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Mundtlig beretning generalforsamling den 17. marts 2017  

 

 
Helen Sørensen aflægger beretning 

 

Morgenstund har guld i mund 
Klokken er 7.32 ved Enghave Plads i 

København K? ”Et smil er den bedste make-

up, en pige kan bære”. Sådan står der på 

ryggen af Lunas nye T-shirt, som hendes 

storesøster har lavet til hende på Vesterbro 

Ungdomsgård. Der vil Luna også gerne gå, 

når hun bliver stor. Og det er hun sikker på vil 

ske, for der er ”søstergaranti”, som hun siger.  

”At møde Luna her lidt i otte og have tid til at 

få historien om hendes nye T-shirt, det er jo 

en skøn morgengave. Det nyder jeg”, 

fortæller Inga Friis, der er klasselærer i 2.b på 

Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro i 

København. Hun har været uddannet lærer i 

37 år, og hun er stadig, uanset omvæltninger, 

glad for sit job. Hun synes godt om at komme 

tidligt, mens skolen er tyst, bortset fra vandets 

rislen i skolegården fra et springvand og et 

rodzoneanlæg, krydret med mågernes skrig 

over byen.  

”Jeg står her, midt på Vesterbro, og så er det 

skønt at blive mindet om naturen, at vi er en 

del af noget større”.  

Så går hun ind i bygning 1, hvor indskolingen 

bor. Op ad linoleumstrappen, hen over den 

grønne bogstavslange på gangen og får låst op 

til 2. b’s lokale, hvor hun tænder 

fyrfadslysene, vander blomster og skriver den 

næste times program på tavlen.  

”Det giver en god kontakt til forældrene, som 

følger børnene i skole, så vi på den måde 

indtager rummet sammen. Det ville ikke ske, 

hvis jeg bare drak morgenkaffe på 

personalerummet. Det giver mig ro, og det 

giver børnene ro.” 

Når børnene er ved at være ankommet, tager 

Inga Friis en runde gennem hele klassen, hvor 

hver elev får et fast håndtryk og et: 

”Godmorgen Noah” og ”Godmorgen 

Karoline”, som de taktfast gengælder: 

”Godmorgen Inga”. 

Og så er der 20 minutter, hvor der bliver læst 

helt stille i hver sin bog ved bordene. Mens de 

sidste kommer listende på plads. ”Jeg elsker 

at se lyset komme ud over byens tage på 

Enghave Plads, mens vores morgen starter 

med, at vi taler om, hvilke farver vi ville male 

med i dag, hvis vi skal lave et maleri af 

himlen”, fortæller Inga Friis.  

Klasselæreren har også indlagt en lille quiz i 

sin morgenrutine. Hun tegner det første barn, 

der møder den dag, med kridt på tavlen, og så 

skal de andre gætte, hvem det skal forestille.  

Luuuuuuna”, lyder svaret i kor. 

 

Dannelse 
Denne tekst, som just er læst, stammer fra 

Politiken 20. februar i år i avisens serie 

”Danmark om morgenen”. Det er altså ikke i 

udgangspunktet en fortælling om en lærers 

tilgang til arbejdet med børnene. Men det 

bliver det også. Denne morgenhistorie 

illustrerer på en meget enkel måde, hvorledes 

dannelsesaspektet kan indgå i skolens 

undervisning og pædagogiske praksis. 

Dannelsen ligger i  

- Lærerens fokus på undervisningsmiljøet – 

klasseværelse med fyrfadslys, blomster, 

lærerens tilstedeværelse og roen 
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- Lærerens individuelle samtale med eleverne 

illustreret ved snakken og glæden ved 

samtalen med Luna 

- Det faste morgenritual med 

godmorgenhilsen, hvor barnets navn nævnes 

- Individuel læsning de første 20 

minutter, hvor ro hersker 

- Samtalen om lyset og hvordan himlen skulle 

males, hvis der skulle laves maleri  

- Lærerens tavletegning med kridt af den 

første elev, der møder i klassen 

- Der er fokus på ro, fællesskab, 

klasserummet, klasselæreren og først og 

fremmest på eleverne – her illustreres 

betydningen af at have tid og øje for den 

enkelte elev indenfor fællesskabets rammer.  

