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Mundtlig beretning 2015 

I skolen skal man træde varsomt, 

for her bliver mennesker til 

(Kresten Kold) 

 

Disse kloge ord blev sagt engang for mange år siden af friskolemanden og højskoleforstanderen 

Kresten Kold.  

Skolen er en dødsens alvorlig affære, fordi det ikke alene er her, vi lærer fag, men også er stedet, 

der former os som mennesker. Derfor har Danmarks Lærerforening også valgt et logo, hvor der 

står:  Vi lærer for livet.  

 

Man kan vist ikke ligefrem påstå, at det nuværende Folketing har trådt særlig varsomt, hvad angår 

folkeskolen. 

Vores kære statsminister har ved flere lejligheder sagt, at hun vil et Danmark, hvor vi får den bedst 

uddannede generation i vores historie. Det ville være dejligt, hvis de lærere, der skal uddanne 

eleverne, så også får nogle vilkår, som rent faktisk gør det muligt. 

 

Vi er i gang med det første år efter folkeskolereformens indførelse – en reform, som er blevet til 

som et kompromis mellem forligskredsens parter i Folketinget, hvor alle skulle have alle eller dele 

af deres krav opfyldt. Det betyder desværre, at den er fyldt med et så modsatrettet indhold, at det 

er særdeles vanskeligt for lærere, pædagoger og ledere at navigere i. 

Samtidig er vi så også i gang med det første år, hvor lærernes arbejdstid ikke længere er fastlagt i 

en aftale, der er blevet til mellem arbejdsgiver og arbejdstager, personificeret ved Kommunernes 

landsforening og Danmarks Lærerforening. I stedet har vi nu fået en lov, Lov 409. En lov, som 

bestemmer lærernes arbejdstid, og som i den grad har forringet skolernes mulighed for at løfte de 

mange opgaver og levere god undervisning til eleverne. 

Folketinget valgte som bekendt at vedtage Lov 409 for at afslutte lockouten i 2013, og ved 

udarbejdelsen af loven valgte regeringen udelukkende at tilgodese arbejdsgivernes krav. 

Danmarks Lærerforening blev overhovedet ikke inddraget. 

 

ILO 

ILO – International Labour Organisation, som består af repræsentanter fra arbejdsgivere, 

lønmodtagere og regeringer – konkluderede da også i en rapport i efteråret 2014, at det er stærkt 

kritisabelt, at Lærerforeningen ikke var involveret på lige fod med arbejdsgiverne.  

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har i et åbent samråd i Folketinget for nylig 

erkendt, at der var tale om en fejl, da regeringen greb ind i lockouten af lærerne i 2013 uden at 

konsultere Danmarks Lærerforening. 

ILO anmodede om at blive holdt orienteret om forløbet af de nyligt afsluttede 

overenskomstforhandlinger. Desværre har ILO ingen sanktionsmuligheder, men det må nu være 
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flovt for en Socialdemokratisk ledet regering i Danmark at få en ”næse” for ikke at overholde 

spillereglerne i den ellers højt besungne Danske Model. 

- Eller måske tager jeg fejl! Kunne det tænkes, at de er inderligt ligeglade? 

 

Jeg nævnte før, at folkeskolereformen er fyldt med modsatrettede krav. Lad mig give nogle 

eksemler. 

Understøttende undervisning 

Lærerne har fortsat ansvar for at sikre de faglige mål, men den nye understøttende undervisning, 

der skal understøtte den fagdelte undervisning, kan nu udføres af andre faggrupper. Det er et 

paradoks, at andre faggrupper uden didaktiske kompetencer uden videre kan få lov til at 

planlægge og selvstændigt stå for undervisningen i den understøttende undervisning, når der er så 

stort fokus på lærernes undervisningskompetence.   

Det kræver tid at planlægge undervisning mellem faggrupper, hvis der skal skabes meningsfulde 

forløb, hvor den fagdelte og understøttende undervisning supplerer hinanden. Dette kræver – som 

nævnt i reformteksten – et øget samarbejde, men hvornår og i hvilket omfang? Lærerne har 

mindre forberedelsestid, når de skal undervise mere. Hertil får læreren det faglige ansvar for, hvad 

andre faggrupper udfører af undervisning, hvor læreren ikke selv er til stede.  

