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Mundtlig beretning GF 15. marts 2019 

 

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen i Børsen, april 2004:  

”De to grundpiller er skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og 

kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den 

offentlige sektor. Det tager tid, før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor 

kun være øget med 5%. Mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark.”  

 

Det indledende citat stammer fra indlæg af daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort 

Frederiksen i Børsen april 2004. Denne opskrift synes skiftende regeringer siden at have fulgt i 

finanspolitikken. 

 

Banditter i habitter 

Vi er nu i starten af 2019 og siden har vi haft finanskrise, bankkrak, bankpakker, hvidvask, 

nedsmeltning af det danske skattevæsen, ukontrolleret svindel i årevis i Socialministeriet og 

Socialstyrelsen, uhyrlige gyldne håndtryk og lønninger til topfolk i erhvervsliv med afsmitning til 

topchefer i den offentlige sektor. Vi har samfundsmæssigt fået et skud for boven, når vi har kunnet 

opleve, at mennesker, der traditionelt har været opfattet som nogen af rigets fremmeste, i stedet har 

vist sig at være ”banditter i habitter”.  

 

I hvor høj grad, Claus Hjorth Frederiksens vision er lykkedes helt eller delvist, er svært at 

bedømme, for der har naturligvis været politiske kampe undervejs. Imidlertid er det en 

kendsgerning, at de årlige 2% reduktioner på uddannelse, sundhed og den offentlige sektors virke 

generelt har hærget og fjernet stillinger fra det professionelle rugbrødsarbejde bl.a. i dagtilbud, 

skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og sygehuse. Færre og færre hoveder og 

hænder skal klare arbejdet, uagtet at der er vækst i behovene. Set fra folkeskolen er det også værd at 

bemærke, at overgrebet mod lærerne ved OK 13, hvor arbejdstidsaftalen forsvandt, på mange måder 

understøtter tankegangen i Hjort Frederiksens regeringsvision.  

 

”For dyrt hvis elever vender tilbage til folkeskolen” 

Et eksempel på, at styringen af den offentlige sektor er på gale veje, så vi ultimo december sidste år, 

da en nyhed var, at der var vækst i tilgangen til København og Århus skoler. Eleverne begyndte at 

vælge folkeskolen i stedet for fri- og privatskoler. Imidlertid var problemet, at det satte en bombe 

under den kommunale økonomi i de to kommuner, for det er for dyrt at få flere elever i 

folkeskolerne! At det synes at være tilfældet, nærmer sig idioti og bør medføre, at der kigges på den 

økonomiske styring af vore to grundskole systemer i landet. Lovgivningen om de frie skoler har, os 

bekendt, aldrig haft til hensigt at konkurrenceforvride, så folkeskolen ender som fravalg. Når 
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kommunerne sparer helt vildt år efter år ved budgetlægning, styrkes valget af fri- og privatskoler 

indirekte. Og har man i kommunerne stadigvæk Hjorth Frederiksens opfattelse af, at det offentlige 

skal neddrosles økonomisk, er det måske ligefrem en skjult målsætning, at flere privat- og friskoler 

skal åbne. I farten har man så blot glemt, at fri- og privatskoler altovervejende også er finansieret af 

skattekroner. Denne finansiering fastlægges blot i staten via den årlige finanslovsaftale. Denne 

model betyder, at der i dele af landet vil være kommunale skolevæsner, som har ringere vilkår at 

arbejde under end de fri- og privatskoler, der ligger i samme kommune.  

 

Normeringstal i Herning og Ikast-Brande 

Vore opgørelser af opgaveoversigter i dette skoleår 18/19 viser, at der fra skoleårets start er 

normeret 729 fuldtids lærerstillinger i skolerne (inkl. Åmoseskolen) i Herning. 

 

De tilsvarende opgørelser i Ikast-Brande viser, at der i dette skoleår 18/19 fra skoleårets start er 

normeret 342 fuldtids lærerstillinger på arbejde i skolerne i Ikast-Brande. 

 

På landsplan ved vi, at elevtallet fra 2009-2018 er faldet med 6,8%, og antallet af lærere er faldet 

med 15,6%.  

 

Tilsvarende tal fra vore kommuner i samme periode er: 

Herning har haft elevtalsfald på 7,1% og fald i lærerstillinger på 20%. 

Ikast-Brande har haft elevtalsfald på 7,5% og fald i lærerstillinger på 12,8%.  

