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Folkeskolereform 

Der er én ting, der er sikkert: 

Siden folkeskolereform og LOV 409 faldt 

over hinanden i august 2013, har der hersket 

en form for ”Vi venter på Godot” i 

folkeskolerne.  

Der er en anden ting, der også er sikkert: 

Medens vi venter, sætter vi os ikke ned og 

græder i kor!  

 

 
 

 

Bevægelse i skolen 

Bevægelse i skolen er nu et indholdskrav i 

folkeskolens dagligdag. Lidt firkantet hedder 

det, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter i 

gennemsnit hver dag. Kravet herom er affødt 

af flere interesser. For det første er der en 

knapt så positiv samfundsmæssig vurdering af 

befolkningens sundhedstilstand. Vi bliver for 

fede, for inaktive og for fikserede foran 

diverse skærme. Dertil kommer en vurdering 

af, at bevægelse kan være et særdeles godt 

pædagogisk princip i undervisningen. Og det 

er faktisk ikke noget nyt. Undskyld, vise 

folkeskolelovsfædre og mødre, hvis I regnede 

med at have opfundet noget nyt.  Dans, hop, 

spring, løb, gang og ageren er anvendt i 

masser af undervisnings forløb på skolerne 

som middel til at skabe og forankre læring via 

kroppen. Udover de to forannævnte interesser 

har der været et stort fokus fra 

idrætsorganisationer, der ser mere bevægelse i 

skolen bl.a. i sammenhæng med den ”åbne 

skole”, som mulighed for at få flere 

medlemmer ind i idrætsklubberne igen – til 

gavn for bredden men så sandelig også for at 

kunne skabe grobund for elite og talent 

udvikling. Jo intet nyt under solen: 

Folkeskolen skal løse samfundsmæssige 

problemstillinger, samtidigt med at poderne 

både skal dannes og uddannes. 

   

Lektiehjælp/lektiecafe’/fordybelsestid - 

kært barn har mange navne 

Lovgiverne fandt det også meget væsentligt at 

sikre lektiehjælp især til børn og unge fra 

mere uddannelsesfjerne hjem. Og uanset 

social status så møder alle børn jo ikke op 

med lige mange ”små grå”.  Udmærket tænkt, 

men måske for ureflekteret, idet den såkaldt 

obligatoriske lektielæsning blev lagt for had 

fra start. De Konservative ville sammen med 
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Liberal Alliance ikke vide af denne del, men 

måtte acceptere, at lektiehjælp kom med i 

loven. Til gengæld forlangte de konservative 

så, at lektiehjælpen skulle være frivillig og af 

den årsag ligge sidst på skoledagen. Det sidste 

var en af grundene til, at reformens år 1 blev 

endnu vanskeligere at planlægge 

hensigtsmæssigt for skolerne. 

  

Højere fagligt niveau  

Der er et massivt krav om et højere fagligt 

niveau, populært sagt skal reformen levere, at 

en elev i 7. klasse i dag skal være på niveau 

fagligt med en 8. klasses elev indenfor en kort 

tidshorisont. Af samme årsag har lovgiverne 

øremærket midler til lærernes kompetenceløft. 

Det hedder som belyst i den skriftlige 

beretning at i år 2020, må man som lærer 

alene undervise i fag, hvortil man har 

erhvervet kompetence som 

”undervisningsfag” - tidligere hed dette 

linjefagskompetence. Umiddelbart ganske 

fornuftigt. Blot er der siden reformens 

indførelse tendenser til et regulært niveaufald, 

idet alt for mange timer i folkeskolen læses af 

ikke læreruddannede. Måske er det en af de 

væsentligste problemstillinger ved, at 

kommunerne har ansvaret for folkeskolens 

kvalitet.  Der er alt for ringe fokus på såvel 

rekruttering som på fastholdelse af lærere - i 

al fald i Herning og i Ikast-Brande. Fatalt med 

det kendskab vi har til befolkningens 

uddannelsesniveau. Op til det sidste 

kommunalvalg i 2013 bragte Berlingske 

Tidende en artikel, der fortalte om de enkelte 

kommuners uddannelsesniveau. Som bekendt 

er der 98 kommuner. Antallet af borgere med 

mellemlang videregående uddannede og 

længerevarende uddannede placerede Herning 

på plads nummer 61. Ikast-Brande lå i bund 

10, idet kommunen placerede sig på plads 

nummer 91. Hvordan situationen er nu vil 

vise sig, når der op til kommende 

kommunalvalg igen vil forelægge en måling.  
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Bedre trivsel 

Folkeskoleloven er også sat i verden for at 

sikre bedre elevtrivsel. Af samme årsag laves 

trivselsmålinger. Disse har aktuelt vist sig 

problematiske i Ikast-Brande, hvor 

udskolingseleverne øjensynligt ikke føler sig 

alt for godt tilpas. Årsagsforklaringerne til 

dette øjebliksbillede kender vi ikke i 

Herningegnens Lærerforening. 

Udvalgsformanden har beklaget dette og bedt 

om at få en bedre status.  

Handlemulighederne for skolerne melder 

historien imidlertid ikke noget nærmere om. 

Måske kunne et bud være at anvende 

mulighederne for en kortere skoledag til 

fordel for to- lærerordninger, så mulighederne 

for at bruge det omkringliggende samfund, 

mulighederne for fordybelse og mere 

differentiering blev nemmere at realisere for 

lærerne.  