Den manglende tid til planlægning og koordinering vil i mange tilfælde forhindre meningsfulde 

forløb for eleverne.  

 

 

Teamlærer eller faglærer 

Der har de sidste 10 år været arbejdet intenst med udvikling af teams, og teamsamarbejdet er 

udråbt til at være problemknuser i skolen, der løser alt fra administrative opgaver til 

fællesforberedelse og læringsmål for eleverne.  

I dag er stort set al organisering på skolerne teambaseret for at skabe sammenhænge mellem 

klasser og fag – og også af hensyn til inklusionsopgaven.  

Men hvis lærerne i 2020, som beskrevet i reformen, kun skal undervise i deres linjefag, må det 

blive på bekostning af teamdannelsen.  

Det er svært at finde ud af, om lærere enten skal være faglærere, eller om de skal arbejde i teams 

omkring få klasser og årgange.  

Nogen må så også have fortalt Undervisningsministeren, at det ikke vil kunne lade sig gøre at få 

skolen til at hænge sammen, hvis lærerne kun kan undervise i deres linjefag, for 

Undervisningsministeriet giver nu skolelederen ret til at skønne, om en lærer har 

undervisningskompetence i andre fag end linjefagene.  

Gælder det skøn mon også, hvis læreren flytter og får job i Nordjylland eller måske bare i 

nabokommunen?  

Så vidt jeg er orienteret, er der uenighed mellem Undervisningsministeriet og 

Forskningsministeriet, om det kun er en aflagt og bestået prøve på en Professionshøjskole, der vil 
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gælde overalt i landet som bevis på undervisningskompetence, eller om en skoleleders skøn også 

kan gøre det.   

Holddannelse 

Holddannelse er blevet svaret på mange udfordringer i dag, og holddannelsesreglerne er blevet 

lempet med reformen. Reglerne om, at minimum 50 pct. af undervisningen skal foregå i klassen, 

er ophævet for 4. - 10. klassetrin. Med de nye holddannelsesregler øger man muligheden for mere 

niveaudeling i udskolingen, som ganske vist skal foretages på baggrund af en konkret pædagogisk 

begrundet vurdering.  

Men vi har fortsat en enhedsskole i Danmark, så hvordan passer øgede muligheder for 

niveaudeling af elever sammen med den udelte skole? Og hvordan passer det sammen med en 

reform, hvis formål er at bryde negativ social arv? Den vigtigste faktor til at bryde negativ social 

arv er enhedsskolens klassefællesskab, og alligevel undergraves denne faktor, og der indføres 

langt større muligheder for niveaudeling.  

Lektiecafé 

Med folkeskolereformen skal alle skoler tilbyde elever lektiecafe, som efter næste valg vil blive 

obligatorisk. Ingen dansk forskning dokumenterer effekten af lektiehjælp. Et omfattende norsk 

forskningsprojekt viste derimod, at lektiehjælpen havde direkte negativ effekt for de svageste 

elever. Norge tog straks konsekvensen og afskaffede den obligatoriske lektiehjælp samtidig med, 

at danske politikere indtil videre ukritisk fastholder deres politiske dagsorden. 

Nationale test 

Nationale test har vi været velsignet med siden 2010, men med folkeskolereformen har de fået en 

helt anderledes afgørende betydning. I aftaleteksten står der, at »målene for elevernes faglige 

udvikling vil blive opgjort på baggrund af elevernes resultater i de nationale test«.  

Dette er ikke en hvilken som helst formulering. Den betyder i realiteten, at elevernes 

testresultater nu bliver det centrale styringsværktøj for folkeskolens udvikling, og at det fremover 

bliver elevernes testresultater, som lærere, ledere og kommuner bliver målt på. Flere af landets 

førende forskere har kritiseret den nye brug af de nationale test. Testene skal bruges til at 

evaluere reformen. Dermed får de en helt anden rolle end oprindelig tænkt og kommer i højere 

grad til at fremstå som kontrol end som noget, lærerne har gavn af. 

I Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen mener de, at testene sandelig nok kunne bruges til at tilrettelægge 

undervisningen, og at lærerne er vilde med testene. En kontorchef udtalte: 

»Man skal huske, at der hvert år bliver taget 520.000 obligatoriske test og 420.000 frivillige test. I 

mine øjne indikerer de mange frivillige test, at der er mange lærere og skoler, der mener, at det 

her kan bruges til noget«.  

Jamen, taler de aldrig med lærerne derinde i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen? Nej, det gør de 

tilsyneladende ikke. De ved åbenbart ikke, at lærerne kun gennemfører de frivillige test, så de kan 

træne eleverne i opgavetyperne og gøre dem skarpere på at tage testene, når det virkelig gælder? 

Det er jo elevernes testresultater, som de voksne nu bliver målt på!  

Det er på høje tid, at undervisningsministeren forholder sig til det principielle problem, der ligger 

begravet i skolereformen: at lærerne fremover vil fokusere undervisningen på, at eleverne bliver 
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gode til at gennemføre en test. Reformen fokuserer på det, der kan tælles, måles og vejes, så der 

er risiko for, at alt det, der ikke kan sættes ind i et testskema, alt det sjove, kreative og socialt 

udviklende, vil glide ud af undervisningen. 

Politikerne tror sandsynligvis, at folkeskolen bliver bedre i Pisa væddeløbet med Shanghai, 

Singapore og Sydkorea, hvilket der ikke er spor forskningsmæssigt belæg for. Man kan frygte, at 

folkeskolelovens paragraf om elevens alsidige udvikling nemt bliver glemt i test- og 

dokumentationshysteriet.  

Det er som bekendt ikke alt, der kan tælles, som tæller, og det er ikke alt, der tæller, som kan 

tælles. 

”Døve politikere” 

Lad os håbe, politikerne snart vil begynde at lytte til forskere - og dem, der står ude i virkeligheden 

og skal have reformen til at virke. 

Mange forskere har påpeget, at prioriteringerne i reformen er forkerte. Da den højt anerkendte 

newzealandske forsker John Hattie blev præsenteret for prioriteringerne i den danske 

skolereform, kaldte han dem for direkte absurde. Hattie understregede, at det i langt højere grad 

er kvaliteten af undervisningen end antallet af timer, der har betydning for elevernes faglige 

udbytte. 

Hvem kan være mod en anderledes og spændende undervisning, flere timer til eleverne, en 

styrkelse af det faglige niveau og målsætningen om at bryde den negative sociale arv?  

Ingen, naturligvis. Problemet er, at der ikke er evidens for, at de gennemførte ændringer vil føre til 

reformens målsætninger. I Danmark bliver forskningen ignoreret, og politikerne er langt mere 

optaget af, om vælgerundersøgelser viser, at der er opbakning til reformen. 

Hvis lærere fremfører en fagligt begrundet kritik, afvises det med surhed på grund af lockouten, 

fagforeningsinteresse eller generel modstand mod alle forandringer, og så understreges det endnu 

en gang, at et flertal af forældre er for reformen krydret med en gentagelse af målsætningerne, 

som ingen kan være imod. På den måde lukkes der totalt ned for den livsvigtige dialog mellem 

forskere, fagprofessionelle og politikere, og vores billede af virkeligheden forbliver vidt forskelligt.  

Det virker i øjeblikket som om, at politikerne lever på en helt anden planet end os andre.   

Lærerne oplever helt konkret konsekvenserne af den ”absurde prioritering”. Der er ingen 

sammenhæng mellem de krav, der stilles til lærerens undervisning, og de muligheder, lærerne har 

for at løfte opgaven. Det er årsagen til et stærkt stigende sygefravær blandt lærerne mange steder 

i landet, de mange lærere, der vælger at forlade jobbet og begyndende rekrutteringsproblemer i 

op mod halvdelen af landets kommuner. 

Det bliver af Antorini, Michael Ziegler og nogle borgmestre blot forklaret som 

begyndervanskeligheder, for det går rigtig godt med reformen – bedre end ventet, og lidt 

udskiftning i lærerstaben er kun sundt.  

