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Mundtlig beretning 2017 

Jeg vil starte beretningen med dette citat: 

Vi har nok heller ikke haft tilstrækkelig stor respekt for, at de, der var dygtigst til at planlægge god 

undervisning, det var nok ikke embedsmændene i ministeriet. Det var nok dem, der var ude på 

skolerne og havde en læreruddannelse bag sig". 

Hvem har dog sagt disse kloge ord? Har I et bud? 

Det er såmænd Undervisningsministeriets Departementschef, Jesper Fisker! ”Han må da have fået 

solstik”, tænkte jeg, indtil jeg så, at han havde udtalt ordene på en konference i København - i 

januar i år. 

Departementschefen indrømmede, at han og hans medarbejdere ikke har været dygtige nok til at 

håndtere den såkaldte styringsfilosofi New Public Management; at de er gået for vidt i deres 

forsøg på at styre uddannelsesområdet på en effektiv måde. 

Lærerne skal fremover have mere magt over deres eget arbejde, mente Jesper Fisker, og 

embedsmændene i kommune og stat skal have mindre at skulle sige. Lærerne skal have mere 

autonomi, ellers kan det gå galt på uddannelsesområdet. 

Jamen, det lyder da fantastisk, ik’?  

Går vi så lysere tider i møde mon? 

Tja, jeg ville ønske, jeg skråsikkert kunne bekræfte det. 

Virkeligheden er desværre, at folkeskolen ved økonomiforhandlingerne mellem stat og kommuner 

i sommeren 2016 ikke fik den tiltrængte saltvandsindsprøjtning i form af flere penge, som er så 

nødvendig, hvis skolereformen skal blive en succes. I Finansloven, der blev vedtaget i efteråret, er 

folkeskolen totalt overset.  Lærerne skal altså fortsat leve med en skole, hvor arbejdspresset er alt 

for stort, og hvor der er fuldstændig ubalance mellem de lovbestemte krav og ressourcerne til 

skolen. Folkeskolen har været gennem effektiviseringer og rationaliseringer, som har betydet, at 

der siden 2010 er 13 – 14 % færre lærere og 14 % færre skoleledere. Det faldende elevtal på 

landsplan kan kun forklare ca. 1/3 af nedgangen af lærere.  

Det falder helt i tråd med Finansministeriets grundfilosofi: 

Velfærdsstaten skal udvikles ved at de ansatte skal løbe stærkere, fordi det ikke er politisk 

populært at kradse flere penge ind i skat i et land med så højt skattetryk som det danske. 

Bum! Så enkelt kan det siges! 

Men hvad sker der, når de ansatte skal løbe hurtigere og hurtigere, fordi der bliver færre og færre 

ansatte?  

Kvaliteten af arbejdet bliver ikke bare meget ringere, det kan også få fatale konsekvenser. Hvis jeg 

nu siger SKAT, så tror jeg, I ved, hvad jeg mener. 

Tænk, hvor meget velfærd, borgerne kunne have fået for alle de milliarder, der bare er fosset ud 

af statskassen, fordi bemandingen i SKAT var så elendig, at man ikke opdagede, at der var 

svindlere på spil, før det var alt for sent. 

 

Hvordan ser økonomien så ud i Solrød det kommende skoleår? 
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Jeg tænkte i efteråret, at eftersom Byrådet de foregående 2 år havde beskåret tildelingen til 

skolerne, så gik vi nok fri i 2017. Vi har jo fået at vide i Hoved-Med udvalget, at grundsalget i 

Kommunen går stygende, der er faktisk udsolgt af grunde nu, og der har aldrig boet så mange 

mennesker i Solrød som nu. Tilmed er det omstridte omprioriteringsbidrag til Staten blevet 

fjernet, som var den store trussel sidste år. Der kommer heller ikke så mange flygtninge til Solrød, 

som man troede. 

Gik skolerne så fri af nedskæringer? 

Nej, det gjorde de ikke. 

Faktum er, at elevtallet i Solrød stiger mere end forventet, og jeg tror, Kommunen vil komme til at 

mangle en skole om nogle år, hvis udviklingen fortsætter. I Havdrup og Munkekærskolens distrikt 

stiger elevtallet som følge af nybyggede boliger, og i Uglegårdsskolens distrikt er det ikke gået med 

elevtallet, som prognoserne forudsagde. Man forventede et stort fald, da beslutningen om at 

lukke Jersie Skole blev taget i 2011, men sådan er det altså ikke gået. Elevtallet er tværtimod 

steget. 