 

Pædagoger i skolen  

Lovgivernes ønske om at forlænge 

skoledagen betød jo, at der ville blive behov 

for færre timer til fritidsordninger efter 

skoletiden. Også af den årsag fandt lovgiverne 

det vigtigt at placere pædagoger i skolen – 

måske ligeså meget af hensyn til 

beskæftigelsessituationen for pædagoger som 

af hensyn til et fagligt løft af elevernes 

resultater!?  Man opfandt derfor den 

understøttende undervisning, hvor pædagoger 

kan varetage undervisningen alene men i 

forløb, hvor læreren har ansvaret. Mærkelig 

konstruktion – som bliver endnu mere 

mærkelig, når praksis flere steder er, at 

læreren og pædagogen ikke tildeles tid til 

samarbejde om formål og iværksættelse! Det 

er utilstedeligt overfor både lærerfagligheden 

og pædagogfagligheden.  Kravet om 

pædagoger i skolen er imidlertid så markant, 

at man i vore kommuner flere steder ansætter 

pædagoger i stedet for lærere. Ambitionen om 

et bedre og mere forpligtende samarbejde i 

skolen mellem lærere og pædagoger i den 

længere skoledag er helt på sin plads. Men 

virkningen udebliver, fordi denne ambition i 

sig selv fordrer flere resurser og resurserne er 
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jo blevet beskåret i begge vore kommuner 

over tid! Senest har Herning via det såkaldte 

mulighedskatalog, vedtaget i foråret 2015, 

besluttet at spare knapt 11 mio. i 2016 og 

knapt kr. 13 mio. i årene femover. Oveni kom 

så yderligere besparelser i 

budgetbehandlingen for 2016. I Ikast-Brande 

har sparekniven ligeledes betydet store 

besparelser over tid, og aktuelt vil man nu 

spare 20 mio. via ændringer i skolestrukturen. 

Sørgelig udvikling i begge kommuner, som 

for alvor tog fart i Herning efter 

kommunalreformen i 2007. I Ikast-Brande 

startede det tilbage i 2002.  

  

Uddannelseskravet 

Som nævnt tidligere, er der stort fokus på 

lærernes faglighed – ja, lærerne skal i 2020 

forhindres i at undervise i fag de ikke har 

undervisningsfagskompetence i! Til den tid 

fortsætter man så måske stadigvæk med 

gladeligt at ansætte studenter og andre uden 

læreruddannelse. Fagligt løft? Tjah bop bop 

bop.  

Folkeskoleloven er ellers tydelig nok:  

Lærere varetager undervisning i fagene og 

kan bistås af pædagoger.  

Pædagoger kan varetage undervisningen i 

børnehaveklassen og på 1. til 3. klasse. Det er 

en betingelse, at pædagogen på 1. – 3 

klassetrin varetager afgrænsede 

undervisningsopgaver indenfor sine 

kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. Dvs. 

at en pædagog ikke kan varetage 

undervisningen i et helt fag gennem et helt år. 

Da vi i HLF fra medlemmer og sågar også fra 

forældre får spørgsmål om dette forhold, er 

det vores agt at afdække, hvorvidt 

folkeskoleloven misligholdes i forhold hertil.  

Lærere og pædagoger kan undervise i den 

understøttende undervisning alene eller 

sammen. Underviser pædagogen alene, er det 

lærerne i fagene, som ansvarlige for den 

undervisning pædagogen forventes at 

understøtte.  
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Det er en ledelsesopgave at sikre, at loven 

overholdes på disse punkter.  Om det sker 

beror sikkert også på, om politikere og 

forvaltning tydeligt markerer dette som en 

væsentlig værdi.  

I Herningegnens Lærerforening undrer det os 

nemlig, at der tilsyneladende eksisterer en 

antagelse hos visse politikere og visse 

kommunale embedsmænd om, at det er ét 

fedt, om den der underviser er pædagog - eller 

læreruddannet. Det er ikke et fedt!  

Læreren kan ideelt set ikke erstattes af en 

pædagog eller af en anden uden 

læreruddannelse, men læreren kan bistås af 

pædagogen i undervisningen eller af andre 

fagligheder fx via den åbne skole, og det er en 

helt anden snak.  

 

 
 

 

Åben skole 

Ideen om den åbne skole har været tænkt som 

en mulighed for skolerne til at bevæge sig 

mere ud for at tage det omgivende samfund 

med ind i undervisningen. Den understøttende 

undervisning kan tænkes ind her, idet et 

undervisningsprojekt i en given klasse kunne 

være etableret i samarbejde med fx 

billedskole, sangskole, musikskole, 

dramaskole, operaskole, danseskole, 

industrivirksomheder, offentlige  

 
 

 

virksomheder, idrætsforeninger osv. 

Forløbene kunne være entreprenante i den ene 

eller den anden retning, være med fokus på 

fordybelse i fag eller fagområder – ”the sky is 

the limit”, kan man sige. MEN den 

nærværende økonomi eller mangel på samme, 

som kommunen stiller til rådighed for 

skolerne, betyder selvfølgelig, at ikke alt er 

muligt hverken i Ikast-Brande eller Herning. 

Hvis man skal kunne bruge alle de 

muligheder, der fx vil være i arbejdet med den 

åbne skole, skal der være flere lærerkræfter til 

rådighed på skolen og et råderum, der 

betyder, at skolen kan honorere 

samarbejdsparterne i et vist omfang. Skolerne 

på denne egn har aldrig været bange for at 

bruge det omkringliggende samfund. Dette 

vidner begge kommuners entreprenørskabs 

arbejde i folkeskolerne i den grad om.  

Mulighederne gribes af lærerne, så snart de 

blot kan skimtes.  
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Læringsmål/fælles mål/individuelle mål 

Det helt store dyr i åbenbaringen er den 

læringsmålstyrede undervisning, den 

målstyrede undervisning eller som den hedder 

i Herning: den målbevidste undervisning. 

