede han 
ikke at overbevise Odenses politikere og magtfulde kom-
munaldirektør, Jørgen Clausen, om, at han var manden, 
der ud over at kunne svinge forhammeren også kunne 
inspirere og skabe troværdighed om Odenses børn- og 
ungeprojekt.

Dagen før fyringen af ham fik LærerBLADET neden-
stående miniinterview. Vi bringer det, fordi Jimmy Streit 
trods alt var arkitekten bag den nye forvaltningsstruktur.

Der er grund til at tro, at rådkvinde Susanne Crawley 
Larsen erklærede ønske om at skabe tillid til lærerne og 
andre har stødt mod Jimmy Streits mere effektivitetsori-
enterede bestræbelser. 

 -Jimmy Streit og jeg har af og til set tingene lidt forskel-
ligt, har Susanne Crawley Larsen udtalt.

Det var menneskesynet og de sociale koder, der fældede 
Streit.

Siden ansættelsen af ham er B&U-forvaltningen blevet 
beskåret med cirka 800 mio. kr. 

Tværgående programenhed skal understøtte imple-
menteringen af folkeskolereformen, siger nu tidligere 
Børn- og Ungedirektør Jimmy Streit

Af Erik Schmidt

De nye børnechefer skal ikke »sidde« på Ørbækvej 100 
(Fyens Stiftstidende 30. 10. 13). Hvor skal de så sidde? 
-De vil fysisk være på Ørbækvej 100 en rum tid endnu, 
så de kan få etableret nogle velfungerende strategi-
ske arbejdsgange og samarbejdsstrukturer, som kommer 
medarbejdere, ledere og byens børn og unge til gode. Frem-
over er det hensigten, at de tre børne- og ungechefer skal 
tættere på næste niveau af ledere.

Hvordan skal de tre børnechefer koordinere arbejdet, så 
kommunikationen og »service- og kulturniveauet« i for-
hold til alle Odenses skoler bliver jævnt? 
-På en lang række områder vil der være ens serviceniveau 
på tværs af byen i børne- og ungeregioner og familie- og vel-
færdsafdelingen. Det gælder fx undervisningstimer. Andre 
områder er i højere grad op til en politisk eller ledelsesmæs-
sig stillingtagen i børne- og ungeregioner. Det kan fx være 
inden for ungemiljøer, brobygning, profil/linjespor etc. 

Skal de tre regioner konkurrere på måltal? 
-Regionerne er ikke sat i verden for at konkurrere med 

hinanden. Men med den nye struktur har vi skabt tre 
børne- og ungeregioner, som alle har dele af spændvidden 
fra centrum til forstæder og landområder. Det giver sam-
menlignelige regioner med hensyn til kompleksitet, mulig-
heder og udfordringer. Og dermed mulighed for at lære af 
hinandens effekter, resultater og konkrete løsninger.

Hvordan forklares »højere faglighed« i forvaltningen af 
skolerne, når skoleledernes nærmeste ledere nu blandt 
andet er tidligere fysioterapeut og fritidschef? Hvorfor 
kræver skolefaglig ledelse ikke længere kendskab til sko-
letraditionen, -kulturen, og -pædagogikken? 
-Den nye struktur handler ikke om, hvilken faglig bag-
grund den enkelte chef har. Vi har fokus på, hvilke 
ledelseskompetencer de nye chefer bringer ind i vores for-
valtning. Hvad angår fx folkeskolereformen har vi nedsat 
en tværgående programenhed, som gennem deres faglige 
spidskompetencer skal fremme og understøtte implemen-
teringen.

Før var der så at sige vandrette »siloer« i forvaltningen. 
Har I ikke bare rejst tre nye (lodrette, geografiske) siloer? 
-Børn- og ungeområdet har været i bevægelse de seneste 
tyve år og taget forskellige organisatoriske skridt. Nu fort-
sætter vi bevægelsen og transformationen. En organisati-
onsændring er ikke et svar alene, men en nødvendighed 
og et skridt på vejen.

Direktøren for det hele holdt 29 måneder

De tre regioner skal lære af hinanden

Jimmy Streit smagte  
sin egen medicin.
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Af Erik Schmidt

På mange Odenseskoler er der her 
i midten af maj måned endnu ikke 
klarhed over lærernes arbejdsvilkår 
for det kommende skoleår. 

-Der er især frygt for begrænsning 
af den individuelle forberedelsestid, 
siger Niels Munkholm fra OLF’s 
styrelse.

Dog oplever Rosengårdskolens til-
lidsmand, Jan Andersen, der også 
sidder i styrelsen, at skolens ledelse 
gør, hvad den kan for at komme 
lærernes frygt for at miste tid til indi-
viduel forberedelse i møde.