 

Kilder elevtalsfald: Statistikbanken 

Fald i antal lærere: Sirka (www.krl.dk) 

 

Justeringer af reform  

Folkeskoleloven som blev indført i den socialdemokratisk ledede regerings ”vi alene vide-univers”, 

er i slutningen af januar justeret på en række områder. Læringsretorikken i forligsteksten er 

nedtonet. Undervisning er tilbage som tilladt retorisk omdrejningspunkt. Om kommunerne opdager 

det, er så en anden sag. Det var ret kunstigt, at folkeskolelovens fædre og mødre konstant 

proklamerede, at loven var en ”læringsreform”. Underlig retorik, når vi ved, at undervisning og 

læring grundlæggende er to sider af samme sag. Formålet med undervisning er altid læring – alt 

andet vil være absurd. Der er ikke nogen logisk grund til at undervise, hvis der ikke er et 

læringssigte. 

Undervisning er altså kort sagt en aktivitet, som en lærer har iværksat, for at nogle elever skal lære 

noget. Og læring er en proces inde i eleven, hvori denne tilegner sig en viden, en kompetence, en 

færdighed o.l. Læring kan finde sted alle steder og til alle tider - ved læsning, sport, leg og ved 

socialt samvær osv. Undervisning adskiller sig herfra ved målrettet af have bestemte læringer for 

øje. 

 

Lærernes efter- og videreuddannelse 

Efter inklusionslov i 2012 og folkeskolelov august 2014 har byrådenes forvaltninger haft fokus på 

elevadfærd i sådan en grad, at den hedengangne Pavlovs forsøg med betinget refleks har vist sig på 

nethinden igen. Konceptstrategier er blevet det, som kommunerne - også de to her i kredsen – har 

brugt en hel del af en begrænset økonomi på siden 2013.  På trods af statsmidler i forlængelse af 

folkeskoleloven anvendes stort set ingen midler til fagfaglig opkvalificering af 
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lærerne/børnehaveklasselederne, som jo dog skal sikre, at de faglige mål i fagene opnås. I Herning 

kommune står der i oplistningen over økonomi til lærernes efter- og videreuddannelse i budget 2019 

et stort rundt nul. Forvaltningens oversigt over økonomien til folkeskolen, som jeg sigter til, kan I 

se, når beretningen deles ud. 

 

 

 
 

 

Ikast-Brande kommune oplyser, at der i budget 2019 er afsat 1.066.000 kr. af de statslige midler 

samt 655.000 kr. lokale midler til lærernes efter- og videreuddannelse.  

 

Spørgsmål: Gavner det undervisningen? 

Herningegnens Lærerforening finder det ganske klogt, at kommunerne bemander forvaltninger med 

fagkonsulenter, som kan bistå skolerne på forskellige områder. Det er vigtigt, at der kan hentes 

sparring i relation til folkeskolens fagrække og emneområder. Når alt kommer til alt, er det nemlig 

resultaterne i forhold til fagene, skolerne måles på. Uha dada – fagene - nævner jeg – er det ikke 

sådan noget med ”røv til bænk” til akkompagnement af Sven Erik Kedeligs orkestrering?   

Selvfølgelig ikke, selvom mange søger at holde liv i myten. Undervisning i fag og fagområder 

indeholder altid den almene dannelse og trivsel som elementer, når lærernes didaktiske kompetence 

sammen med den konkrete vurdering af egne elever sættes i spil i den korte og langsigtede 

planlægning af undervisningen. Herfra vil jeg opfordre jer til kollegialt, via MED udvalg, sammen 

med faglig klub, i skolebestyrelsen og i de øvrige fora, I har på skolen, til altid at reflektere over 

følgende spørgsmål: ”Gavner det undervisningen”, når I skal forholde jer til tiltag, tanker og 

strategier på skolen.   

 

Gavner det undervisningen 2? 

Efter- og videreuddannelse og skolebaserede pædagogiske tiltag, som kan være igangsat af 

forvaltningerne, skal skilles ad. I Herning har man bl.a. konceptet Herning model skole, hvor et 

korps kommer på skolerne for at opgradere personalets coping i forhold til lærer/elevadfærd. Man 

anvender ligeledes økonomi på såkaldt ART træning og forskellige andre adfærdsregulerende 

metoder. Lytter vi til medlemmernes vurderinger af tiltagene, må vi konstatere delte meninger og 
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ikke nødvendigvis begejstring. I HLF finder vi det nødvendigt at vurdere, om Herning prioriterer 

den begrænsede økonomi bedst muligt, når hensigten uden tvivl er, at få den markante 

inklusionsopgave til at lykkes samtidigt med, at alle børn skal lære, så meget som de kan i skolen. 

Skolen er og skal primært være et lærested. Også derfor bør byrådet bevilge flere øremærkede 

midler, så lærernes efter- og videreuddannelse i forhold til fagene prioriteres langt højere.  