I lærerens beskrivelse af morgenen i 2. b 

illustreres ”den skjulte lærerplan”, som et 

væsentligt element i folkeskolens 

undervisning på en fantastisk måde.  

 

 
Erik Thykjær, TR Engesvang m.fl. 

 

Målbevidst 
Betyder det, at denne lærer har målfastsat 

dette morgenritual.  

Det har hun sikkert – muligvis ikke via 

Meebook eller Kitz – måske ligger det som 

word-dokument på lærerens skrivebord, eller 

det er måske snarere lagret i lærerens hjerne - 

harddisk, som integreret del i lærerens 

didaktiske kompetence værktøj.  Dannelsen, i 

relation til omgangsformer, opmærksomhed 

og etablering af undervisningsmiljø i skolen, 

som en del af undervisningen, hvor læreren er  

 

 
Anders Bondo Christensen taler til generalforsamlingen 

 

rollemodel, blev illustreret konkret af en 

journalist, der var ude at se på noget helt 

andet. Nemlig hvordan morgener former sig i 

Danmark.  

 

Mål og formål 
For god ordens skyld: Lærere målsætter 

sammen med eleverne det, der arbejdes efter i 

klassen og i forhold til den enkelte elev. 

Arbejdet og udviklingen heraf bliver man 

aldrig færdig med. Enhver lærer ved, at der 

netop i processen frem mod målet ofte er 

behov for justeringer i forhold til bedre 

mulighed for at opnå læringsmålene. Igen for 

at undgå misforståelser: Ja, lærerne og deres 

forening er ”for” målsætninger i skolen i bred 

forstand og arbejder loyalt efter lovens 

hensigter. Der hvor vi råber vagt i gevær er, 

når forskellige aktører, ofte uden 

læreruddannelse eller anden skolefaglig 

baggrund, laver drejebøger, som har til 

hensigt at sikre høj grad af vished om læring 

hos eleverne, men som måske i stedet 

indsnævrer, så fokus bliver på let illustrer 

bare; såkaldte læringsmål.  

 

Folkeskolens formål er kompasset 
Stefan Hermann, rektor for 

professionshøjskolen ”Metropol” siger:  

"Vi skal ikke have lærere og pædagoger, der 

løber efter målene og har glemt formålene”. 
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Det skal være meget tydeligere, hvad 

forbindelsen mellem formålet og målene er, 

mener rektoren.  

Han siger videre: "Formålet er det fineste 

politiske kompas. Det skal man tage alvorligt. 

Men der kan være en tendens til, at man fra 

forvaltningsmæssig og regeringens side 

udelukkende forholder sig til mål. 

Eksempelvis, at vi skal være nummer fem i 

Pisa". 

"Tag nu Fælles Mål. De var ikke stærkt nok 

tænkt i gennem i forhold til folkeskolens 

formål. Formålet er vigtigt, fordi det er et 

kompas, men også fordi professionen er 

meningsdrivende skabninger, som drives af 

idealer. Og idealet kan du altså ikke deponere 

i en indikator på, hvor mange, der skal klare 

en læsetest på et niveau eller en placering i 

Pisa”.  

 

Test og læringsmål er et misforstået 

redskab til at fremme fagligheden  
Lene Tanggaard, professor i kreativitet har 

også blandet sig i denne debat. Til 

efterskoleforeningens blad siger hun 

følgende:  

”Stigende fokus på test og læringsmål i skolen 

fremmer en kultur, hvor det handler om ikke 

at begå fejl, og hvor det ikke tæller at stille 

sig kritisk og fantasifuldt an over for 

opgaverne. Men det er dybt bekymrende, for 

dermed indsnævres det kreative rum, hvor 

eleverne lærer at arbejde nysgerrigt og 

opfindsomt. På sigt risikerer vi at miste 

konkurrenceevne i virksomhederne. Med test, 

læringsmål og undervisning styret efter 

manualer får vi teaching to the test. Det går 

ud over fagligheden. ”Når jeg møder 

virksomhedsledere, spørger de lige ud, om jeg 

ikke kan gøre noget ved den udvikling, der 

foregår i uddannelsessystemet, fordi de kan 

se, at det er en forkert kurs, der skader vores 

konkurrenceevne og kreativitet”. 