-Ledelsen vægter alle fag ens med 
hensyn til forberedelsesgrad, og vi er 
i dialog om forberedelsen. Der er dog 
ikke lavet en aftale endnu. 

Jan Andersen prøver at vinde gehør 
for, at forberedelsen vægtes så højt, 
at den ikke bliver de sørgelige, vilkår-
lige rester, der bliver tilovers, når alt 
andet er fordelt. 

-Først undervisningstimerne. Der-
næst forberedelsen og til sidst de 
øvrige opgaver. Rækkefølgen er vigtig, 
når vi tænker reformens vægtning af 
elevernes faglige løft år for år. 

Jan har over for ledelsen luftet tan-

ken om en faktor pr. undervisnings-
time, men spørgsmålet er uafklaret. 

-Vi tænker også 2-3 timer pr. uge til 
„flex“, således at vi kan møde tidligere 
eller gå senere, hvis vi ikke har andre 
opgaver.

-Med hensyn til undervisning taler 
vi om i gennemsnit 19 timer (60 min.) 
pr. lærer. 

FEM GANGE MERE INDIVIDUEL 
END KOLLEKTIV TID
I en del kommuner har man på trods 
af KLs opfordring til det modsatte 
efterhånden lavet aftaler, der direkte 
sikrer lærerne tid, som de selv kan 
råde over, eller forhandlet sig frem 
til en fælles forståelse af lov 409, der 
afløser en overenskomst med lærerne.

Men ikke i Odense, hvor forvalt-
ningen og ledelserne derfor i højere 
grad har mulighed for at trumfe 
deres beslutninger igennem uden 
videre dialog. 

Mange anser det dog for uover-
kommeligt for den enkelte skoleleder 
at vurdere, hvad den enkelte lærer 
har brug for af forberedelse, ligesom 
det subjektive skøn vurderes at ville 
afføde megen utilfredshed. 

Den individuelle forberedelse er 

central i dansk folkeskolepædagogik, 
fordi det pædagogiske forhold regnes 
for en sag mellem lærer, elev og stof. 
Ikke mellem politikere, forvaltning 
og skoleleder. 

Det har hidtil givet sig udslag i, at 
lærernes individuelle forberedelsestid 
langt har oversteget den tid, der har 
været afsat til teamarbejde. Faktisk 
har tiden til den individuelle forbere-
delse været fem gange så stor som til 
den fælles planlægning.

Uklarhed om forberedelsen
Lærerne er især bange for et angreb på den individuelle forberedelsestid. På mange Odense-skoler er der endnu 
ikke klarhed over arbejdsforholdene, men på Rosengårdskolen er tillidsmand Jan Andersen på baggrund af for-
handlinger med ledelsen ikke pessimist

Så megen forberedelsestid 
har lærerne nu:

Odense-lærerne får p.t. under 
05-aftalen 375 + 30 = 405 timer 
til individuel forberedelse. Det 
svarer rundt regnet til 10 ugent-
lige timer. 

De fleste skoler har desuden dis-
poneret med 80 t til teamarbej-
de, hvilket svarer til 2 ugentlige 
timer. Altså i alt 12 timers forbe-
redelse i forholdet 5 individuelle 
til 1 kollektiv forberedelsestime.

Forberedelse er ikke mindst at få ro og inspiration til nye, gode ideer med udgangspunkt i det pædagogiske forhold,  
der består mellem læreren, eleven og stoffet.
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 Mette måtte bide i det sure æble
Skolereformen og ikke-tjenestetidsaftalen satte en stopper for 38-årige Mette Amstrups drømmejob  
som folkeskolelærer. Nu har hun sagt det op. -Vi kan ikke byde vores børn det her!
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Af Erik Schmidt

-Det er Ronaldo, vi mister! Av, av, av!
38-årige Mette Amstrup har netop 

sagt sit lærerjob op, og kollegaen Peter 
Christensen minder de øvrige kol-
legaer om, at hele holdet mister én af 
standens ypperste. Energisk, bestemt, 
engageret, fagligt og didaktisk solid, 
god til at skabe kontakt, velforberedt 
og smilende, som hun oftest er.

Efter 14 år i folkeskolen har hun nu 
valgt at blive skilt fra sit elskede job. 
Det har været en livsstil for hende. 
Et kald, hvis man skal være lidt høj-
tidelig. 

-Jeg havde forestillet mig, at jeg 
skulle være på Agedrup Skole resten 
af mit liv. 