I Sverige valgte man i mange år at ignorere problemerne og i stedet satse på at ”tale skolen op”. I 

dag mangler man tæt ved 40.000 lærere i grundskolen i Sverige. 

Elevplaner 

Så er der jo også lige elevplaner. 
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Undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside:  

”I den nye, forenklede elevplan flyttes fokus fra bagudskuende elementer til fremadrettede 

læringsmål og opfølgende initiativer. Der skal opstilles individuelle mål på baggrund af Fælles Mål 

for hver enkelt elevs læring i hvert fag, for det vil lette lærerens arbejde med planlægningen af 

undervisningen og valg af indhold og metoder i de enkelte faglige forløb. 

Eleverne skal inddrages aktivt i opstilling af læringsmål, vurdering af status og plan for opfølgning.” 

Dvs. der skal altså holdes samtaler med hver elev om de individuelle mål. 

Jamen, altså…!! 

Igen må jeg sige: ”Hvilken planet bor de politikere på, der har lavet dette?!” 

Det er jo fuldkommen umuligt at efterleve de her krav!  

Som Niels Christian Sauer fra hovedstyrelsen udtalte: ”Loven om elevplaner er til 

udstillingsvinduet, ikke til skolens virkelighed. Kravet om opstilling af skriftlige, individuelle 

læringsmål for alle elever i alle fag på næsten alle klassetrin baseret på 100vis af fælles mål og 

grundige samtaler med den enkelte elev er så langt ude, at ingen nogensinde kommer til at tage 

det alvorligt.” 

Her i kommunen har der ikke været kommunikeret klart nok fra skoleledelserne, hvad de 

forventede, lærerne gjorde i dette skoleår ang. elevplaner. Det har betydet stor forvirring og 

frustrationer på vores tre skoler. Den elevplansskabelon, der skal bruges i år, er midlertidig, og 

bliver næste skoleår erstattet af en ny. Mere ved jeg ikke.  

Vi må finde en måde at leve med elevplanerne på, for vi skal lave dem. Præcist hvordan har jeg 

ikke noget bud på lige nu. Måske skal vi have nogle standardsætninger, der kan sættes ind, vi må 

hjælpe hinanden i teamene og fagudvalgene, så det bliver en overkommelig opgave.  

 

Det psykiske arbejdsmiljø 

Vi har fået betydelig mindre tid til at løse andre opgaver, fordi vores undervisningstid i dette 

skoleår er blevet sat op med 2 klokketimer. Året før blev vi hævet med ½ time i gennemsnit.  

Forberedelsen til undervisningen er for alvor kommet under pres, og mange lærere oplever, at 

tiden ikke slår til. Undersøgelser viser, at lærerne faktisk arbejder mere alene nu end tidligere, 

forstået på den måde, at man er nødt til at skære ned på samarbejdet med kolleger og andre 

faggrupper, enten fordi, det er svært at finde mødetidspunkter, hvor alle kan deltage, eller fordi, 

man prioriterer egen forberedelse højere -simpelthen for at overleve. 

Sygefraværet er steget markant i størstedelen af landet. Mange sygemeldes på grund af stress, 

og belastning af det psykiske arbejdsmiljø. Målinger af det psykiske arbejdsmiljø og den sociale 

kapital på mange skoler dokumenterer massive problemer. 

Slide Mange lærere og ledere vælger at sige farvel til folkeskolen, og mange steder i landet er det 

nu vanskeligt at få kvalificerede lærere. 

Kredsen har planer om i samarbejde med AMR’ne og skolelederne at lave en undersøgelse af det 

psykiske arbejdsmiljø på Solrøds skoler i nær fremtid. 
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Samarbejdsgrundlaget 

Jeg tror, lærere i Solrød er enige i, at arbejdspresset er steget betydeligt i dette skoleår. I de 

første måneder af skoleåret oplevede vi dog ikke stress sygemeldinger, opsigelser og 

rekrutteringsproblemer i samme omfang som mange andre steder. Kredsen følger 

sygestatistikkerne tæt, og i november og december 2014 var der faktisk en betydelig stigning i 

sygefraværet sammenlignet med samme periode i 2013.  