 

Gavner det undervisningen 3 

I 2018 ændrede forligsparterne omkring folkeskoleloven loven i relation til de bindende fælles mål. 

Der havde været nedsat en arbejdsgruppe til vurdering af en række forhold. Anbefalingerne fra 

gruppen blev fulgt på en række områder i den ændrede lovgivning, som betyder, at mere end 3000 

mål ikke længere er bindende.  I tilknytning til de nye regler vurderes brugen af læringsplatformene. 

Alle kommuner har indkøbt og brugt overordentlig mange penge herpå. Desværre har det medført 

en uhørt bureaukratisering af lærernes arbejde. Salgstalerne fra udbyderne lovede, at det ville lette 

lærernes arbejde. Men det stik modsatte skete. Generelt har det hverken givet mening eller gavnet 

undervisningen.  

 

Fælles mål 

19. december 2018 havde KL, Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening inviteret 

skoleledelser, forvaltninger og kredse til møde i Århus for at præsentere den nye lovgivning og 

konsekvenser heraf. Fra Herning og Ikast-Brande deltog ledere, forvaltning og kredsrepræsentanter.  

I Herning besluttedes herefter, som første step en opfølgning hvor skoleledelser, TR, forvaltning og 

kreds mødes. Dette fællesmøde er afviklet i går den 14. marts.  

 

Læringsplatforme 

En velkommen konsekvens af ændringen er, at der skal kigges på tilpasning af lærings platformene, 

så disse tilpasses den frihed, som den ændrede lovgivning skal betyde for ledelser, lærere og 

børnehaveklasseledere.  

 

Herning anvender læringsplatformen Meebook. Over tid har brugen heraf undergået en del 

forandringer.  Mange krav fra ledelser til lærerne om indtastning af planlægning, herunder med krav 

om et bestemt antal undervisningsforløb, har været en del af lærernes hverdag i processen.  Når vi i 

HLF får orientering fra TR’erne i sagen, må vi konkludere, at der er vidt forskellige krav og 

forventninger fra ledelserne på den enkelte skole. Dog er det vort indtryk, at det er gået mod mindre 

restriktive ledelsesmæssige forordninger og krav.  

 

På Ikast-Brandes skoler har kravene i forhold til læringsplatformen Momo fyldt meget i 

indeværende skoleår. På skolerne oplevede lærerne stort pres på kanten af det umulige i forhold til 

at skulle bruge Momos faciliteter og den tilkoblede didaktiske overbygning Teach. 

Læringsplatformen har været højt prioriteret fra forvaltning og skoleledelser i kommunen. Krav om 

tidskrævende indtastninger af forløb i fagene på basis af forudsætningsvurderinger, elevernes  

egen vurderinger og svært forståelige, men ambitiøse forestillinger om elektroniske elevplaner og 

flowdiagrammer har skabt stor frustration for personalet. Oplevelsen af ikke at have tid til opgaven 

har været stor, og meningsfuldheden har for mange været ”en by i Rusland”. 

Der har været kørt en omfattende og ret langstrakt proces i Sektor-MED i forsøget på at tilpasse og 

justere kravene til den faktiske virkelighed og til de centrale beslutninger.  
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Med udgangspunkt i øget frihed i fælles mål ser arbejdet i sektor MED Skole heldigvis nu ud til, at 

resultere i en fælles forståelse og en realiserbar praksis i forhold til anvendelsen af 

læringsplatformen. Det vil betyde en stor lettelse for travle, ansvarlige lærere og 

børnehaveklasseledere i Ikast-Brande.  

Uanset de bedre muligheder vil Herningegnens Lærerforening opfordre medlemmerne til også her i 

det videre arbejde med tilpasning af læringsplatformene at stille spørgsmålet: Gavner det 

undervisningen?  

 

Bedre inklusion i folkeskolen     

Med inklusionsloven fra 2012 blev mange flere elever med behov for specialundervisning 

inkluderet i folkeskolens almindelige klasser. Formålet var at løfte det faglige niveau for alle elever, 

både dem med og uden særlige behov.  

Flere undersøgelser har dog vist, at langt fra alle elever får et undervisningstilbud, der såvel fagligt 

som socialt tilgodeser deres behov. Det skyldes blandt andet, at der mangler ressourcer til arbejdet 

med et inkluderende læringsmiljø, samt at den støtte, der bliver givet, ofte ikke imødekommer 

elevernes behov. Der er endvidere problemer med en udvanding af de specialiserede 

undervisningskompetencer og en organisering uden tydelig ansvarsfordeling.
[1]

 

Danmarks Lærerforening mener, at alle elever har ret til en undervisning, som er tilpasset deres 

behov og forudsætninger, og det indebærer, at der sker en række forbedringer af 

inklusionsprocesserne i folkeskolen.  