Faktisk forekommer begrebet ikke i 

folkeskoleloven. I forlængelse heraf er der nu 

krav om, at lærerne og skolerne skal leve op 

til de fælles mål, som så skal omsættes i mål 

for den konkrete undervisning i forhold til den 

enkelte klasse og indtil fornylig den enkelte 

elev! Der er i forlængelse af målhysteriet 

opstået en vis kø ved håndvasken, idet 

forskellige fædre til fælles mål er kommet i 

tvivl om, hvad de sådan selv går og melder 

ud. Flere skoler har kunnet berette om, at 

ministeriets læringskonsulenter har belært  

 

lærerne om, at der skulle sættes individuelle 

mål for hver eneste elev – de ansvarlige fra 

ministeriet siger så, at det aldrig har været 

meningen. Oveni forvirringen kommer så 

kommunernes fortolkninger, der kan være i 

øst og vest. Der er al mulig grund til, at 

lærerfagligheden tager herredømmet over 

egen praksis tilbage. Herningegnens 

Lærerforening vil gerne understøtte en sådan 

nødvendig bevægelse i begge vore 

kommuner.  Det dur simpelthen ikke, hvis der 

fra politisk og forvaltningsmæssigt hold 

sendes diktater ud til den professionelle lærer 

om, hvordan undervisning og læreprocesser 

skal tilrettelægges og praktiseres! Det er på 

tide lærerfagligheden, ganske symbolsk, 

vælter bullshitkanonernes affyringsramper.  
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Tale folkeskolen op og tale folkeskolen ned  

Det er ingen hemmelighed at 

folkeskolelovens succes indtil nu er en anelse 

begrænset. Dette skyldes ikke mangel på 

dygtighed, engagement og høj faglighed på 

skolerne, men først og fremmest mangel på 

ansvarlighed fra politisk hold overfor 

skolevæsenet og manglende villighed til at 

sørge for de nødvendige resurser til skolerne. 

Det gælder mange steder i landet og så 

sandelig også her i kredsen.  

I en artikel i Politiko d. 13/2 2016 under 

overskriften: ” Parter slås om ansvaret for 

vingeskudt folkeskolereform” var der i den 

grad dokumentation for politisk 

ansvarsforflygtigelse. Det hedder i artiklen at; 

” Danmarks Lærerforenings negative 

holdning over for folkeskolereformen har 

besværliggjort reformens succes, siger flere 

S- og V-politikere.  De negative historier om 

politikernes storstilede folkeskolereform har 

været mange, siden ændringerne trådte i kraft 

i 2014. Startvanskeligheder, trætte børn og 

frustrerede lærere, der klager over, at de ikke 

har tid til at forberede sig og derfor leverer 

en undervisning, de ikke selv er tilfredse med 

har fyldt godt op i medierne. Nu retter flere 

politikere, der selv spillede en central rolle i 

forhandlingerne om folkeskolereformen, kritik 

mod Danmarks Læreforening (DLF). En del 

af problemerne med reformen skyldes, at DLF 

med formand Anders Bondo Christensen i 

spidsen har haft en alt for negativ holdning til 

reformens indhold, siger de”. 
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Følgende citeres direkte: »Jeg bliver lidt ked 

af de ensidige udmeldinger, der kommer fra 

DLF om folkeskolereformen. Der er en alt for 

stor overvægt af negativt fokus, der ikke giver 

et retvisende billede af reformen,« siger 

Socialdemokraternes Troels Ravn, der under 

forhandlingerne i 2013 var sit partis ordfører 

på området og derfor dybt involveret i 

processen omkring tilblivelsen af reformen”.  

 

Videre hedder det i artiklen: ”Troels Ravns 

partifælle, Socialdemokraternes nuværende 

undervisningsordfører Annette Lind, mener, 

at lærere og pædagoger er »altafgørende« for 

folkeskolereformens succes”. 

Til citat siger hun: »Jeg synes, det er en 

ærgerlig udvikling, tingene har taget. Vi har 

alle et ansvar for at tale folkeskolen op. Også 

Danmarks Lærerforening, og jeg kunne godt 

have ønsket mig, at de ikke havde været med 

til på den måde at puste til bålet af 

utilfredshed,« siger Annette Lind. 

 

Videre oplyses i artiklen at: ”Tidligere 

undervisningsminister Christine Antorini (S), 

skriver i et skriftligt svar til politiko.dk, at hun 

som tidligere minister ikke vil blande sig i 

debatten længere. Heller ikke de radikale 

ønsker at medvirke. Lotte Rod, der var 

undervisningsordfører for de Radikale under 

reformforhandlingerne, skriver i en sms, at 

»lærerne spiller en afgørende rolle, og jeg 

har derfor ikke lyst til at bidrage til at tale 

nogen konflikt op«”.  
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”Også Venstres undervisningsordfører, Anni 

Matthiesen, mener, at reformen har haft 

sværere betingelser, fordi man fra flere sider 

er »blevet ved med at ville finde håret i 

suppen«.” 

Til citat siger hun: »Jeg kunne godt ønske 

mig, at Anders Bondo ville blive endnu bedre 

til at prøve at hjælpe reformen på vej. Det 

ville have været rart, hvis Bondo også ville 

fortælle de positive historier. Også for 

lærernes egen skyld. Det har de fortjent,« 

siger hun. 

 

Så vender artiklen sig til DLF og fortæller: 

”Formanden for Danmarks Lærerforening, 

Anders Bondo, afviser fuldstændig kritikken. 

Og vender den direkte mod politikerne selv”. 

Til citat siger Anders Bondo: »De løber jo 

totalt fra ansvaret. Politikerne har først valgt 

at nedlægge 13 pct. af stillingerne i den 

danske folkeskole. Så gennemfører man en 

kæmpestor reform, hvor eleverne skal have 

langt mere undervisning - uden at der bliver 

ansat en eneste lærer. Og nu er der så 

politikere, der skyder skylden på lærerne. Det 

er helt absurd, det her. Politikerne burde 

sikre, at skolerne fik mulighed for at lykkes 

med den opgave, de har givet os. Men det har 

de ikke gjort. Det er en uforskammethed, at 

man så bagefter siger, det er lærernes skyld. 

Det kan jeg blive helt harmdirrende over. 

Hvad bilder de sig ind? er Anders Bondo 

videre citeret for at spørge. 