- Ak, ja, man kan da heller ikke stole på noget som helst! 

Hvad gør et byråd så?  

Jo, man vedtager, at der skal ske en ændring af den tekniske klassedannelse, således at der først 

tildeles penge til skolen ved en klasse med 26 elever mod nu 25 elever. Der vil således dannes 

færre klasser med flere elever i, og samlet set bliver der færre penge at drive skole for. Den 

ændrede tildelingsmodel betyder, at lærernormeringen, dvs. antal fuldtidsstillinger vil falde pga. 

færre klasser, 1,47 stilling i 2017 og 3,81 stilling i 2018. Mht. gennemsnitligt elevtal i klasserne har 

vi har i forvejen igennem en del år ligget over landsgennemsnittet. 

Hele besparelsen, der opnås ved at ændre tildelingsmodellen, ryger ikke i Kommunekassen. 50 % 

tilbageføres til den enkelte skole til at afbøde de endnu større klasser, fx til holddannelse, 

udvikling af inkluderende læringsmiljøer og pædagogiske læringscentre. Det lyder jo vældig pænt, 

men man skal lige huske, at skolernes råderum, som er alt det, en skole kan tilbyde udover 

undervisning i fagene, blev halveret ved indførelse af skolereformen i 2014/2015 som følge af 

mere undervisning til eleverne, og sidste år blev der sparet yderligere 10 % af råderummet. Der er 

altså ad flere omgange sket store forringelser på råderumspuljen, så forslaget om at tilbageføre 50 

% af de sparede midler kan slet ikke opveje tidligere års besparelser. 

25 % af besparelsen bliver øremærket til lærernes, pædagogernes og skoleledernes 

kompetenceudvikling. 

Godt 3 millioner kr. tilføres skolerne til kompetenceudvikling de næste 4 år, og pengene kommer 

fra den ændrede tildelingsmodel. 

- Det er lidt som ”at fodre hunden med sin egen hale.”  

I budgetaftalen for 2017 står der: 

Aftaleparterne er enige om at udvikle og prioritere folkeskoleområdet. Aftaleparterne ønsker 

fremadrettet, at der fortsat sker en udvikling af kvaliteten af Kommunens skoler som sikrer, at der 

sker den bedst mulige udnyttelse af de potentialer, som Kommunens folkeskoler rummer.” 



3 
 

Vi må fortælle politikerne igen og igen, at de ikke bare kan skrue op for ambitionerne og ned for 

økonomien! 

  

Inklusion 

Mange undersøgelser har vist, at store klassestørrelser har en negativ effekt på de fagligt svage og 

mest sårbare elevers indlæring. 

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde i november 2016 et 

forskningsprojekt, der viste, at mange børn med særlige behov har det svært i folkeskolens almene 

undervisning. Man ser mange eksempler på dårlig trivsel, ensomhed og eleverne er passive i 

timerne. 

Surprise, surprise! 

Regeringen har droppet den nuværende målsætning om, at 96 procent af alle børn skal være en 

del af den almindelige undervisning. Nu er målsætningen, at alle elever skal udvikles fagligt og 

trives. Men hvordan gør man lige det i praksis, når man står alene med 26 – 27 - 28 elever i 

klassen?  

Hvad gør man med de fire elever, der har brug for en pause, mens resten af klassen har behov for 

at fordybe sig?  

Hvad gør man med de elever, der har svært ved for mange skift, når resten af klassen har brug for 

afvekslende aktiviteter for at komme igennem en lang skoledag? 

Her ville det gøre en verden til forskel, at der var to lærere til stede i klassen. 

Det er så let at sidde ved en pc og skrive, at alle elever skal udvikles fagligt og trives.  

Ved sidste generalforsamling vedtog vi at sende et brev til Byrådet og lokalpressen. Brevet 

handlede om, at skolelederne ikke brugte muligheden i Folkeskoleloven om at gøre skoledagene 

lidt kortere for de yngste elever ved at konvertere USU timer til timer med to voksne, fordi de ikke 

havde penge til at åbne SFO’erne lidt tidligere. Vi fik i den grad respons på brevet, og vi holdt 

møder med hele Familie- og Uddannelses Udvalget – 3 møder med forskellige partier. De ville ikke 

holde ét møde med os, fordi det ikke var kutyme i Solrød som samlet udvalg at holde møde med 

en fagforening. 

