
Birgitte Nørgaard, TR på Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande Kommune 

Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret 

 

I 1988 blev jeg færdiguddannet som folkeskolelærer. Forinden var mange teorier læst 

og jeg glædede mig til at bruge uddannelsen i praksis. Jeg blev klasselærer for en 5. 

klasse og trivedes i det, inklusion og lov 409, var dengang ukendte begreber.  

 

Folkeskolen har ændret sig markant. Folkeskolen er i fokus på den politiske 

dagsorden og er dermed et stort debatemne. Inklusion er højaktuel og folkeskolen 

skulle fra 2012 inkludere 11.000 specialelever med særlige behov. Mange lærere står 

med udfordringer, de ikke er uddannet til. Disse udfordringer medvirker til 

vanskeliggørelse af hverdagen og øger risikoen for stressede lærere.  

 

HLF’s undersøgelser blandt medlemmerne konstaterer, at mange lærere føler 

manglende uddannelse på inklusionsområdet, og på et vælgermøde i Ikast blev 

politikkerne gjort opmærksom på lærernes manglende uddannelse indenfor 

inklusionsområdet. I praksis har jeg oplevet magtesløse kolleger, der er blevet 

sygemeldt med stresssymptomer forårsaget af ovennævnte udfordringer. Med lov 409 

kunne vi som lærere mærke, at alt kunne inkluderes, bare ikke vores respekt og 

arbejdstid.  

 

Vi står nu i en situation, hvor vi bliver presset til det yderste og mange steder er 

smertegrænsen nået. Flere og flere kolleger smider håndklædet i ringen og opgiver at 

være i den danske folkeskole. Det er faktorer jeg ikke er stolt af, og jeg mener det er 

ganske ubegribeligt, at vi som professionelle lærere skal være vidne til disse forhold, 

som vi udsætter vores elever og os selv for.  

 

Jeg vil arbejde for, at vi bliver lyttet til. At vi kan være stolte af vores arbejde og ikke 

føler at vi hele tiden skal gå på kompromis. Som virkeligheden ser ud nu er der ikke 

nok tid til mængden af de mange og tunge opgaver der bliver os givet. Nu må nok 

være nok og der skal lyttes til os når folkeskolen skal på dagsordenen. 