 

Nogle politikere forstår Anders Bondo 

Videre fortælles det i artiklen, at ”Hverken 

Dansk Folkeparti eller SF vil kritisere 

Danmarks Lærerforening.  SF’s 

undervisningsordfører, Jacob Mark, retter i 

stedet kritikken mod sit eget parti og den 

tidligere regering. Han citeres for at sige: 

”Forløbet omkring tilblivelsen af reformen 

var en af de største fejl, SF nogensinde har 

begået. Det er klart, at lærernes modstand 

mod reformen har haft betydning for 

reformens manglende succes. Men det var 

vores egen skyld, fordi vi ikke inddrog dem 

ordentligt i forløbet, --- Den måde, man 

udstillede lærerne i helsidesannoncer og 

spredte myter om dem på, var pinlig. Så jeg 

forstår godt, at Danmarks Lærerforening og 

Anders Bondo har været vrede”, siger Jacob 

Mark. 

Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex 

Ahrendtsen, vil heller ikke skyde på 

Danmarks Lærerforening. ”Anders Bondo 

Christensen har bare kæmpet for sine 

medlemmer - præcis som han er valgt til”, 

siger Alex Ahrendtsen. Videre til citat siger 

Ahrendtsen: ”Og jeg kan godt forstå, han har 

været kritisk. Den daværende regering 

blandede jo reform og 

overenskomstforhandlinger om 

arbejdstidsregler sammen og kørte lærerne 

over. Det gjorde, at tusindvis af lærere var 

skuffede, og det kunne selv ikke en Anders 

Bondo lave om på”, siger Alex Ahrendtsen. 
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Den nuværende undervisningsminister, Ellen 

Trane Nørby, vil ikke kritisere lærerne.  

”Tilblivelsen af reformen var mildest talt 

kaotisk og uklogt tilrettelagt”, siger Ellen 

Trane Nørby med henvisning til, at 

folkeskolereformen og de 

overenskomstforhandlinger, der førte til både 

konflikt og lockout af lærerne i 2013, lå 

meget tæt på hinanden. ---- ”Det er på tide at 

smide konflikthandskerne og komme i 

arbejdstøjet. Vi har brug for, at lærerne 

positivt engagerer sig. Det er den måde, vi 

skaber en stærk skole på”, er 

undervisningsministeren citeret for at sige. 

 

 

Stadig aktuel debat 

Jeg håber I bemærkede, at ovenstående citater 

fra politikere på borgen kun er en måned 

gamle – det er med andre ord stadigvæk en 

varm politisk kartoffel at beskæftige sig både 

med folkeskolereform og LOV 409. 

Bedømmelsen af det politiske håndværk i 

relation både til folkeskolereform og OK 13 

vil vi overlade til det enkelte medlem. Men 

det er åbenbart helt umuligt for nogen af de 

politikere, der har hovedansvaret for 

situationen blot at tilkendegive, at noget 

kunne være grebet anderledes an.   

På trods af den politiske ansvarsforflygtigelse 

er der god grund til at fremhæve vore 

medlemmers indsats, for I står hver dag last 

og brast for, at de børn og unge I har ansvaret 

for at danne og uddanne, mærker så lidt som 

muligt til de mildt sagt vanskelige 

arbejdsbetingelser, I som professionelle 

bydes. Kommunerne forlanger anerkendende 

tilgang til eleverne – et krav vi helt igennem 

er enige i – blot undrer det os, at den samme 

anerkendende tilgang til personalet på 

skolerne ikke er en spidskompetence, 

kommunerne synes at besidde. 

 

Læringsplatforme  

Som omtalt i den skriftlige beretning er det 

nu et krav, at alle kommuner har anskaffet 

digitale læringsplatforme til brug på skolerne 

med udgangen af 2017. Herning er i fuld 

gang med at implementere dette som værktøj 

til brug for bedre at kunne leve op til 

folkeskolereformens krav. Børne og 

familieudvalget har vedtaget en plan for 

arbejdet med folkeskolereformen senest  
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behandlet på udvalgsmøde 10. februar i år. 

Planen har været behandlet af TR, og vi har i 

fællesskab besluttet, hvorledes vi som 

forening vil sikre, at personalet på skolerne 

får en fremtrædende placering i arbejdet. Vi 

synes umiddelbart, det kan se ud, som om 

man tror, ledelsen alene kan lykkes med 

opgaven. Det vil kun lykkes der, hvor 

ledelsen formår at skabe involvering, så 

personalet tager ejerskab til den pædagogiske 

retning og de faglige ambitioner. Gode ledere 

leder gennem sine lærere og øvrige 

pædagogiske personale.  

 

I Ikast-Brande har man siden 

folkeskolereformens start arbejdet med 

firmaet ”Teach”.  I første omgang i relation til 

den såkaldte ”Pædagogiske Læringscirkel”. 

Samarbejdet med ”Teach” er vokset større og 

større. Det ser ud, som om firmaet også skal 

levere læringsplatformen. Levere og levere er 

vist så meget sagt – for platformen bliver til, 

hedder det sig, i samarbejde med lærerne, som 

via deres pædagogiske indsigt og praksis er 

med til at skabe læringsplatformen.  Egentlig 

en ganske smart forretningsfidus hvis man 

tænker efter - nå, spøg til side. Problemet er, 

at vi i HLF mest hører om, at intentionerne er 

gode nok, men at alt for meget ikke virker. 

Den tekniske side af sagen alene er 

problematisk. Vi kan konstatere, at Ikast-

Brande har kastet næsten alle sine æg i én 

kurv. Prisen herfor kender vi ikke. Når vi så 

også konstaterer, at kompetenceløftet af 

lærere til undervisningsfag niveau lader meget 

tilbage at ønske, må vi forsøge at råbe 

politikerne op.  I en nylig BDO- rapport, 

kommunen selv har bestilt kan vi se, at 

Herning på uddannelsesområdet ligger langt 

mere ambitiøst end Ikast-Brande.   