Der kom ikke flere penge ud af det, men vi havde en god snak med politikerne, og forhåbentlig fik 

de et lidt mere nuanceret blik på de udfordringer, vi som lærere har. 

I år har vi dokumentation for vores udsagn. Vi har i kredsen lavet en inklusionsundersøgelse, som 

Tanja dels vil fremlægge om lidt, og dels komme med et bud på, hvordan kan anvendes. 

  

Lærerflugt og lærermangel 

I de kommende år kommer der til at mangle lærere. Allerede nu har der i 3 ud af 4 kommuner 

inden for det sidste år været problemer med at finde lærere til ledige lærerstillinger.  

Det skyldes ikke kun, at der uddannes for få lærere.  

Det skyldes i høj grad også, at mange uddannede lærere ikke ønsker at være i folkeskolen, fordi 

arbejdsvilkårene simpelthen er for ringe efter skolereformen.  

Her er lidt fakta om lærermanglen i folkeskolen:  
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 Antallet af lærere, der forlader folkeskolen, er steget med 31 procent fra 2012/2013 til 

2014/2015. 

 17.000 læreruddannede har valgt grundskolen fra og arbejder i andre brancher 

 Fra 2002 til september 2013 blev der uddannet 6.502 meritlærere. I 2013 havde kun 15 

procent af dem hovedbeskæftigelse i folkeskolen. 

 Antallet af skoleledere, som melder om, at mangel på kvalificerede lærere hæmmer 

undervisningen, er steget med 164 procent fra 2013 til 2015. 

 Lærerledigheden har været faldende siden 2012. I dag ligger ledigheden på 1,4 procent. 

En forskergruppe fra UCC har undersøgt læreres bevæggrunde for at søge væk fra folkeskolen. 

Overordnet har forskerne fundet ud af, at der er fire grunde til, at lærerne vælger folkeskolen fra:  

 Forjagede arbejdsmåder 

 Udefra og ovenfra kommende styring 

 Tidspres og klokkeslæt 

 Dårlig ledelse 

Hvordan går det de lærere, der forlader deres job? 

Nogle er sygemeldt på grund af stress og depression. Andre skifter fra én folkeskole til en anden. 

Vilkårene for lærerarbejdet kan være meget forskelligt fra Kommune til Kommune og også fra 

skole til skole. Mange skifter til friskoler, der ikke er underlagt de samme krav, eller erhvervsskoler 

og VUC’er, og en god del går på pension, så snart de kan komme til det. 

Rigtig mange lærere, der er skiftet til en friskole, fortæller, at de har fundet arbejdsglæden igen. 

Alle børn skal udvikles fagligt og trives, mener regeringen altså. Det kan vi godt blive enige om, 

men man kan spørge, om det nytter, at lærerne skal undervise så mange timer om ugen i klasser 

med 26 – 28 elever, at de ikke har tid til at tage sig ordentligt af de problemer omkring eleverne, 

der uvægerlig opstår. Al forskning peger på, at eleverne kan udvikle sig fagligt, hvis de har det godt 

og føler sig trygge i skolen. Et lavere undervisningstimetal og tillid til, at lærerne vil bruge tiden på 

bedre forberedelse og kontakt med den enkelte elev, ville være en rigtig vej at gå. 

Hvis man i stedet for at udpege lærerne som forkælede klynkere faktisk lytter til, hvad de 

kritiserer, når de stopper i folkeskolen, kunne det jo være, at man blev klogere på, hvad der ikke 

fungerer. 

Vi har for få måneder siden fået ny undervisningsminister. Valget af Merete Risager var en 

overraskelse for mange, fordi hun hidtil har været meget kritisk over for skolereformen og som 

medlem af Liberal Alliance jo heller ikke har været med til at vedtage skolereformen. Selvom hun 

som minister nu er nødt til at forsvare skolereformen, har hun vist, at hun gerne vil lytte til og 

inddrage lærernes viden og erfaring i skolens udvikling.  Ministeren har opfordret kommunerne til 

at vise lærerne den samme tillid. På KL’s Børn og Unge Topmøde i februar opfordrede hun 

kommunerne til at være opmærksomme på, om de skræmmer lærerne, der leverer den gode 

undervisning, baglæns ud af klasselokalerne. Hun opfordrede i stedet kommunerne til at give 

skolerne ro til at skabe den gode undervisning.  
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Ministeren vil i 2017/2018 som forsøgsordning give 50 skoler mulighed for at forkorte skoledagen 

og bruge ressourcerne på noget, der omhandler skolens kerneopgave – den gode undervisning. 