 

Respekt for lærerne 
Professoren fra Aalborg Universitet efterlyser, 

at der i stedet for at styre med test og 

læringsmål, genskabes en respekt om lærernes 

faglighed. Hun er af den opfattelse, at det i 

øjeblikket går den gale vej. Hun siger: ”Selv 

nogle af de nyuddannede lærere æder den nye 

diskurs råt, for de vil tages alvorligt af 

systemet. Men de underminerer deres 

faglighed uden at vide det. For den præmis, 

der ligger gemt, er, at hvis vi har bestemte 

test, så kan vi sætte en automat til at fodre 

eleverne med viden, så de kan svare korrekt 

på testen. Det er bare ikke den læring, der er 

brug for.” 

Om nogle af de nyuddannede tænker som just 

nævnt, tvivler vi på.  Men i HLF iagttager vi 

da også en tendens til, at der kan ses en 

”rysten på hovedet” og ”vi der ved bedre” stil 

fra ledelseslagene, hvis praktikere gerne lige 

vil ”trykprøve” om de tiltag, der kommer fra 

centraladministrationen i kommunen eller 

staten egentlig kan levere det udbytte, 

ledelsen forventer.  

Ikke mere om målstyring, som I Herning 

kaldes ”Målbevidst Læring” og i Ikast-Brande 

”Læringsmål orientering”.  Bolden er hermed 

givet op til debatten.  

 

Inklusion  
I folkeskolen er alle børn inkluderet.  De kan 

være rødhårede, høje, små, tykke, tynde, 



5 
 

frække, urolige, velopdragne, snakkende, 

søde, sjove, forstyrrende, sløje og meget 

mere. Deres forældre kan være håndværkere, 

ufaglærte, højt uddannede, 

kontanthjælpsmodtagere, mellemlangt 

videregående uddannede, sygmeldte, 

forretningsfolk, funktionærer og 

langtidsledige og meget mere.  

I folkeskolen ekskluderes ingen på forhånd.   

 

Inklusionsloven 
I 2012 indførte man inklusionsloven. Her var 

målsætningen, at 96% af alle børn og unge 

skulle undervises i almenklassen.  Alle med 

tilknytning til praksis kunne se, at processen 

var underfinansieret, forhastet og 

kompetencemæssigt mangelfuld. Men den 

blev gennemført alligevel.  

Siden har der været inklusionseftersyn, hvor 

en del anbefalinger blev til.  96% kravet blev i 

forlængelse heraf afsvækket som målsætning. 

Hvad der har været af menneskelige 

omkostninger for børn med særlige behov, 

deres forældre og almendelen i skolen, er 

næsten ikke til at holde ud at tænke på. 

 

 

 

I malstrømmen 
Oveni vedtog man så en ny folkeskolelov og 

indførte LOV 409 om lærernes arbejdstid, 

fordi lærerne skulle finansiere 

timetalsudvidelsen til eleverne.  Hvis man lige 

tænker igennem, hvad politikerne egentlig har 

budt den eneste kulturbærende institution 

Danmark har tilbage, må man spørge sig selv: 

”Var der tale om et massehysteri blandt 

politikere og embedsværk i KL og på 

Christiansborg, hvor al normal viden om 

medejerskab, aftalebasering og ordentlighed 

blev sat i skammekrogen?”  

Tilbage til inklusionsloven. I Herning havde 

man tidligt øje på muligheden for at gøre ting 

på det specialpædagogiske område anderedes. 

Fra opstart politisk år 2007 til år 2011 kørte 

projekt Knæk Kurven. Det var fra tiden, hvor 

der var partssamarbejde. Og det var her 

investeringstankegangen i relation til 

forandring for første gang blev en realitet i 

Herning. Der var tydelighed i hvilke 9 

målsætninger, der var sat i spil. Og projektet 

”leverede” på trods af besparelser, som 

skolerne blev udsat for sideløbende med 

investeringsstrategien.  
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I Herning må ”i – ordet” ikke siges og slet 

ikke tænkes. Vi mangler egentlig bare et 

pålæg til lærerne om, at lukke for TV og radio 

og smide aviser ud, når der siges eller skrives 

”inklusion”, for det findes jo ikke i Herning! 