 

Hvad virker 

En vellykket inklusionsproces handler i vid udstrækning om ressourcer, kompetencer (herunder 

både faglige og specialpædagogiske) samt organisering.  

Hvad angår ressourcerne er inklusionsprocessen i mange kommuner blevet en spareøvelse, hvor de 

midler, der er fjernet fra specialtilbuddene, kun i begrænset omfang anvendes på støtte til elever 

med særlige behov i den almindelige folkeskole. 

Samtidig er lærernes viden og kompetencer inden for specialundervisning helt afgørende for 

inklusionen. Men de specialundervisningsfaglige miljøer er blevet svækket med både 

kommunalreformen, hvor man afskaffede de amtslige specialskoler, og med inklusionsloven, hvor 

man reducerede antallet af kommunale specialskoler og specialklasser. 

Et middel til at sikre lærernes viden og kompetencer er ressourcecentre eller ressourceteams, der 

samler de enkelte skolers kompetencer og beslutningskraft på inklusionsområdet i teams. 

Ressourcecentrets vigtigste rolle er at identificere elever med særlige behov samt at prioritere og 

implementere indsatsen. Ressourcecentrene findes allerede på nogle skoler, og når de fungerer 

bedst, virker de som fora, hvor den enkelte lærer kan hente ekstra faglige ressourcer ind i deres 

undervisning, blandt andet via Co-teaching
[2]

. Netop muligheden for at indhente kompetencer fra 

skolens lærere eller udefra, fx ved at en lærer fra en specialskole i en periode indgår i et Co-

teaching-forløb med klassens lærerteam, kan være helt afgørende i forhold til elever med særlige 

                                                 
[1] Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 2016: Afrapportering af inklusionseftersynet http://da.cms.uvm.dk/-
/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/maj/160511-samlet-afrapportering2.pdf, SFI 2016: Støtte til elever med særlige behov: 
https://www.sfi.dk/publikationer/stoette-til-elever-med-saerlige-behov-11726/ 
 
[2] Med Co-teaching menes et samarbejde, hvor to personer ud fra hver deres faglighed deler undervisningsopgaven i 
klasserummet. I Co-teaching er man sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. 
 

http://da.cms.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/maj/160511-samlet-afrapportering2.pdf
http://da.cms.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/maj/160511-samlet-afrapportering2.pdf
https://www.sfi.dk/publikationer/stoette-til-elever-med-saerlige-behov-11726/
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behov. Hermed kan man sikre, at lærerteamet bliver klædt på med den nyeste viden, og at man 

sammen udvikler almen undervisningen og inklusionsindsatsen på den enkelte skole. 

 

Hvad gør vi?  

Der er derfor al mulig grund til, at medlemmerne på skolerne og vi sætter fokus på viden og 

anbefalinger i forhold til specialundervisning og inklusion. Vi vil starte med at udbrede kendskabet 

til Danmarks Lærerforenings forslag, som inspiration for arbejdet i Herning og Ikast-Brande 

kommuner.  

 

 

Danmarks Lærerforening foreslår:  

 

- At alle kommuner konterer midler til skolernes inklusionsindsats på en separat konto, så det 

er muligt at følge ressourceallokeringen med henblik på at sikre tilstrækkelige ressourcer til 

inklusionsindsatsen. Denne indsats omhandler støtte til elever med et behov for støtte i mere 

end 9 timer (specialundervisning) og med mindre behov for støtte i henhold til 

folkeskolelovens § 3a: Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved 

brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende 

undervisning eller anden faglig støtte i henhold til §5 stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal 

der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske 

vanskeligheder i forbindelse med skolegangen (§3a). 

 

- At der til erstatning for de regionale specialskoler oprettes tværkommunale samarbejder om 

højt specialiserede skoletilbud, der fungerer som videncentre og leverer Co-teachers til 

folkeskolerne for at imødekomme elevers behov for højt specialiseret og/eller vidtgående 

specialpædagogisk støtte. 

 

- At der oprettes ressourcecentre/ressourceteams på alle skoler, hvor bl.a. skoleledelsen og 

PPR er repræsenteret, samt at co-teaching formaliseres og bliver den naturlige metode til at 

udvikle og opkvalificere inklusionsindsatsen på skolerne. 