Forud for dette skoleår lavede vi et samarbejdsgrundlag med Solrød Kommune. Meldingen fra de 

faglige klubber på skolerne har hidtil været, at man overordnet er tilfreds med aftalegrundlaget 

på grund af fleksibiliteten, men at den øgede undervisningsmængde og inklusionen øger presset i 

hverdagen. Mange oplever, at det er en svær proces at finde balance mellem undervisning og tid 

til egen forberedelse, og at tiden til egen forberedelse er meget knap. Dagene på skolerne er 

lange på grund af mange og sene møder. Lærerarbejdspladserne er ikke etablerede alle steder 

endnu, og det er svært at finde steder med ro.  

Med samarbejdsgrundlaget er det dog lykkedes, at få et max. timetal, tid til samarbejde og 

forberedelse knyttet direkte til undervisningen, sikkerhed for, at andre opgaver reducerer 

undervisningstimetallet, tilstedeværelsespligt på skolen, når det giver mening ud fra de 

retningslinjer og aftaler, der bliver lavet i MED-udvalget på skolerne og ordentlige vilkår for vores 

tillidsrepræsentanter.  

Med vores samarbejdsgrundlag forpligter vi lederne til at tildele tid ud fra objektive kriterier, alle 

fag får tildelt samme tid til de opgaver, der ligger i tilknytning til undervisningen, og lederne skal 

lave opgaveoversigter til den enkelte lærer, hvor alle opgaver er tidsfastsat. 

Det har vist sig i praksis, at skolerne på trods af, at det var intentionen at følge den gamle A08 

aftale mest muligt, alligevel håndterer nogle områder forskelligt. Det handler fx om lejrskoler og 

prøveafvikling.  

Vi har drøftet problematikken med lederne, og der er enighed om, at forholdene bør være 

ensartede på alle skoler. Vi har fra kredsens side foreslået at lave en egentlig aftale om lejrskole, 

prøveafvikling og praktik, men tiden er ikke moden til kommunale aftaler endnu. 

I det samarbejdsgrundlag, som kommer til at gælde for 2015/2016, bliver der bl.a. tilføjet to nye 

sætninger:  

- Skolerne i Solrød samarbejder om en fælles håndtering af opgavetyper, der involverer 

lærere på tværs af kommunen. Dette er f.eks. praktik vedr. lærerstuderende, 

prøveafvikling og censur, tværkommunale fagudvalg mv.  

 

- Skolerne i Solrød skal forud for et skoleår (senest 15. maj 2015) sikre sig, at de aftalte 

retningslinjer og drøftelser i de lokale MED-udvalg er udmøntet. 

Erfaringen fra dette skoleår viser, at MED-udvalgs kulturerne er forskellige på de tre skoler, og det 

er gået lidt trægt nogle steder med at få lavet de aftaler og retningslinjer, som er beskrevet i 

samarbejdsgrundlaget. 
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Samarbejdsgrundlaget er ikke gjort helt færdigt endnu, fordi vi har afventet resultatet af 

urafstemningen om overenskomstforliget. 

Vi følger hele tiden via TR, hvordan samarbejdsgrundlaget virker i dagligdagen, og vi hører også 

gerne direkte fra jer. Vi opfordrer endnu en gang til at benytte tidsregistreringsregnearket fra DLF 

eller en af de app’s, man kan hente, for at I har overblik over jeres arbejdstid. 

 

Overenskomst 2015 

Arbejdstid: Resultatet af forliget er ikke prangende, og det lykkedes ikke at lave en central 

arbejdstidsaftale denne gang. Den forhadte Lov 409 gælder stadig. Der er ikke tvivl om, at 

Danmarks Lærerforening helst havde indgået en ny arbejdstidsaftale, men med de nuværende 

ressourcer, bl.a. bloktilskuddene fra staten til kommunerne, som bliver vedtaget ved 

finanslovsforhandlingerne, ville en sådan aftale være blevet med et så højt maksimalt 

undervisningstimetal, at det alligevel ikke kunne sikre lærerne et attraktivt arbejdsmiljø. 