Men en skolereform og en ikke-
arbejdstidsaftale har brat ændret 
dette scenarie.

-Jeg synes ikke, at selve reformen 
er for børn, og vores kommende 
arbejdstider gør det umuligt for os 
at få dagligdagen til at hænge sam-
men. Jeg vil ikke byde vores egne 
børn det. 

NEGATIV ENERGI
I marts og april blev fremtiden drøftet 
hjemme i køkkenet. Mettes mand, 
Carsten Andersen, er lærer på sam-
me skole som Mette. Parrets drenge 
er 8 og 11 år.

-Det er ærgerligt for folkeskolen at 
miste Mette og synd for eleverne, men 
det er godt for vores familieliv.

Siden lockouten sidste forår har 
Mette kæmpet med megen negativ 
energi, siger hun.

-Det hele kørte rundt for mig. Men 
vi fik snakket situationen igennem og 
taget en beslutning. Jeg undersøgte, 
om det ville hjælpe at gå på nedsat 
tid, men det kunne ikke blive tilfreds-
stillende. 

Mette begyndte så at overveje andre 
muligheder og søgte blandt andet ind 

på en kandidatuddannelse i pæda-
gogik. Nu har hun fået arbejde på 
Rynkeby Friskole.

-Jeg kan allerede mærke det på de 
første møder, jeg har haft med skolen. 
Der er meget mere medbestemmelse, 
meget højere til loftet og mere tillid 
til mig!

JEG SKAL SELV HAVE 
DET I HÆNDERNE
Mette Amstrup har været en samvit-
tighedsfuld og arbejdsom lærer.

-Jeg har nok arbejdet mere, end 
jeg har fået løn for. Men jeg har været 
glad for at kunne placere min forbe-
redelse, når jeg har kunnet slappe 
lidt af efter undervisningen og været 
sammen med mine egne børn.

Odense Kommunes krav om fuld 
tilstedeværelse på skolerne sætter en 
stopper for denne arbejdsform.

Mette Amstrup opfatter tilstedevæ-
relseskravet som udtryk for mistillid 
til lærerne.

-Vi skal kontrolleres, fordi kommu-
nen ikke har tillid til, at vi laver nok. 

Hun frygter også, at Børne- og 
ungeforvaltningen vil sætte sig igen-
nem med forestilllinger om, at team-
arbejde og fælles planlægning i højere 
grad skal erstatte lærerens individu-
elle forberedelse.

-Jeg har ikke noget i mod fæl-
les forberedelse, men den kan ikke 
erstatte den individuelle. Jeg skal 
have det i hænderne selv. Man kan 
ikke bare overtage andres ideer og 
planlægning.

Der er meget andet ved skolerefor-
men, som strider mod Mettes profes-
sionsopfattelse.

-Klassen og klasselærerfunk tionen 
er helt centrale for mit arbejde. Ele-
ver har brug for den tryghed, som en 
lærer kan skabe i sin klasse. Dan-
nelse og læring kræver et trygt rum, 
som også giver plads til fejltagelser 
og åben samtale om individuelle 

vanskeligheder og fælles erfarings-
opsamling.

Med skolereformen og Odenses 
krav vil holddeling blive fremmet på 
bekostning af klassefællesskabet, og 
klasselærerfunktionen kan nu forde-
les mellem op til fire personer.

INGEN EVIDENS
Mette Amstrup har svært ved at få øje 
på skolereformens pædagogiske land-
vindinger. Til august har hun været 
lærer i 14 år og har god erfaring med 
at integrere elever med særlige behov 
i sine klasser, men hun er ikke stødt 
på overbevisende argumenter eller 
evidens for, at disse elever har brug 
for en mere fleksibel struktur og flere 
skiftende lærere.

-Det er direkte imod, hvad fx 
Pædagogiske Psykologers Forening 
anbefaler. Psykologerne mener, at 
øget holddannelse og en mere flek-
sibel skole giver vanskeligere beting-
elser for netop de udsatte elever. De 
har netop brug for tydelige rammer 
og en klar struktur i stedet for skif-
tende grupper af elever og skiftende 
lærere. 

-Jeg kan blive ved, for jeg synes hel-
ler ikke, det er rigtigt, at pædagoger 
skal undervise i skolefag og at de skal 
stå for understøttende undervisning, 
når det er læreren, der skal skabe den 
didaktiske sammenhæng med faget 
og undervisningen. 

Beslutningen om at sige jobbet op 
har dog ikke været nem at tage for 
Mette.

-Det har været fantastisk at være 
lærer på Agedrup Skole, og jeg synes 
jo det er vigtigt, at vi har en god 
folkeskole. Men omkostningerne og 
ulemperne er blevet for store.