 

- Alle kommuner og skoler skal have strategi og handleplaner for inklusionsprocessen. Der 

skal være en fælles forståelse mellem ledelse og medarbejdere om, hvad målsætningen er 

såvel for skolens samlede indsats som for den konkrete indsats for den enkelte elev. 

 

- Øget efter- og videreuddannelse af lærerne i specialpædagogik.  

 

 

Derudover vil kredsen opfordre de respektive kommuner til sammen med os at lave en ny 

undersøgelse af lærernes og børnehaveklasseledernes syn på inklusion i almenklasserne. Vi har, når 

alt kommer til alt, den helt samme interesse, nemlig at få elevernes udbytte af undervisningen til at 

være så optimal som mulig. Viden er magt, det ved enhver demokratisk sindet stat og dens 

folkevalgte. Så tag nu lærerne med ind i kampen, så undervisningen igen kan få lov at være præget 

af dannelse, etik og demokrati, så vi i Danmark fra grundskolen og videre i uddannelses systemet 

kan sejle op imod udvikling af flere ”banditter i habitter”.  
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Budget 2019 i Ikast-Brande 

Ikast-Brande kommune fattes som vanligt økonomi til kommunens drift. Når der skal spares på 

Børne- og Undervisningsområdet taber undervisningsområdet altid til dagtilbudsområdet. Man 

prioriterer traditionelt ganske snævert i kommunen, så det bliver på enten børn eller skolebørn, der 

skal spares på. Dumt i en kommune med et af landets laveste uddannelsesniveauer. I stedet kunne 

kommunen måske revurdere størrelsen af sit generelle anlægsbudget eller sætte skatten op. 

Det duer ganske enkelt ikke år ud og år ind at spare på driften på skolerne.  

 

Hvordan gik det? 

Byrådet ville ikke hæve forældrebetalingen til SFO. Politikerne synes åbenbart, det er bedre, at 

lærernes mulighed for at skabe kvalitet i undervisningen hellere må forringes. Det bliver altså 

sværere at udvikle og skabe kvalitet i undervisningen for et hårdt prøvet lærerkorps, når flere 

undervisningstimer skal læses, medens forberedelsestiden bliver mindre. Dobbelt dumt i relation til 

det generelle uddannelsesniveau i kommunen. HLF har noteret, at kommunen vil arbejde for at få 

flere borgere til at bosætte sig i kommunen og også gerne vil tiltrække flere videns baserede 

virksomheder. Også af den grund er nedskæringer på børnenes skoleuddannelse i kategorien ”den 

vej hønsene skraber: nedad og bagud.”  

 

I processen, inden byrådet valgte at hæve lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal til 770, 

havde tillidsrepræsentanterne og HLF - i flere omgange - søgt at råbe politikerne op for at fortælle, 

hvorfor det vil være utroligt belastende i relation til kvaliteten i undervisningen, elevernes 

undervisningsmiljø og personalets arbejdsmiljø at skære én gang til i økonomien.  Vi må dog 

sige, at der ikke kom fremadrettede løfter fra politisk hold om at se seriøst på de vanskeligere og 

vanskeligere driftsforhold, skolerne bydes.  

På nuværende tidspunkt skønner vi forsigtigt, at afskedigelsesvarsler på ca. 8-10 

lærere/børnehaveklasseledere kommer på tale, som konsekvens af besparelserne i budget 2019 i 

Ikast-Brande. 

 

Højt sygefravær i Ikast-Brande 

Med til historien hører, at der generelt i kommunen er et meget højt sygefravær blandt kommunens 

egne ansatte. Kommunens målsætning er at nedbringe sygefraværet med 10% ved udgangen af 

2020. Samtidigt er HLF gjort bekendt med, at kommunen arbejder på at intensivere afsked af de 

sygemeldte i en hurtigere kadence. Man undres over den manglende positive aktion fra kommunens 

side for at få sygefraværet ned.  

 

Budget 2019 i Herning 

Byrådsflertallet i Herning har næppe tidligere oplevet en så stor skepsis og kritik af de beslutninger, 

der er kommet ud af buget 2019. Bedømt ud fra forældrenes opmærksomhed og mediernes interesse 

er det værd at bemærke, at her er tale om en kritik, som ikke synes at gå væk. 