 

Hvad skal læringsplatforme bruges til? 

Herningegnens Lærerforening finder, at 

læringsplatforme skal understøtte arbejdet i 

skolen og skal kunne anvendes både i relation 

til digitale og til analoge undervisningsforløb. 

Platformene skal ikke udvikle sig til rigide 

kontrol og målestationer. I Herning er der lagt 

op til høj grad af medarbejderinvolvering i  

udvælgelsen af platform og senere, går vi ud 

fra, også i substansen. I Ikast-Brande virker 

arbejdet med ”Teach” alt for ”top-down” 

styret. I det hele taget er det beklageligt, når 

byråd træffer beslutninger langt ind i de 
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professionelles sfærer. Et eksempel fra en 

anden kommune og en anden sektor fra det 

virkelige kommunalpolitiske liv er sagen fra 

Randers, hvor byrådet har besluttet, hvor 

mange frikadeller daginstitutionerne skal 

servere! Sådan noget kunne da ikke ske hos 

os - vel?  

 

§16B og to ”voksne” i klassen 

Der er fra undervisningsministerens side 

peget på muligheden for at anvende den 

understøttende undervisning i fagene som to – 

lærerordninger – eller som det hedder ”to-

voksenordninger”. Sikke et udtryk.  Er det 

ikke mageløst, at politikere i Danmark synes, 

der skal være voksne tilstede i 

undervisningen! Er der mon tale om, at det 

kan være ”Maren i kæret” og ”Pølsemanden”, 

der kan udgøre teamet ”to- voksne” – man 

ved det ikke! Forestil jer i øvrigt at Novo 

Nordisk, DR eller Mærsk skulle finde nye 

bestyrelsesmedlemmer og så tilkendegav: Vi 

skal besætte to bestyrelsesposter med nye 

mennesker – vi vil derfor gerne have ”to- 

voksne” Eller forestil jer et hospital. Ville 

man her kunne høre et højtalerkald med 

følgende budskab:” en voksen til 

operationsstuen NU”. 

 

Berøringsangst? 

Det er svært at undlade lidt humoristisk 

causeri over udtrykket, for det er da 

fantastisk, at danske politikere ikke må eller 

vil have nogen mening om, hvornår det er 

lærere man vil have i undervisningen og 

hvornår det er pædagoger man hellere vil 

have ansat i skolen. Om ”to-voksen 

retorikken” anvendes for at glæde nogen, ved 

vi ikke. Os glæder det i al fald ikke, idet vi 

synes det er en nedvurdering både af lærernes 

og pædagogernes faglighed.  

 

Tilbage til muligheden i 16B. I Ikast- Brande 

har man i februar besluttet følgende:  

Byrådet giver skolerne i Ikast-Brande 

Kommune mulighed for at dispensere fra 

skoledagens længde ved at godkende en 

nedsættelse af tiden til understøttende 

undervisning med henblik på at sikre klassens 

trivsel og faglige udvikling for bestemte 

klasser ved hjælp af ekstra personale i 

klassen. Godkendelsen gælder primært for 

skolernes specialklasser samt i særlige 

tilfælde for almenklasser. Byrådet delegerer 

beslutningskompetencen til skolechefen efter 

udtalelse fra skolebestyrelsen. 
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I Herning lurepasses der indtil udvalget har 

behandlet sagen.  I HLF er vi dog bekendt 

med, at flere skoler er interesserede i at 

anvende 16B især på mellemtrin og i 

udskolingen. Men vi fortæller ikke her hvem 

det er.  

 

Skolestruktur Ikast-Brande 

Første del af dramaet om ny tildelingsmodel 

og nedlæggelse af skoler i Ikast-Brande 

sluttede med en udvalgsindstilling d. 24/2 om 

at lukke Vestre skole, det var alle enige om. 

Et mindretal ville også lukke Isenvad skole. 

Til grund for dette ligger byrådets beslutning 

om, at der i kommunen skal spares 100 mio. 

på driften fra 2017. Skolerne skal levere de 20 

mio.  

Som nævnt tidligere har der været ført 

nedskæringspolitik på skolerne over tid.   

Byrådet har tal til rådighed der viser, at der 

bruges, siger man, for mange penge på 

skolerne i kommunen.  Problemet med tal fra 

Ikast-Brande er, at de ikke er 

sammenlignelige med tal fra kommuner, som 

er med i FLIS. FLIS er en forkortelse af 

Fælleskommunalt Ledelses Informations 

System. Ud af 98 kommuner er pt. 79 med i 

FLIS. Det gælder Vejle, Herning, Holstebro, 

Norddjurs, Silkeborg og Hedensted, som er de 

kommuner Ikast-Brande sammenlignes med 

på en række områder i den BDO rapport, som 

er baggrunden for politikernes beslutning. 

HLF frygter, at tallene ikke er valide og har i 

øvrigt en bekymring for, om tallene mere er 

politiske end retvisende. 

 

Begrundelser for strukturtilpasninger 

Når børnetallet falder, selvom det ikke er 

markant, er det naturligvis ikke forbudt at 

vurdere sin kapacitet. Blot er det trøstesløst, 

hvis det alene er besparelsesmotivet, der 

styrer og ikke kvaliteten i skolen, der ønskes 

set efter i sømmene. Byrådet skal beslutte om 

udvalgets indstilling følges 7. marts. Herefter 

sættes indstillingen i høring, hvorefter der 

først kan træffes endelig beslutning i byrådet i 

juni 2016.  
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Hvis Vestre skole lukkes pr. 1/8 2017 skal 

588 elever flyttes til en anden af de tre 

tilbageblevne skoler. I beslutningsgrundlaget 

ligger ikke en masterplan for, hvor børnene 

skal flyttes hen. Hvis der er noget, der kan få 

sindene i kog hos forældre, er det da 

manglende synlighed og viden om planerne i 

sådan en proces! Skal hele klasser flyttes? 