Det lyder ikke så konkret, men det er i hvert fald positivt, at hun vil sætte forsøgsordninger i gang.  

 

I Solrød oplever vi ikke, at lærere i stort tal forlader skolerne, og det er mit indtryk, at 

Samarbejdsgrundlaget mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening er medvirkende til dette. 

Det giver skolerne frihed til at planlægge arbejdstiden indenfor rammerne.  Det er stadig mit 

indtryk, at Iærerne i Solrød er glade for samarbejdsgrundlaget og især fleksibiliteten omkring 

forberedelsen på trods af faren for, at tiden skrider, og man kommer til at bruge mere tid, end 

man får løn for. Samarbejdsgrundlaget bygger i høj grad på en enighed mellem kredsen og 

skolelederne om udmøntningen af det. Det er altafgørende, at denne enighed bibeholdes for at 

kunne videreføre et fælleskommunalt samarbejdsgrundlag.  

 

Læringsmålstyret undervisning 

I har måske opdaget, at jeg godt kan lide citater, så her kommer et par stykker. 

Når man har præciseret sit standpunkt, behøver man ikke slå lejr på toppen af det.” 

Et af Churchills guldkorn, der meget præcist udtrykker en morale, som mange af politikerne bag 

skolereformen burde tage til sig.  

- Men hov, hvad er nu det! Der er tilsyneladende én, der er blevet klogere! 

Morten Østergaard fra De Radikale har udtalt: 

(Slide) ”Ideen med folkeskolereformen var at give mere frihed til den enkelte skole og forenkle 

målene, men der er sket det fuldkommen modsatte. Der er tale om en galopperende 

overimplementering, og det giver ingen mening at tro, at man kan håndstyre aktiviteterne i hver 

enkel time fra centralt hold.” 

Desværre er der stadig mange politikere bag skolereformen, der stædigt klynger sig til 

forestillingen om, at synlig læring, læringsmål i overmål og målbart læringsudbytte er den rette 

vej. De mener, at læring skal kunne måles og vejes, der skal være et output af vores investering i 

folkeskolen. 

Mange lærere og børnehaveklasseledere er blevet tvunget til at bruge målstyringen som den 

dominerende undervisningsmetode, men stemmer den overens med den folkeskole, vi gerne vil 

have? Kan man med en udpræget brug af målstyring leve op til skolens formål?  

Nej, det kan man efter min mening ikke. Målstyringen i sin mest rigide form spænder netop ben 

for skolens og fagenes formål. For målstyringen handler om, at eleverne opnår helt konkrete og 

målbare færdigheder. Men formålet med skolen og fagene indeholder også elementer, som ikke 

kan måles. Og dermed indskrænker målstyringen elevernes faglighed ganske betragteligt. De går 

ganske enkelt glip af den mere abstrakte og langsigtede læring, der netop, som Merete Riisager 

faktisk har udtrykt det, handler om ”den dybe viden og dannelsen”.  
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Jeg vil lige minde om, at begrebet ”læringsmålstyret undervisning” ikke står nogen steder i 

folkeskoleloven. Begrebet er opfundet i Undervisningsministeriet, og der er ikke lavet nogen 

forskning, der viser, at læringsmålstyret undervisning virker.  

Det, man ved fra forskningen er, at tydelige mål, feedback og evaluering har en positiv betydning 

for elevernes læring, og det ved lærerne, der underviser eleverne hver eneste dag da udmærket. 

Selvfølgelig sætter vi mål for vores undervisning. Men det, som mange kommuner kører ud over 

skolerne i øjeblikket, betyder, at lærerne skal formulere en række konkrete læringsmål for hvert 

emne eller forløb i undervisningen for den enkelte elev og hele tiden have fokus på, at målene 

bliver opfyldt. Med det fokus glemmer man nemt, at det også er vigtigt, at eleverne kan dvæle ved 

ting, der ikke lige var planlagt eller køre ud af en tangent, fordi det passer i situationen. Man kan 

nemt blive meget stringent i sin undervisning, for lige om lidt er der en national test, og den skal 

eleverne jo helst klare godt. Det bliver nemt teaching for the test, for der er fokus på både dem og 

især på afgangsprøverne hos skolelederne og Byrådet, som i den grad stræber efter en høj 

placering på ranglisten.  