Transfervinduet står åbent, og 1. 
juni skifter Agedrup Skoles »Ronal-
do« fra folkeskole til friskole. Ikke 
for udsigten til guld. Men til tillid og 
frihed.

DET VAR VOLDTÆGT

Arbejdsmarkedsforsker Flemming 
Ibsen kan godt forstå lærere, der er 
utilfredse.

»Man kan ikke fortænke lærerne 
i at gå rundt med bøjede hoveder og 

synes, "man er blevet voldtaget". For 
det var voldtægt.

Men hvis andre havde fået ændret 
deres arbejdsvilkår så radikalt, hav-
de de kunnet tage deres gode tøj og 
gå. Med lang opsigelse, fuld ret til 
dagpenge og måske en pose penge 

i lommen. For sådan er loven. I 
det individuelle ansættelsesforhold 
kan blot en halv times ændring af 
arbejdstiden være nok til, at der i 
juridisk henseende er tale om en 
"væsentligt stillingsændring".« 

Avisen.dk 14. 05. 2014
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»Lockoutløbet« skulle skabe opmærksomhed om den skelsættende lærerlockout 
for et år siden. TV FYN var på pletten og interviewede Danmarks Lærerforenings 
formand, Anders Bondo Christensen.

1. maj med taletrang og bægerklang 

Odense Lærerforening viste flaget eller i 
hvert fald skiltene på 1. maj-dagen 2014 
i Kongens Have. Hele den pukkelryggede 
bestyrelse var vist af huse, og mange 
lærere og venner af standen lagde vejen 
forbi OLF-teltet. Blandt andre sås tidli-
gere SF-rådmand, Brian Dybro.

LO Fyn, FTF, Socialdemokraterne, SF 
og Enhedslisten stod bag 1. maj-festen, og 
her talte blandt andre den fynske fødeva-
reminister Dan Jørgensen (S), folketings-
medlemmerne Jonas Dahl (SF) og Pernille 
Skipper (EL). 

DLF’s formand var i Svendborg, men 
nåede også at tale i Fælledparken i 
København. Anders Bondo understre-
gede vigtigheden af at bevare den danske 
aftalemodel.

- De vil afløse den danske model med 
ledelsesret. Men de er historieløse, og de 
overser hele grundlaget som vores sam-
fund er bygget på: At vi i fællesskab finder 
løsninger.

Odense Lærerforenings Anne-Mette 
Kæseler cyklede med hele vejen fra 
Skt. Klemens til Flakhaven i et friskt 
tråd og med godt humør

Lærerforeningens formand, Anders Bondo 
Christensen, der er en habil løber, stillede 
op med skade og støtte bind. 

Han tvivlede dog på, om han kunne 
gennemføre halvmaraton-distancen på 
de omtrent 21 km fra Skt. Klemensskolen 
ind til Flakhaven og tilbage igen. Der var 
ca. 30 deltagende løbere og cyklister. Bon-
do klarede hele turen uden problemer. 

Tillidsmand Michael Jensen fra Skt. 
Klemensskolen, der havde arrangeret 
løbet ca. et år efter lockouten, var godt 
tilfreds.

- Det gik rigtig fint, vejret var godt og 
løberne var glade.

OLF’s Anne-Mette Kæseler cyklede med 
hele vejen fra Skt. Klemens og til Flakha-
ven i et friskt tråd og med godt humør, og 
på Flakhaven stillede lærerforeningen op 
med frisk frugt og vand.

Løbet var traditionen tro i samlet felt 
hele vejen ind til Flakhaven, og herefter 
blev løbet frigivet, og der kunne løbes 
igennem, inden afslutningen i Skt. Kle-
mens med lækre sandwich, hjemmela-
vede romkugler og flødeboller.

Odense Lærerforening  
hyggede i Kongens Have

Anders Bondo løb med  
Odenses lockout-løbere

Mange lærere og venner af standen lagde vejen forbi OLF-teltet.
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Af Erik Schmidt

Regeringens forslag om et kvalitets-
mæssigt løft på erhvervsuddannel-
sesområdet skal finansieres af dårli-
gere vejledning i folkeskolen.

Det kan betyde at 400 af 1100 
vejlederstillinger er i fare for at blive 
nedlagt, siger Lene Svejborg, som er 
tillidsrepræsentant for uddannelses-
vejlederne i Odense.

Vejledere har oplevet at blive mødt 
med udsagn som »Nå, I skal ikke 
være her mere,« men Lene Svejborg 
opfordrer lærerne til kamp for kvalitet 
i vejledningen og sammenhold.