Skal klasselærere flyttes med? Skal alle 

specialtilbud flyttes et sted hen eller flere 

steder hen? HLF skal indtrængende anmode 

om, at der inden beslutning om høring tages 

foreligger en tids- og handleplan for hele 

scenariet, hvori også inddrages 

bygningsmæssige og personalepolitiske 

forudsætninger. Alt andet lige bliver 

konkurrenceforholdene mellem den 

kommunale skole og privat- og friskolerne 

forvredet en ekstra gang, hvis man efterlader 

Vestre skole og sit skolevæsen i ”Limbo” i op 

til tre år.  

 

Ny tildelingsmodel – og Isenvad skoles 

fremtid 

Et diskussionspunkt vil blive hvorvidt Isenvad 

skal med i lukningen. Intet tyder på det på 

nuværende tidspunkt, for et markant flertal 

ønsker skolen bevaret. Men på hvilke 

præmisser? I relation til indstillingen vil 

Isenvad via tildelingsmodellem komme til at 

mangle 1,7 mio. Dette svarer til 3 – 4 

lærerstillinger. Her har vi noteret os, at 

borgmesteren, i forbindelse med behandlingen 

i økonomiudvalget onsdag i sidste uge ifølge 

Alt om Ikast-Brande (aoib) har følgende 

synspunkt, jeg citerer fra aoib: ”Carsten 

Kissmeyer (V). Økonomiudvalget finder det 

nemlig uacceptabelt, at prisen per elev i 

Isenvad er så høj som 72.000 kr. om året. Den 

billigste skole ligger på 46.000 kr. Vi er 

indstillet på at acceptere en vis merpris for at 

bevare en landsbyskole. Men ikke i den 

størrelsesorden”, siger Kissmeyer.  

Umiddelbart kan udtalelsen virke ude af 

folkeskolelovens kontekst. Forslaget til ny 

tildelingsmodel vil også gøre det vanskeligt, 

at leve op til folkeskolelovens krav på andre 

skoler i kommunen. Kravene i 

folkeskoleloven om klassen som bærende 

enhed, holddannelsesbestemmelserne mv. kan 

man ikke undlade at følge! Heller ikke selvom 

man er ”mental frikommune”.  
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”Mere af det samme” 

Som tidligere nævnt bekymrer det os stærkt, 

at skolevæsenet skal nedskæres med kr. 20 

mio., når der i stedet burde investeres.  Jeg 

erindrer om, at uddannelsesniveauet i 

kommunen i forvejen er lavt. Når 

vækstdrivere bl.a. er et vist 

uddannelsesniveau hos borgerne, er det da 

helt ”til hest”, at man politisk kun griber ned i 

værktøjskassen efter ”mere af det samme”, 

hver gang kommunen fattes penge. 

Evindelige besparelser, oveni den 

nedskæringspolitik man generelt har ført på 

skoleområdet, er ikke måden at vækste på. 

Der bør tænkes mere entreprenant, vi hjælper 

gerne til, idet vi samtidigt ved, at træerne ikke 

vokser ind i himlen. Vi foreslår en ordentlig 

analyse af, hvorledes skolestrukturen kunne 

se ud, hvor visioner om skolens indhold er 

afsættet. 

 

 

 

 

 Vi kan nævne følgende:  

- På visionssiden – hvad betyder og 

kræver folkeskolereformen egentlig? 

- På bygningssiden – er 

bygningsmassen opdateret til nutidens 

undervisningsformer og hvad skal 

gøres for, at det fysiske 

undervisningsmiljø og arbejdsmiljø 

bringes up to date? 

- Ledelsesmæssigt – hvorledes sikre 

den optimale ledelse af lærerne og det 

øvrige pædagogiske personale i 

kommunen som helhed og på den 

enkelte matrikel? 

- Personalepolitisk – sikring af aftalte 

kollektive rammer for arbejdets 

udførelse og en anerkendelse af 

lærerprofessionens og det øvrige 

pædagogiske personales 

handlekompetence.  

 

Arbejdsmiljø med LOV 409 i 

ascendanten 

Som nævnt i den mundtlige beretning 

undersøgte HLF i oktober 2015, 

hvorledes medlemmerne opfattede en 

række arbejdsvilkår og rammer for 

udførelsen af arbejdet. I samarbejde 

med afdelingen for analyse og 

kommunikation i DLF havde vi 

udvalgt nogle områder, vi gerne ville 

høre medlemmernes mening om.   
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Jeg nævner nogle eksempler fra 

undersøgelsen: 

 

Rekruttering og fastholdelse 

I de arbejdstidsaftaler, der var gældende i 

begge kommuner indtil juni 2013, indgik en 

aftale, der tilgodeså nyuddannede og 

nyansatte på skolerne. I aftalen var afsat 

ekstra tid til forberedelse, ligesom der var 

aftalt mentortid, som den nye havde til 

rådighed til sparring med en erfaren kollega. 

Formålet med aftalerne var, at kunne 

rekruttere og fasholde uddannede lærere til 

respektive skolevæsner.  

I undersøgelsesresultatet kom følgende frem 

fra målgruppen: I Herning har 8 lærere ud af 

28 nye fået mentor til rådighed. I Ikast-

Brande har 4 ud af 12 nye lærere fået mentor 

til rådighed.  

Konklusion: Når der fælleskommunalt ikke 

sikres en personalepolitik i forhold til 

nyuddannede, råder den individuelle 

ledelsesret, og der sker forringelser.   

 

Forberedelse: 

I de tidligere arbejdstidsaftaler var der 

indbygget en sikring af tid til forberedelse via 

en faktor i forhold til undervisning.  