 

Evaluering af OK 15’s arbejdstidsbilag og OK 18 

KL og Danmarks Lærerforening har i fællesskab gjort status over lærernes arbejdstid godt 3 år 

efter lovindgrebet, der afsluttede lockouten i 2013. 

Det er blevet gjort ved 6 regionale dialogmøder i landet.  

Lærernes arbejdstidsforhold er vidt forskellige. Omkring 2/3 af kommunerne har en aftale, 

forståelsespapir, samarbejdsgrundlag, eller hvad man nu vælger at kalde det, men det er bestemt 

ikke alle steder, det fungerer. En god ledelse på en skole er altafgørende for, om lærerne har 

tålelige forhold. 

Åbenhed, gennemskuelighed, retfærdighed og forståelse er nøgleord for større tilfredshed og 

trivsel. Det, at man får ens regler, selvom det måske stadig ikke er supergode vilkår, betyder, at 

det opleves meget mere retfærdigt.  

Fra Solrød deltog både kredsen, skolelederne, Direktøren og den pædagogiske konsulent. Vi var 

enige om, at vi med vores Samarbejdsgrundlag, på trods af et højt maksimalt 

undervisningstimetal, er på rette spor og har bedre forhold end mange andre steder.  

Lad os håbe, det varer ved!! 

Nu står en ny overenskomstperiode for døren – eller rettere, den træder først i kraft om et år, 

men de indledende øvelser skal snart i gang. 

Tillidsrepræsentanterne bliver meget snart bedt om at tale overenskomstkrav med jer i Faglig 

Klub. Kravene skal endeligt vedtages på kongressen i oktober forud for forhandlingerne til 

efteråret/vinter. 
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Afslutning 

Det her var så min sidste mundlige beretning. Efter 7 år som næstformand og 7 år som formand 

for Solrød Lærerforening vælger jeg at stoppe – lidt i utide, kan man sige, for jeg var jo egentlig 

valgt til 2018. 

Jeg er glad og stolt over at have fået lov til at repræsentere jer, men nu synes jeg, yngre kræfter 

bør lede kredsen. 

Når jeg ser tilbage på de sidste 14 år, er der da godt nok sket lidt af hvert. 3 forskellige 

arbejdstidsaftaler har jeg været med til at forhandle, og den sidste aftale, vores nuværende 

Samarbejdsgrundlag, blev til efter et stort dramatisk forløb i 2013.  

Vi kommer forhåbentlig ikke til at opleve noget lignende igen. Det var en turbulent tid, først hele 

forløbet op til lockouten med KL’s eftersyn af vores daværende arbejdstidsaftale, og derefter 

overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor KL slet ikke var interesseret i reelle forhandlinger, og 

hvor det efterhånden blev mere og mere tydeligt, at det hele var aftalt spil med regeringen. Den 

eneste måde, hvorpå den daværende regering kunne få finansieret sit prestigeprojekt som 

skolereformen var, var ved at afskaffe vores A08 arbejdstidsaftale og få lærerne til at undervise 

mere. I husker nok alle stadig forløbet i foråret 2013, og her er nogle lokale fotos fra april 2013, 

som jeg fandt i kredsens arkiv. 

Heldigvis har der hidtil været velvilje fra Solrød Kommune til at finde lokale løsninger, og 

skolelederne har i mange år dels haft stor frihed til at forhandle direkte med os, og dels været 

interesseret i fælles fodslag efter 2013. I den tid, jeg har været med i gamet, har alle haft respekt 

for hinandens roller og været interesseret i at indgå kompromiser. Jeg håber inderligt, det vil 

fortsætte! 

Jeg håber også, Solrød Lærerforening vil bestå fremover, for selvom vi ikke er mange, og 

økonomien er stram, så tror jeg faktisk, at som forholdene for lærerarbejdet er lige nu rundt 

omkring os, er vi bedst tjent med at være en selvstændig kreds.  

Og så skal vi da lige have et sidste citat. 

Et kompromis er kunsten at dele en kage på en måde, at enhver tror, han har fået det største 

stykke. 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 