Her har vi nemlig et ”Mindset”, som primært 

er udarbejdet ved konsulentskriveborde i 

Center for Børn og Læring. Intentionen er 

absolut god nok, for har man læst materialet 

må man konkludere, at der faktisk ikke er nyt 

under solen siden ”Knæk Kurven”. Dog skal 

tilføjes at Herning Byråd siden har ”forfinet” 

og udfoldet spare modellerne – senest ved 

pålæg om besparelser i den 

specialpædagogiske indsats via 

”Mulighedskataloget”.  

 

På rov 
I Ikast-Brande er politikerne også på konstant 

rov i folkeskolens resurser. Nu er mantraet, at 

ingen elever skal have skoletilbud udenfor 

kommunen. Den specialpædagogiske indsats 

skal løses i egen kommune. Tilsyneladende 

uden der er taget stilling til, om de fysiske 

rammer og om personalet har de fornødne 

specialpædagogiske kompetencer.  Men 

måske er det Kissmeyer og Co’s plan at disse 

”hjemtagne” elever skal placeres i den 

”Internationale Skole”. For det er nemlig en 

skole politikere og direktion gerne vil 

tilgodese med midler. For øvrigt er begge 

kommuner højt på pointtavlen i disciplinen 

”mest erhvervsvenlige kommune”. De sidste 

par år har Ikast-Brande toppet listen.  

Og alligevel har Siemens lukket afdelingen i 

Engesvang med den konsekvens, at mere end 

400 medarbejdere afskediges. Afskedigelsen 

af 400 medarbejdere og lukningen af 

afdelingen i Engesvang er en alvorlig sag for 

kommunen i almindelighed og de afskedigede 

medarbejdere og deres familier i særdeleshed. 

Måske kunne der komme mere afkast til 

erhvervskommunen, hvis satsningen også 

var at ville være Danmarks bedste 

folkeskolekommune. 

 

Vi kan bare så godt lide vore børn  
Sådan har de fleste forældre det med deres 

børn.  Derfor er det vigtigt, at vi som lærere 

og børnehaveklasseledere husker at tage 

forældrenes bestræbelser for at gøre deres 

børns skolegang til en succes med ind i 

skolens maskinrum.  

Forældre kan stole på, at lærerne og 

børnehaveklasselederne i Herningegnens 

Lærerforening gør alt det, de kan, for at give 

børnene den bedste skolegang med 

undervisning, der har læringen – ikke blot den 

let målbare - i fokus.   

Afslutningsvis vil jeg oplyse, at HLF 

udsender en survey til alle medlemmer i 

kredsen til belysning af inklusionsindsatsen i 

begge kommuner. Vi har behov for at få 

datainformeret viden på området. Surveyen 

udsendes efter påske, og jeg opfordrer jer alle 

til at svare, så svarprocenten bliver høj i 

begge kommuner.  

 

Hvordan har vi det? 
Store ændringer uden de nødvendige resurser 

fra lovgivningssiden får uvægerligt 

konsekvenser for arbejdsmiljøet. Der er nu 

gået tre år, uden vore kommuner har gjort 

noget effektivt for at ændre 

personalepolitikken i folkeskolen til det 

bedre. Kommunerne er fortsat mest optaget af 

at agere i sine lukkede ledelsescirkler. 

Forvaltningerne er, i et vist omfang sammen 

med skoleledelserne, et rockwool lag, der 

tilsyneladende er til for at skærme politikerne  
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Hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup 

 

 

mod at få den faktiske situation i folkeskolen 

præsenteret. Det er et faktum, at det er de til 

enhver tid valgte politikere i byrådene, der har 

et stort ansvar for, at folkeskolen lykkes og 

ikke ødelægges. I lyset af disse forhold er det 

nødvendigt, at vi som forening og kreds 

agerer efter de ”faktiske forhold i 

jernindustrien”.  

Herningegnens Lærerforening er i dette 

arbejde på banen som sjælesørgere, 

brandslukkere, sparringspartnere, 

idegeneratorer, formidlere af viden, 

formidlere af kontakter og meget mere i 

forhold til alle medlemsgrupper og det enkelte 

medlem. Oftest arbejder vi i tæt samspil med 

de dedikerede og dygtige tillidsfolk, vi har i 

begge kommuner.  