Nu er det sådan, at der planlægges på skolen 

med undervisningstimer og andre opgaver, 

hvis omfang i øvrigt ikke oplyses for den, der 

skal løse opgaven – dette betyder, at 

forberedelsestiden kan blive uendeligt lille. I 

undersøgelsen blev spurgt, om læreren 

oplevede at blive bedt om at læse vikartimer 

eller løse andre opgaver i den tid, der var afsat 

til forberedelse. I Herning svarede 342 ja til, 

at de fik andre opgaver i forberedelsestiden og 

130 nej. I Ikast-Brande svarede 136 ja til, at 

være pålagt at løse andet i deres 

forberedelsestid medens 63 sagde nej.  

Når der derefter spørges om ledelsen, jf. 

punkt 6 fra de 15 punkter, kompenserer for 

den stjålne forberedelsestid, er billedet 

omvendt. Her svarer 47 i Herning ja til, at 

ledelsen forholder sig hertil, medens 295 

svarer nej. I Ikast-Brande svarer 22 ja til at 

lederen kompenserer og 114 nej.  

Konklusion: Når der ikke er kollektive 

rammer omkring lærernes arbejdstid, leveres 

ledelsesmæssigt en meget betænkelig 

personalepolitisk adfærd med konsekvens for 

undervisningens kvalitet og for den enkelte 

ansattes arbejdsmiljø.  
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Pauser 

På spørgsmålet om lærerne oplever at have tid 

til pauser til fx at spise frokost, benytte toilet 

mv i løbet af skoledagen siger i Herning 331 

ja og 141 nej. I Ikast-Brande siger 134 ja og 

65 nej. 

Fra arbejdsmiljøforskningen ved vi, at pausen 

i løbet af arbejdsdagen er vigtig, når man skal 

sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de 

ansatte. I begge kommuner er der behov for 

forbedringer, idet for mange ansatte 

tilkendegiver, at have for lidt tid til de 

rekreative pauser.  

Konklusion:  Uden aftalte rammer for 

pausetid hersker vilkårligheden, og 

ledelsesretten udøves ikke i nødvendigt 

omfang, så den sikrer helt elementære 

arbejdsmiljø krav. Udmattelse som 

konsekvens af en alt for komprimeret 

arbejdsdag, kan være en årsag til stigende 

sygefravær. 

 

Stress og stresslignende symptomer 

Undersøgelsen spurgte også, om man havde 

opsøgt læge i sidste skoleår og i indeværende 

skoleår med stress eller stresslignende 

symptomer. 

Ja svarede 106 i Herning og 366 sagde nej. I 

Ikast- Brande svarede 51 ja og 148 nej. 

Konklusion: Her er tale om et stort tal, der 

oplever stressrelaterede symptomer. Dette  

tilsiger behov for et ledelsesmæssigt noget 

større fokus på belastninger i arbejdet. 

Handler situationen om, at ledelsesretten ikke 

har fornødne resurser til forebyggende 

indsats, der hindrer sygefravær, må ledelsen 

råbe vagt i gevær til sine foresatte. Dette sker 

øjensynligt ikke.  

 

OK 15 

Da OK aftalen i 2015 med de 15 punkter om 

arbejdstid har som formål at forbedre 

arbejdsmiljøet både for lærere og for ledere. 

Derfor spurgte vi i undersøgelsen; om 

lærerene oplever at have et større overblik 

over arbejdssituationen i indeværende skoleår 

sammenlignet med sidste skoleår, hvor 

folkeskolereform og LOV 409 begge var nye.  

187 i Herning svarede ja til at have et større 

overblik og 285 svarede nej. I Ikast-Brande 
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havde 83 fået et større overblik, medens 116 

ikke havde opnået større overblik 

Ledelsesmæssigt har man i for få tilfælde 

formået at sikre en bedre situation. Dette 

følger muligvis af, at forvaltninger og 

politiske ledelser øjensynligt sanktionerer, at 

skolelederne ikke føler sig forpligtede til at 

leve op til de anvisninger, der ligger i OK 15 

aftalen!    

Konklusion: Der er fra HLF’s side 

dokumenteret tilstande her, som byrådene 

burde beklage dybt og sørge for blev rettet 

op! 

 

Opgaveoversigter og arbejdstidsopgørelser 

Undersøgelsen dokumenterede også, at man 

mange steder ikke lever op til lovens krav i 

relation til opgaveoversigten. Lovens § 5 er 

ellers ganske tydelig. Inden opgaveoversigten 

udarbejdes skal skoledelsen have en 

individuel samtale med hver enkelt af jer. 

Blandt andet for at afstemme forventninger og 

for at inddrage nødvendige justeringer i 

forhold til det skoleår, der er gået.  

Bestemmelserne i loven i relation til 

arbejdstidsopgørelsen er ligeledes tydeligt 

beskrevet i § 7 i Lov 409. Alligevel levede 

man i begge kommuner langtfra op til 

bestemmelserne heri. Mange lærere modtog 

ikke en arbejdstidsopgørelse inden udgangen 

af skoleåret – MEN nogen oplevede 

overenskomststridig lønreduktion på 

lønsedlen foranlediget af manglende 

ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige 

evner til at leve op til lovens bogstav. 

Generelt skandaløs situation, at der var store 

mangler i begge kommuner, allerværst stod 

det til i Herning kommune. Dette er i den grad 

udtryk for en elendig kommunal 

personalepolitik. 

Det agter vi ikke at stå model til én gang til. 

Jeres TR’er vil på et passende tidspunkt 

indkalde jer til faglig klub med henblik på at 

kvalificere planlægningen og klæde jer på 

individuelt til samtalerne med ledelsen. HLF 

og DLF udsender et materiale til jeres og 

TR’s brug.  

 

 

Name of the game 

HLF er helt klar over, at en del af gamet er, at 

vi og medlemmerne jo helst ikke må 

imødekommes og da slet ikke få ret i, at de 

ting vi påpeger bør rettes op. Til det er der vel 

bare at sige, at de små skos politik ikke 

kommer herfra, og at vi håber et kommende 

kommunalvalg kan være med til at skærpe 

fokus på skolepolitikken. Men indrømmet, 

alle sejl skal sættes til. 