Derfor blev formandsskabet for Danmarks Lærerforening og Hovedstyrelsen nødt til at gå efter 

plan B. En mellemvej, der markerer, at Lov 409 ikke er en holdbar løsning, men en plan, der baner 

vejen for et reelt forpligtende samarbejde, en aftale, der giver lærernes politisk valgte 

repræsentanter en aftalt rolle, som arbejdsgiverne skal overholde.  

Nogle vil sige, at det, vi har opnået bare er tomme hensigtserklæringer, som kommuner og 

skoleledere vil sno sig udenom, og den indgåede aftale skaffer os jo ikke mere forberedelsestid. 

Det sidste er helt rigtigt: Folkeskolereformen er en realitet, og for at den kan finansieres, skal 

lærerne undervise mere, medmindre kommunerne investerer massivt i folkeskolen. Det gør de 

desværre nok ikke, det ville nemlig koste ca. 3 - 5 milliarder kr., hvis man forestillede sig en 

arbejdstidsaftale i stil med den, vi havde før 2013. Desværre har DLF ikke indflydelse på 

finanslovsforhandlingerne. Det ville være dejligt, hvis de havde. 

Jeg vil nu alligevel pege på nogle grunde til, at forliget er et vigtigt skridt i den rigtige retning. 

- For det første har vores arbejdsgiver KL grundlæggende ændret holdning. Fra hidtil at have 

udstedt Fatwa mod at lave aftaler, er det nu i orden at indgå aftaler på kommunalt plan 

med lærerkredsene og på skolerne. Hermed er et afgørende tabu brudt, og det vil nu være 

muligt at indgå egentlige arbejdstidsaftaler lokalt.  

Der er også nu kommet en erkendelse af, at folkeskolen og dens medarbejdere er 

pressede, at der er et for højt sygefravær og flugt fra folkeskolen, så en fælles indsats er 

helt nødvendig. 

- For det andet er man blevet enige om 15 punkter eller håndtag, der kan bruges i de lokale 

forhandlinger om arbejdstid. 

De fleste af dem har vi allerede i vores samarbejdsgrundlag. 

- For det tredje er aftalen et udtryk for, at den ´Danske Model´ er vækket til live. KL, der 

sammen med regeringen i 2013 foranstaltede et overgreb på os og satte 

forhandlingssystemet ud af kraft, har nu indgået en aftale med os. Det forpligter begge 

parter. At KL mener det alvorligt fremgår tillige af det generelle forlig, hvor det i teksten 
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hedder: slide ”Parterne er enige om, at det er vigtigt med en fælles anerkendelse og 

opbakning til den danske model”.  

- For det fjerde betyder forliget IKKE, at vi skriver under på Lov 409. Det er fuldstændig 

afgørende, at vi aldrig vil godkende loven, fordi den var en del af et uanstændigt overgreb. 

Formuleringen, der beskriver dette, lyder:” Parterne konstaterer, at det ikke er lykkedes at 

opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. 

ansat i kommunerne fortsat ved lov nr. 409, vedtaget af Folketinget den 26. april 2013”.  

- For det femte er reallønnen sikret, vi vil opleve en stigning i reallønnen i løbet af 

overenskomstens treårs periode.  

Lønforholdene fremgår her:  

 

Afslutning 

LC-forliget blev vedtaget i går af medlemmerne. 30.100 medlemmer valgte at stemme ja, og 

12.847 medlemmer stemte nej. 

Der har været en livlig debat på bl.a. de sociale medier de sidste par uger, og meningerne har 

været meget delte rundt omkring. 

Jeg tror, det er godt, vi ikke kommer ud i en konflikt.  

En opslidende strejke tror jeg ikke, vi havde fået noget ud af, for vi ville ikke have kunnet strejke os 

til en arbejdstidsaftale. Vores sammenhold ville være blevet kraftigt udfordret, og vi ville have 

tømt Særlig Fond, så vi ved kommende overenskomstperioder ville have stået svagt.  

Så alt i alt tror jeg, det er godt, det blev et ja. 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling 

 