 

Som en konsekvens af budgetforliget og den samtidige beslutning om besparelse på 

specialundervisning regner det ned med afskedigelser i Herning. På nuværende tidspunkt er status, 

at 21 lærere/børnehaveklasseledere er afskediget, og 5 lærere er varslet afskediget. Alle med 

begrundelsen arbejdsmangel.  
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Bydelsskole 

Bydelsskolen, som skal etableres som en filial af Herningsholmskolen er i mange menneskers optik 

i modstrid med Salamanca-erklæringen, som er en principerklæring, der fokuserer på børns lige ret 

til uddannelse uanset handicap og social baggrund. Salamanca-erklæringen blev vedtaget af 

repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale organisationer i 1994. I erklæringen påpeges det, at 

den inkluderende orientering er det mest effektive hjælpemiddel til at skabe bedre miljøer og til at 

realisere uddannelse og læring for alle. Lokalt må vi sige, at her simpelthen også er tale om et 

sammenstød med de værdier, vi bekender os til i folkeskolerne. Som det ser ud, ved vi ikke hvor 

mange elever, der kommer til at gå i bydelsskolen. Vi ved, at elever bosiddende på Højskolevej, 

Åvænget, Birk Centerpark, Absalonsvej, Thyrasvej, Knudsvej, Valdemarsvej, Gorsvejm, Kløvervej 

og Miljøvej skal indskrives på bydelsskolen. Mange ville helst blive ved med at være i klasserne på 

Herningsholmskolen, men det må de ikke. De kan altså enten flytte over i gaderne, der godt må 

blive på Herningsholm eller flytte væk fra skoledistriktet. Endvidere ser det ud til, at der vil blive 

tale om 80-90% tosprogede elever på skolen. Fra august 2019 starter elever i 0.-3. klasse på 

bydelsskolen. Meningen er, at skolen skal indeholde klassetrin til og med 6. klasse, når den er fuldt 

udbygget. Der er just ansat en afdelingsleder på skolen, som kommer fra en lederstilling i en SFO 

på en anden skole i kommunen. Det skal blive spændende at følge, hvorledes man organisatorisk vil 

sikre, at rådgivning og vejledning af lærerne i relation til undervisningen skal foregå, når vi ved, at 

dette kræver en leder med læreruddannelsesbaggrund.  

 

Hvordan sikres undervisning og elevernes læring i fagene? 

Sporene skræmmer faktisk en anelse, idet vi er bekendt med, at to 2. klasser i Herning kommune 

siden november 2018 i dette skoleår undervises af pædagoger, pædagogmedhjælpere og studenter.  

I den ene klasse underviser en pædagogmedhjælper i matematik og musik, og en student underviser 

klassen i billedkunst.  I parallel 2. klassen underviser en pædagog i dansk og varetager 

klasselærerfunktionen. Fagene natur og teknik, billedkunst og musik varetages af en SFO-  

pædagog. Sagen er rejst konkret af HLF overfor forvaltningen i november 2018. HLF har 

naturligvis forståelse for, at en ledelse konkret kan være nødt til at vikardække uden 

læreruddannede i en vis periode. Imidlertid finder vi det ikke tilfredsstillende, at to 2. klasser i 8 

måneder får undervisningen varetaget med ovnnævnte bemanding. Beskeden til HLF fra 

forvaltningen er, at det er skolelederens ansvar, og at der ikke bliver taget aktion fra forvaltningens 

side. HLF har forstået, at skolelederen agter at sikre læreruddannet personale i fagene i de to klasser 

fra august 2019.  

 

Kollegerne i BUPL 

Heldigvis ved vi, at kollegerne i BUPL er helt enige med os i; at lærerne underviser i fagene og i 

understøttende undervisning, pædagogerne bistår lærerne i fagene og underviser selvstændigt i 

understøttende undervisning.  

 

Velkommen til SFO-personale 

Vi hilser SFO og især personalet i SFO’en velkommen, som en del af Herning skolernes 

organisation. Vi forstår fuldt og helt, at personale i dagtilbud, BUPL og FOA er utilfredse med 

måden, hvorpå beslutning og etablering fandt sted.  I HLF havde vi også helt klart foretrukket, at en 

indførelse af SFO havde været på basis af en pædagogisk diskussion og vurdering af, om det nu var 

ved tiden at oprette SFO’er på skolerne i Herning. Det er ikke genialt, at begrundelsen alene er 
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funderet i et ønske om at sætte forældrebetalingen op! Det fornuftige er, at de sparede 10 mio. 

bliver i forvaltningsområdet. Dog ikke til skolerne og SFO’erne, idet beløbet i stedet kommer til at 

gå til at udfylde økonomiske huller i Herning Modellen.  

 

Uklar forligstekst 

I budgetforligsteksten er følgende tilkendegivet: ”Budgetforligspartierne afsætter 12 millioner 

kroner til klargøring, indretning og flytning i forbindelse med åbningen af bydelsskolen.” Det 

betyder imidlertid IKKE, at dette engangsbeløb faktisk er til etablering af bydelsskolen. 