FLERE SKOLESTÆRKE UNGE 
Målet med EUD-reformen er at få 
betydeligt flere og ikke mindst flere 
skolestærke unge til at vælge en er -
hvervsuddannelse. 

Man skal mindst have »02« i fagene 
dansk og matematik for at komme ind 
på en ungdomsuddannelse. Det kan 
ikke alle leve op til, og der skal der-
for oprettes nye EUD-10. klasser for 
elever, der har under »02« (»EUD10«). 

I 2020 skal mindst 25% vælge en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 10. klasse. Andelen skal op på 
mindst 30% i 2025. 

Meningen er, at vejlednings-ind-
satsen koncentreres om de 20%, der 
vurderes at have brug for individuel 
vejledning. Et ny fag, »Uddannelse og 
job« indføres, men som timeløst fag. 
Den såkaldte uddannelsesparatheds-
vurdering, skal finde sted i 8. klasse.

VOLDSOMME BESPARELSER
Aftalen, der er indgået med alle parti-
erne med undtagelse af Enhedslisten, 
indeholder 10 indsatsområder (se 
faktaboks). Et af de væsentligste er, 
»Fokusering af vejledningsindsatsen«. 

Bag dette begreb viser der sig at 
ligge voldsomme besparelser. Der er 

samlet set tale om besparelser på vej-
ledningsområdet på ca. 240 mio. kr. 
heraf ca. 160 mio. kr. på UU-området 
og ca. 80 mio. kr. på kommunernes 
øvrige vejledningsopgaver. Besparel-
sen ventes fuldt indfaset i 2019.

Anne Mette Kæseler Jensen frygter 
et kvalitetstab i uddannelsesvejled-
ningen og forudser, at man i folkesko-
len får svært ved at leve op til målene.

-Der vil være elever fra ressour-
cesvage hjem og usikre elever med 
rimelige karakterer, som ikke vil få 
individuel vejledning. Det er skidt, og 
i lærerforeningen mener vi ikke, at 
karaktererne fra folkeskolens afgangs-
prøver kan bruges som adgangskrite-
rie til ungdomsuddannelserne.

-I dag gennemfører 60% af de unge, 
der har under »02« en ungdomsud-
dannelse. Nogle andre elever, der har 
mere end »02« gennemfører ikke.

-Vi er bange for, at man overser 
nogle af de elever, der har brug for 
særlig støtte og vejledning, og så fryg-
ter vi en stigmatisering af de elever, 
der visiteres til »EUD10«.

Danmarks Lærerforening, Skole-
lederforeningen, KL, Børne- og kul-
turchefforeningen, UU Danmark og 
Landsforeningen af 10. Klasseskoler 
er enige om, at betingelserne for vej-

ledning i folkeskolen med regeringens 
forslag er problematisk.

Erhvervsskoleløft betales  
med dårligere vejledning
Kun 20% af eleverne i folkeskolen skal nu have individuel uddannelsesvejledning,  
men det er en dårlig idé siger OLF’s formand Anne-Mette Kæseler Jensen

Erhvervsuddannelsesreformen
·  Der indføres adgangskrav, så elever  
 skal have mindst 02 i hhv. dansk og  
 matematik.
· 12 fællesindgange nedlægges, og  
 der etableres fire hovedområder
·  Grundforløbet består af to dele på  
 i alt 40 uger for unge, der kommer  
 fra 9. eller 10. klasse i op til et år  
 efter afsluttet skolegang. 
·  Grundforløbsundervisningen foregår  
 i holdfællesskaber (klasser) for at  
 sikre et bedre ungdomsuddannelses 
 miljø.
·  Mere og bedre undervisning gennem  
 et timeløft (25 klokketimer fra 2015  
 og 26 klokketimer fra 2016), tydelig- 
 ere sammenhæng mellem skoleunder- 
 visning og praktikuddannelse
·  45 minutters motion og bevægelse  
 som en del af undervisningen hver  
 dag
·  Eux indføres på alle relevante ud- 
 dannelser, og der bliver flere høj- 
 niveaufag
·  Fokusering af vejledningsindsatsen
·  Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)
·  Ny uddannelse: Kombineret Ung- 
 domsuddannelse til unge, som ikke  
 har kompetencerne til at gennemføre  
 en anden ungdomsuddannelse

Kilde: Undervisningsministeriet 

-Vi er bange for, 
at man overser 
nogle af de ele-

ver, der har brug 
for særlig støtte 

og vejledning, 
siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen 

fra OLF.
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Skrot job-centret  
og hjælp folk! 
I begyndelsen af året 2013 kontakte-
de jeg Odense Lærerforening for at få 
kontingentforholdene i orden, og her 
blev jeg oplyst om, at jeg var den før-
ste i seniorjob i foreningen. Seniorjob-
perioden blev overstået i maj 2013, da 
jeg gik på efterløn.