 

I KL har man ikke stress men travlt  

Måske læste nogen af jer et interview med 

Michael Ziegler, formand for løn- og 

personaleudvalget i KL.  Han tilkendegav i 

Politiken, at det slet ikke passer, når offentligt 

ansatte oplever at blive stressede i større 

omfang på grund af forandringshastighed og 

arbejdspres. De er nemlig ikke stressede – de 

har bare travlt! Michael Ziegler medgiver  
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dog, at der er problemer, men de fleste af dem 

kommer fra Christiansborg i form af ”en 

konstant tsunami af bekendtgørelser”.  Dertil 

kommer, at de ansatte har for høje ambitioner, 

hvilket kan stresse dem, og det er dumt af de 

ansatte, synes Ziegler at mene.  

 

Under overskriften ”Konservativ borgmester 

debatterer om stress på et pinligt lavt niveau” 

replicerede professor Tage Søndergaard 

Kristensen på Zieglers synspunkter.   

Han skrev bl.a. følgende 

”---- Michael Ziegler er en af de ansvarlige 

for den meget store belastning, som de 

ansatte på folkeskolerne er udsat for. Her skal 

man bakse med tre gennemgribende 

forandringer på én gang: ny overenskomst, 

folkeskolereform og inklusion. Ingen af delene 

var ordentligt forberedt. Til gengæld blev de 

gennemført samtidig. ----- og måske 

allerværst – ser Michael Ziegler øjensynligt 

helt bort fra det psykiske arbejdsmiljø som en 

helt afgørende ressource. Det gode 

arbejdsmiljø består af to ting. For det første 

et godt og meningsfuldt arbejde, hvor man får 

lov til at levere en professionel indsats og 

gøre en forskel for borgerne. Og for det andet 

en arbejdsplads med god ledelse og høj social 

kapital (samarbejde baseret på tillid og 

retfærdighed). Ude i kommunerne og 

regionerne findes der masser af 

arbejdspladser, hvor man arbejder 

systematisk med netop disse to ting, og på 

disse arbejdspladser har man ikke behov for 

at diskutere, hvad forskellen er på stress og 

travlhed”. 

 

Jeg siger tak til Tage Søndergaard og vil 

gerne lige gentage: Situationen på skolerne 

er, at ledelserne og medarbejderne skulle 

håndtere tre gennemgribende forandringer på 

én gang: ny overenskomst, folkeskolereform 

og inklusion. Ingen af delene var ordentligt 

forberedt. Til gengæld blev de gennemført 

samtidig. Sådan er det fortsat! 

  

Nu kommer yderligere en opgave i forhold til 

den stigende flygtningestrøm, der betyder at 

skolerne oveni de tre ovennævnte 

udfordringer naturligvis også skal være i 

stand til at møde hvert eneste flygtningebarn 

på dets præmisser og levere så god 

undervisning som muligt.  
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Opfordring 

Der er brug for, at man besinder sig i 

kommunerne og indser, at uden lærernes med- 

og modspil går det ikke. En personalepolitik 

bør, som Tage Søndergaard anfører, basere 

sig på tillid og retfærdighed.  HLF’s 

føromtalte undersøgelse viser, at Herning og 

Ikast-Brande er et stykke vej væk fra begge 

dele.  

 

HLF har gentagne gange opfordret begge 

kommuner til at skabe ordnede forhold i 

relation til lærernes arbejdstid. Vi har ikke 

behov for at regulere i detaljen – men på de 

store væsentlige områder, som vi har nævnt i 

vore konklusioner omkring vores 

analyseresultat, vil det være oplagt at skabe 

fælles strategier.  

 

Opfordringen er hermed gentaget – uanset om 

kommunerne besinder sig eller ej vil jeg atter 

slå fast:  

 

Vi sætter os ikke ned og græder i kor, for 

det er jeres lærernes arbejde og 

samfundsnyttige indsats alt for vigtig til! 
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Herning Skolemuseum har holdt flyttedag fra Gjellerupskolen til Holtbjerg Midtpunkt. 

Planen er at museet indvies officielt inden sommerferien. HLF finder, at museet vil være et scoop i 

forhold til undervisningsforløb såvel monofagligt som tværfagligt. 

Herunder ses fotos med indtryk fra udstillingen. 
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Resultat af valg på generalforsamlingen den 11. marts 2016 

 

På generalforsamlingen var der, med en enkelt undtagelse, genvalg på alle poster: 

Helen Sørensen, Skolen på Sønderager, Herning blev valgt som kredsformand 

Morten Godske Jensen, Isenvad skole, Ikast-Brande blev valgt som næstformand 

Henrik Kølbæk, Vestervangskolen, Herning blev valgt som kongresdelegeret og 

kredsstyrelsesmedlem 

Annette Rydder Henriksen, Højgaardskolen, Herning blev valgt som kongresdelegeret og 

kredsstyrelsesmedlem 

Niels Lynnerup, Haderup skole, Herning blev valgt som kongresdelegeret og kredsstyrelsesmedlem 

Rasmus Gjørup Sørensen, UCI, Ikast-Brande blev nyvalgt som kongresdelegeret og 

kredsstyrelsesmedlem 

Lisbet Andersen, Præstelundskolen Ikast-Brande blev valgt som kredsstyrelsesmedlem – men 

rykker også ind som kongresdelegeret, idet Niels Lynnerup via sit medlemskab af hovedstyrelsen 

allerede er delegeret. 

Verner Baltzer, Timring skole, Herning blev valgt som kredsstyrelsesmedlem 

Jeanne Sunesen, Ilskov skole, Herning blev valgt som kredsstyrelsesmedlem 
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Rasmus Gjørup Sørensen 
 

Niels Lynnerup 

 
Lisbet Andersen 

 
Verner Baltzer 

 
Jeanne Sunesen 
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