 

Vilkår 
Her kommer en opremsning af vilkår for 

arbejdet, som kan forekomme helt eller 

delvist, på arbejdspladserne i kredsen:   

- den enkelte lærer læser mange flere 

undervisningstimer  

- øvrige opgaver er ofte udvidet fremfor 

reduceret 

- arbejdsdagen kan være præget af 

problematisk logistik uden rettigheder for den 

enkelte 

- en ”vi alene vide” ledelsesstil kan 

forekomme 

- en kommunal pådutning af arbejdsformer 

med mærkværdige målsætningskrav 

forekommer 

- ofte er der manglende balance mellem 

opgaver og tid  

- ofte er der ledelsesmæssigt fravær i 

dagligdagen 

- der er stor kompleksitet i arbejdet  

- oplevelse af manglende anerkendelse 

forekommer 

- der føres en sygepolitik især i Herning, som 

kan gøre mere syg end rask. Én – fem – 

fjorten! 

 

Sådanne forhold i arbejdet betyder, at der i en 

del tilfælde er medlemmer, som bliver totalt 

udmattede af overload. For det er 

medlemmerne især på folkeskolerne, der i 

dette inferno hele tiden er katalysatorer for, at 

eleverne mærker mindst muligt til den ofte 

belastede virkelighed, som er lærerens.  Vi 

træffer jævnt hen udmattede lærere, hvor 

stress og manglende trivsel truer deres 

professionelle virke. Det betyder, at der er 

flere af vore medlemmer end vanligt, der 

sygemeldes på grund af arbejdsbetingelserne. 

Hvis man gennem længere tid har været 

stresset eller er på vej mod langvarig stress, 

kan det ende med symptomer, som, den 

enkelte selv kan have har svært ved at 

forstå, rammer så hårdt.  

Som konsulenter og ledelse i HLF konstaterer 

vi, hvorledes den enkelte betaler en dyr pris, 

når centralnervesystem og fysik står mere 

eller mindre af på grund af udmattelse og 

langvarig stress, så sygemelding bliver 

uundgåelig.   

 

 
Annette Rydder Henriksen laver ”Mentimeter” med forsamlingen 
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Fortælling fra det virkelige liv 
Her kommer et eksempel fra én, som godt 

vidste, at han var stresset af arbejdsmæssige 

årsager. Han passede arbejdet alligevel, men 

på et tidspunkt sagde kroppen fra. Fysikken 

lod simpelthen høre fra sig. Han fortæller: 

- Jeg havde konstant hovedpine 

- Min kind begyndte at summe 

- Mit ene øje hang 

- Jeg havde konstant ondt i maven 

- Mine arme sov 

- Mine sanser gik helt amok især min hørelse 

- Hvis et stykke papir eller en blyant blev lagt 

på bordet, hvor jeg sad, larmede det vildt 

- Og så var der også de mere traditionelle 

ting, som tankemylder og søvnløshed.  

Han er nu tilbage på job i langsom opstart 

med stærk prioritering af, hvilke opgaver der 

løses på nuværende tidspunkt. 

Historien, som jeg her har fortalt, kunne også 

være fortalt af et af vore medlemmer, som er 

eller har været langtidssyg på grund af 

reaktioner på langvarig stress. Beskrivelsen 

stammer fra en morgenudsendelse i radio 

MidtVest d. 27. februar i år, hvor Herning 

politikeren Dennis Flydtkær fortalte om sine 

personlige erfaringer med konsekvenserne af 

langvarig stress. Vi tager hatten af for hans 

hudløst ærlige beskrivelse af, hvor hårdt ramt 

man kan blive.  

 

”Det er ikke helt det samme, men det 

ligner”! 
Opfordringen herfra skal lyde til byrådene, 

forvaltningerne og skoleledelserne: Lad os i 

fællesskab blive dygtigere i forhold til 

forebyggelse af det, der udløser stress og 

samtidigt bedre til at takle konsekvenserne af 

langvarig stress. Til byrådene vil jeg sige: 

Sørg for flere midler til mere virkningsfuld 

forebyggende indsats. Det skal siges, at CEB i 

Herning og personaleafdelingen i Ikast-

Brande gør en stor indsats for at hjælpe, men 

der er jo altid mulighed for forbedring. 