Når jeg skal være positiv, så glæ-
der det mig, at specielt de sidste tre 
år på arbejdsmarkedet blev gode, og 
det skyldes, at Næsby Skole og Ting-
løkkeskolen kunne bruge mig som 
livserfaren medarbejder på bibliote-
ket og som akutvikar ved forskellige 
lejligheder. 

Jeg var ansat i løntilskud og fik en 
arbejdstid, der svarede til lønnen som 
arbejdsledig. Desuden fik jeg en pæn 
pension, som jeg var gået glip af, hvis 
jeg havde siddet hjemme ved telefonen.

Inden da havde jeg været cykelvi-
kar siden slutningen af 80’erne med 
afbrydelse ved ansættelse på VUC og 
ophold i Australien. Jeg returnerede 
til Odense Kommune og fortsatte som 
cykelvikar. Når man har svært ved at 
få en stilling, synes jeg, det at være 
cykelvikar ikke var så ringe endda.

Ved vurdering af perioden som vikar 
vil jeg huske alle de kolleger, man nåe-
de at snakke med om alt muligt andet 
end undervisning, og hvor man nåede 
at snakke om interesser og familie-
forhold. Eleverne var bare herlige, og 

det var rart at komme ind i en klasse, 
hvor man kunne komme ind på nogle 
andre historier i forhold til de voksne, 
der ellers var i klassen.

Den daglige kontakt med skolerne 
forløb uden de store problemer, men 
i 2003 var der pludselig problemer på 
en skole i udkanten af kommunen. 
Jeg var til besvær og forberedte mig 
ikke til timerne »mente man«. Som 
følge af dette forhold ville viceinspek-
tøren ikke bruge mig mere. 

Naturligvis var jeg paf. Jeg kom kun 
en gang om året på den pågældende 
skole. Der var åbenbart nogen, der 
ikke havde passet deres job, men på 
den anden side syntes jeg, det var 
morsomt at være til besvær uden at 
være til stede.

Lad mig slutte af med det mest 
pinlige! Nemlig det danske dagpen-
gesystem. Jeg synes, det er i orden, 
man skal kunne gøre rede for sin job-
søgning over for den søde, kvindelige 
sagsbehandler i A-kassen, men jeg 
synes, de bedste møder i Jobcentret 
og ved private aktører var de afly-
ste møder, og dem var der heldigvis 
mange af grundet pænt arbejdsflow!

I en udsendelsesrække på DR2 fore-
slog erhvervsmanden Asger Aamund 
at sende en torpedo gennem jobcen-
trene og pille alt det overflødige væk. 
Ganske enkelt! Jeg kan kun erklære 
mig enig!

Erik Gam-Jensen
Åsumvej 379, 5240 Odense NØ

Lærernes selvmål

De fleste lærere har stemt på SF, de 
Radikale, Enhedslisten og Socialde-
mokraterne. Også ved kommuneval-
get i november 2013.

End ikke et arbejdsgiverdiktat, en 
lockout og et overenskomstindgreb 
eller en usammenhængende skolere-
form i 2013 ændrede på dette.

Den nuværende regering løj sig til 
magten og har placeret sig national-
økonomisk til højre for den forrige 
regering.

Flertallet af lærerne i Odense har 
valgt Det Radikale Venstres økonomi-
ske politik til fordel for Det Radikale 
Venstres værdipolitik. Det er en god 
forretning for de radikale, men selv-
mål for lærerne.

Det kulturradikale er så stor en 
del af lærernes identitet, at det natio-
naløkonomiske ingen rolle spiller for 
deres politiske stillingtagen. Eksem-
pelvis er de danske fædrelandssange 
stort set systematisk planmæssigt 
kørt ud af børnenes bevidsthed af 
kulturradikalismen. Og det og man-
ge andre nationalkonservative hold-
ninger er det livet for lærerflertallet 
om at undgå.

Niels Erik Søndergård, Lærervikar, 
byrådssuppleant, regionsrådsmedlem  

Rasmus Rasks Alle 95,  
5250 Odense SV

 FRAKTION 4 - Aktiviteter i august og september
FANØOPHOLD Den 4. - 8. august 

Pris pr. person: Kr. 1.420,-
Skriftlig tilmelding efter først-til-mølle-princippet fra den 10. juni 
til Bent Pedersen, Byfolden 11, 5260 Odense S eller til Inge Krause, Bjørnemosen 5, 5260 Odense S.