Bydelsskolen får ca. 2 mio. Derimod skal en stor del af de 12 mio. anvendes til Ung Hernings 

flytning væk fra Holtbjerg til Toften, som skal renoveres til nyindflytterne. I HLF finder vi, at det er 

dårlig stil, at teksten fremstår og italesættes politisk, så alle en rum tid antager, at der er bevilget 12 

mio til bydelsskolen til klargøring. Forligstekster bør være retvisende.  

De øvrige virkninger og tildragelser omkring budget 2019 er omtalt i den skriftlige beretning, så 

ikke umiddelbart mere herom her og nu.  

 

Dog lige en sløjfe: 

Store besparelser på specialundervisningen, med fyring af 16 lærere og 1 børnehaveklasseleder fra 

Åmoseskolen og Skolen på Sønderager samtidigt med beslutning om flytning af autistcentret fra 

Skolen på Sønderager til Åmoseskolen kræver et par ord. Især da fordi forligspartierne 

tilkendegiver følgende i budgetforliget: ”---Samtidigt sættes gang i en indsats, som skal løfte flere 

af Herning Kommunes mere specialiserede folkeskoletilbud. ---” 

 

Herningegnens Lærerforening vil gerne tage handsken op og opfordrer derfor forligspartierne i 

Herning til at indbyde Herningegnens Lærerforening til som part at beskrive, hvorledes et sådant 

løft kan realiseres. Gerne med udgangspunkt i de forslag, som jeg omtalte tidligere i relation til 

specialundervisning og bedre inklusion. 

 

Danmarks konkurrenceparameter nummer 1 

Jeg citerer: ”Vores konkurrenceparameter nummer ét i dette land er uden tvivl vores veluddannede 

arbejdskraft, der bredt er karakteriseret ved at bestå af medarbejdere, der kan tænke selv, tage 

initiativ, forholde sig kritiske, er selvledede og innovative. 

 

Det er vigtigt, at vi som ansvarlige voksne, uanset om vi er politikere, offentligt ansatte skolefolk, 

forældre eller pårørende til de unge, oplyser dem så nuanceret som muligt om de forskellige 

uddannelsers potentiale. 

 

Med den politiske og mediemæssige ensidige fokusering på manglen på folk med 

erhvervsuddannelser, kunne et ungt, klogt og ansvarligt menneske jo godt tænke, at så må jeg da 

hellere gå den vej.  

 

Og det ville utvivlsomt være godt for vores samfund, hvis vi fremadrettet fik flere faglærte, ligesom 

det ville være rigtig godt, hvis vi fik flere sygeplejersker, lærere, ingeniører, it-eksperter, 

maskinmestre - og ja, jeg kunne blive ved. 
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Sagen er den, at vi får massiv mangel på uddannet arbejdskraft fremadrettet, og det er altså både 

den erhvervsfaglige arbejdskraft og den arbejdskraft, der er uddannet fra de korte og mellemlange 

videregående studier. 

 

Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser således, at vi i 2025 vil mangle ikke alene 

72.000 faglærte, men også 65.000 med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.” Citat 

slut.  

 

Citatet skyldes rektor Marianne Dose Hvid fra Ikast-Brande Gymnasium. Vi nævner det i denne 

beretning, fordi vi finder det markante fokus på erhvervsuddannelser her i området noget 

overdrevet. Ikke fordi vi ikke erkender, at der skal erhvervsuddannede til, men mere fordi det 

nærmest ligner en lidt for ensidig fokusering hos meningsdannere blandt politikere og dele af 

arbejdsmarkedets parter. 

 

10. klasse på erhvervsskole 

10. Klasse i Herning skal nu tages på Herningsholm Erhvervsskole. I parentes skal bemærkes, at 

uddannelsen skal forestås af virksomhedsoverdragede lærere fra Skolen på Sønderager, så det skal 

nok blive godt. Vi hører, at ledelsen på erhvervsskolen har været meget lyttende og givet lærerne 

frie hænder til at etablere substansen i skoletilbuddet. I skrivende stund har 103 tilmeldt sig, så det 

tegner umiddelbart godt. Nyhedens interesse i nye større og spændende lokaliteter spiller sikkert ind 

sammen med UU’s, uden tvivl, store indsats for at få elever sporet den vej. Til sammenligning blev 

248 Herning elever indskrevet i 10. klasse, da den selvstændige kommunale skole for 10. Klasse 

åbnede i 2001. 

 

Behøver elever i Vestdanmark gymnasiale uddannelser? 