MÅNEDSMØDE Den 26. august 

På Johannes Larsen Museet i Kerteminde er der fra den 6. juni - 5. oktober 2014 en udstilling med titlen 
»Kunstnerdynastiet Syberg«. Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose: »Alfebørn – Kunstnerdynastiet Syberg«.

TUR TIL OSLO Den 15. - 20. september

Du kan finde programmet for denne spændende tur i linket på hjemmesiden. 
Pris for medlemmer af OLF: Kr. 5.850,- / Pris for ikke-medlemmer af OLF: Kr. 6.100,- / Eneværelsestillæg: Kr. 1.400,-
Seneste tilmelding den 1. juli til: OLF, Klaregade 19, 5000 Odense C eller email: 082@dlf.org

Læsernes indlæg
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En individuel arbejdsplads

Det er Danmarks Lærerforenings 
opfattelse, at der udover lærerværelset 
er brug for 3 lokaletyper til lærerne: 
Individuelle arbejdspladser, mødelo-
kaler og hvilerum. Nedenfor beskrives 
kun krav til en individuel arbejds-
plads. Se mere på DLF.org - søg på 
»lærerarbejdspladser«.

En individuel arbejdsplads
En individuel arbejdsplads med adgang 
til telefon og pc samt opbevaringsmu-
lighed for vigtige persondata. Arbejds-
pladsen skal opfylde arbejdsmiljølovens 

almindelige krav til indretning af en 
kontorarbejdsplads. 
·  Arbejdsbordet: Plads til forberedelse,
 rettearbejde og andet kontorarbejde.  
 En bordplade på 80 x 150-180 cm   
 giver mulighed for at rette større op- 
 gaver. Der skal være plads til en pc.
·  Enhver lærer har ret til en pc.
·  Aflåselig opbevaringsmulighed: Af- 
 låselig skuffe eller rum, hængemapper  
 og plads til opbevaring af prøver,  
 vigtige notater mv.
·  Øvrigt udstyr: Opslagstavle, telefon  
 og reoler/hylder til bøger, ringbind mv.,  
 ca. 6-8 løbende meter.
·  Ergonomiske forhold: Bord og stol må  

 være indstillelige, belysningen må   
 være tilfredsstillende, både hvad angår  
 dagslystilgang, almenbelysning og   
 særbelysning, blænding og reflekser  
 fra pc skal undgås. 
·  Pladsbehov: Lærerarbejdspladsen bør  
 som minimum være på 6 m2. Den bør  
 udformes/placeres sådan, at der kan  
 føres fortrolige samtaler, og der må   
 være plads til et par stole. Det med-  
 fører, at lærerarbejdspladsen så vidt   
 muligt må være placeret i et selvstæn- 
 digt rum. Hvis man vælger at orga- 
 nisere sig i et »kontorfællesskab«,  
 bør det ikke omfatte mere end 3-4 
 personer.
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Af Erik Schmidt

»Det blev med djævlens vold og magt 
hevet ned over lærerne, at de skal 
arbejde på skolen i arbejdstiden. Så 
de, der har ansvaret, må sørge for, at 
det kan lade sig gøre. Hvis kommu-
nerne ikke har pengene, må det på 
finansloven. Det er Folketinget, der 
har lovgivet.«

Så kontant var DLF-formand Anders 
Bondo i sin udmelding i september 
2013.

Aarhus Kommune har da også afsat 
72 mio. kr. til at etablere arbejdsplad-
ser til lærerne, og København 42 mio. 
kr. Men i Odense er der ikke afsat en 
krone på budgettet.

-Det burde retteligt være en kom-
munal opgave at investere i lærer-
arbejdspladser, siger styrelsesmed-
lem Jan Andersen.

Både skoleledere, forældre og lærere 
er ifølge Fyens Stiftstidende (15. 5. 
2014) enige i dette.

På Jans arbejdsplads, Rosengård-
skolen, bruger de ca. 600.000 kr. af 
lockoutmidlerne på opgaven.

-Vi får individuelle arbejdspladser 
til 90% af lærerne, og hvis skolen kan 
finde plads, ønsker ledelsen gerne 
individuelle arbejdspladser til alle. 

-Der bliver også teamarbejdspladser. 
Desuden får vi mulighed for at opbe-
vare materialer i et depot på skolen.

På Hunderup Skole får lærerne 
også egne arbejdspladser. 

-Vi får et hæve-/sænkebord, en 
kontorstol og et skuffemøbel med en 
del hyldeplads, siger tillidsrepræsen-
tant, Gitte Mailand. 

-Det kan vi finde lokaler til, men 
er ikke helt klar med mødelokale og 
steder, hvor vi kan holde skole-/hjem-
samtaler. 

PROBLEMER FRA 14.00-16.00
På flere andre skoler tilbydes efter alt 
at dømme kun arbejdspladser til hver 
anden eller tredje.

Problemet med dette bliver spids-
belastningen mellem kl. 14.00 og 
16.00. På dette tidspunkt er alle 
lærerne nemlig færdige med dagens 
undervisning og skal i gang med enten 
møder eller forberedelse, og så vil der 
ikke være arbejdspladser nok til alle.

Odense Kommune er ifølge B&U-
regionschef Poul Anthoniussen klar 
over, at behovet for arbejdspladser 
ikke kan dækkes af lockoutmidler 
alene. 

-De fleste skoler har valgt midler-
tidige løsninger for at afvente, hvilke 
behov der fremkommer, når folkesko-
lereform og arbejdstid skal fungere i 
hverdagen efter 1. august.

Forvaltningen har ikke sat en fæl-
les standard for skolerne. 

-Skolen har selv skabt de løsnin-
ger, som de bygningsmæssige for-
udsætninger og lærernes ønsker og 
behov kunne mødes omkring. Men 
arbejdsmiljøreglerne skal selvfølgelig 
overholdes. 

Problemer ved spidsbelastning
Der bliver formentlig problemer mellem kl. 14.00-16.00, hvis hver lærer ikke får sin egen arbejdsplads. Men det 
får alle lærere på Hunderup Skole. -Hver lærer får et hæve-/sænkebord, en kontorstol og et skuffemøbel med en 
del hyldeplads, siger tillidsrepræsentant Gitte Mailand.

B&U-forvaltningen er klar over, at behovet for arbejdspladser ikke kan dækkes af lockoutmidler alene.
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Odense Lærerforening  
Kreds 82
Klaregade 192, 5000 Odense C
Tlf. 6612 6890 - Fax 6591 8560

DLF / A Fyn:
Klaregade 71, 5000 Odense C
Tlf. 7010 0018

Åbningstider:  
Mandag - torsdag: Kl. 09.00 - 15.00
Fredag: Kl. 09.00 - 13.00
Formanden træffes efter aftale. 

Bent Th. Hansen
konsulent

Bo Tryggedsson
konsulent

Ulla Krusaa
sekretær

Tine Skov Hansen
sekretær

Formand:
Anne-Mette Kæseler Jensen
Åløkkevænget 34
5000 Odense C.
Tlf. 2330 1268

Næstformand:
Charlotte Holm
Fraugde Byvej 3B
5220 Odense SØ
Tlf. 5071 0984

E-mail: 082@dlf.org
www.odenselaererforening.dk

Lærerbladet

Redaktionen:
Erik Schmidt, Ansv. red.

Bladets ledere og den redakti- 
onelle linje er ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningens holdning.

Foto:
Erik Schmidt

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 192, 5000 Odense C

Indhold i dette nummer:

De fire reformer og de tre tårne  .  .  .  .  .  .  2
Dårlig timing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Direktøren for det hele  
holdt 29 måneder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
De tre regioner skal lære af hinanden  .  4
Uklarhed om forberedelsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Mette måtte bide i det sure æble  .  .  .  .  6
Odense Lærerforening  
hyggede i Kongens Have  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Anders Bondo løb med 
Odenses lockout-løbere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Erhvervsskoleløft betales  
med dårligere vejledning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Læsernes indlæg og Fraktion 4  .  .  .  .  .  .  10
Problemer ved spidsbelastning  .  .  .  .  .  .  11

Redaktionen er afsluttet 21. maj. Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

B

DLF fyldte 140 år
Danmarks Lærerforening fejrede 4. maj 
sit 140-års-jubilæum.  Det sker samme 
år, som Danmark fejrer 200-året for sko-
le og undervisningspligtens indførelse.  

I anledning af begge jubilæer udkom-
mer til september en bog om Lærer-
foreningens nyere historie, »Lærernes 
kampe – kampen for skolen«.

Tidligere chefredaktør for fagbladet 
Folkeskolen, Thorkild Thejsen, er hoved-
forfatter til den 140 sider lange bog om 
nogle af de begivenheder og konflikter, 
som har præget udviklingen de seneste 
50 år. 

I anledning af jubilæet har DLF også 
sendt »pins« med foreningens logo med 
det læsende barn ud til kredsene, så 
alle interesserede medlemmer via til-
lidsrepræsentanten kan få fat i den lille 
DLF-nål.