Nu står og falder rekrutteringen til erhvervsuddannelserne næppe med 10. klassernes placering, men 

problemet i et område som vores kan være, at man ender med helt at overse, at andre 

ungdomsuddannelser og mellemlange- og videregående uddannelser i den grad kan blive 

mangelvarer her. Marianne Dose Hvid tilkendegiver endvidere i sin artikel som blev bragt i Herning 

Folkeblads ”Alt om Ikast-Brande” den 24/2 i år:  

Jeg citerer: ”Jeg bliver bekymret, når jeg hører politikere udtale sig om, at måltallene for den andel 

af unge, der skal tage en gymnasial uddannelse, godt kan være lavere i Vestdanmark end i de større 

byer østpå. Jeg har hørt forslag om måltal på 60 procent gymnasiefrekvens i storbyerne og 10 

procent i Vestdanmark ”citat slut. 

 

Skulle nogen virkelig i ædru tilstand arbejde videre ad et sådant spor, bliver vi sandelig lige så 

bekymrede og vil appellere til, at for smalle strategier i den kommunale uddannelsespolitik ikke 

vokser yderligere i Herning og Ikast-Brande.  

 

Ny Start 

Som bekendt kom der ingen arbejdstidsaftale ud af OK 18. I stedet blev der nedsat en 

undersøgelseskommission samt aftalt at igangsætte ”Ny Start” i kommunerne.  

 

Herning Kommune og Herningegnens Lærerforening modtog i slutningen af januar henvendelse fra 

kommissions formand Per B. Christensen og hans sekretariat, om besøg i Herning Kommune. I 

kredsstyrelsen havde vi besluttet, at kom en sådan henvendelse, ville vi sige ja til deltagelse. 
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Mødet blev afholdt i sidste uge nærmere bestemt den 7.marts.  

Skolechefen og kredsformanden havde udvalgt Vestervangskolen som den skole, kommissionen 

besøgte. Dagen var tilrettelagt med deltagelse af en række aktører. 

 

Herning 7. marts: Besøg af undersøgelseskommission 

Programmet var som følger:  

Først fælles frokost med introduktion til dagen ved Per B. Christensen. Her fik vi oplyst 

begrundelsen for, at kommunen var udvalgt. Der var tre årsager: 

1. Det er en veldrevet kommune 

2. Det er en kommune med indflydelse i KL’s bestyrelse 

3. Det er en kommune uden arbejdstidsaftale, fælles forståelser eller andet. Her gælder kun 

LOV 409 i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid.   

 

 

Formål med undersøgelseskommission 

Vi fik endvidere oplyst, at kommissionen ved udgangen af 2019 skal fremkomme med anbefalinger 

til KL og DLF med henblik på mulighed for indgåelse af central arbejdstidsaftale.  

Inden udarbejdelse af anbefalinger vil kommissionen have besøgt 20 kommuner og 20 skoler.  

Opsamlingen af viden fra Herning blev afviklet via en række samtaler med Per B. Christensen og 

hans sekretariatschef Mads Mikkelsen. Ikke den Mads Mikkelsen  

 

Kommissionsformandens første samtale var med skolechef, CBL chef og Skolederforeningens 

formand. 

Derefter talte han med kredsformanden, efterfulgt af samtale med skolelederen på Vestervang, så 

samtale med TR, Vestervang og til slut samtale med fire lærere fra skolen.  

Hvilke anbefalinger, der kommer ultimo 2019, vil vi studere med interesse og se, om vi kan 

genkende input fra vor medvirken.  

  

Forslag til temaer i Herning og Ikast-Brande 

Lokalt opfordrer HLF fortsat til igangsætning af Ny Start i begge kommuner. Ovenpå budget 2019 

forekommer det os også, at være en måde at komme videre på. Kommunerne ved uden tvivl, at 

arbejdet og samarbejdet ikke handler om indgåelse af arbejdstidsaftale, hvilket vi jo er bekendt med, 

at begge kommuner frygter.  Imidlertid er der en række tiltag, hvor et forpligtende samarbejde med 

det formål at forbedre arbejdsmiljø og undervisningsmiljø er oplagte muligheder.  

Umiddelbart foreslår vi følgende temaer: 

 

- Fokus på professionsudvikling og anerkendelse. 

- Lærernes efter- og videreuddannelse.  

- Rekruttering og fastholdelse med målrettede tiltag i forhold til nyuddannede. 

- Fokus på kvalitet i undervisning og læring. 

- Ny orientering specielt i Herning med SFO som en del af skolernes organisation. 

- Og som nævnt tidligere i denne beretning inklusion og mulighederne heri.  

  

Med disse ord vil jeg slutte beretningen og overgive den til generalforsamlingens behandling.  