Herningegnens Lærerforening opfordrer til 

intensiveret samarbejde og kaster gerne 

arbejdsmæssige resurser ind i fælles tiltag.  

 

HLF og loven 
Vi har tidligere tilkendegivet fra denne 

talerstol, at vi i HLF ikke har en generel 

afstandtagen til folkeskolelovens 

indholdselementer. ”Åben skole” passede og 

passer glimrende til mange arbejdsformer, 

som allerede fandtes i begge kommuner. Fx 

Entreprenørskab med samarbejde med lokale 

virksomheder. Bevægelse i undervisningen 

var heller ikke ukendt, som en del af 

pædagogikken og didaktikken på mange 

skoler. Nu er der tale om et krav om 

systematik i undervisningen. Understøttende 

Undervisning er blevet forbedret over årene, 

men nok stadigvæk det element, som kan 

være sværest at få til at fungere optimalt. 

Pædagoger har været ansat i skolerne en rum 

tid, så med det udvidede timetal giver det 

mening, at pædagoger arbejder i skolen, når 

fritidsdelen minimeres, som konsekvens af 

det udvidede timetal. Nye tiltag tager altid tid 

at føre ud i livet – blot er der i dette tilfælde  
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Næstformand Morten Godske Jensen 

 

ikke kun tale om tilvænning og ændring af 

arbejdsformer. Der har fra starten været et 

resursemæssigt underskud, der har åbnet op 

for alt for mange ”nøjsomhedsløsninger”. 

Eksempelvis lider lærer/pædagog samarbejdet 

under manglende afsat tid til nødvendigt 

samarbejde om planlægning af 

undervisningen og koordinering af 

rollefordeling.  

 

Dispensation fra 16B 
Som bekendt er der en stadig diskussion af, 

om elevernes timetal er blevet for højt. Der 

berettes jævnt hen om trætte elever, som har 

svært ved at holde gejsten på de længere 

skoledage. Omvendt siges også, at når 

indholdet er varieret, giver længere tid i 

skolen mening. I al fald må vi for HLF’s 

vedkommende sige, at fx Ikast-Brandes stærkt 

reducerede timetal til eleverne inden reformen 

ikke just var fremmende for vækst i en 

kommune, hvor det generelle 

uddannelsesniveau af borgerne er et af de 

laveste i Danmark. Måske er det af den grund, 

at politikerne i Ikast-Brande ikke har villet 

åbne op for dispensation efter 16b? Ret beset 

kan de ikke forhindre 

dispensationsansøgninger, hvis man følger 

lovens bogstav, men indtil nu er der ingen 

dispensationer givet. 

I Herning ser det anderledes ud. Ifølge de 

oplysninger, vi kan konstatere fra læsning af 

Børne- og Familieudvalgets referater, er der 

bevilget dispensationer på 10 skoler. 

En vigtig faktor ved dispensationsordningerne 

er, at de færre timer skal omgøres til to- 

lærerordninger eller til ordninger med en 

lærer og en pædagog, hvor det giver mening. 

Det betyder principielt, at såfremt 4 

dansktimer i 8. årgang bliver til to – så skal 

skolens ledelse sikre, at der i stedet for én 

lærer til fire timer er to lærere på i de to timer.  

 

LOV 409 
Som I ved, har Danmarks Lærerforening 

indsamlet viden om lærernes arbejdsopgaver 

via opgaveoversigter, som alle kredse 

behandlede i november/december. 

Opgaveoversigterne var udarbejdet ved 

skoleårets start, så det kan ikke udelukkes, at 

der når vi konstaterer, at der i Herning er 879 

hoveder, som omregnet til fuldtidsstillinger 

er 833 ikke er retvisende på nuværende  

tidspunkt. Vi hører nemlig af og til, at afgang 

fra skoler til pension eller job andetsteds ikke 

altid modsvares af genbesættelse af 

stillinger?  Hvis det er noget, der sker ofte, er 

det dybt betænkeligt og ikke fremmende for 

hverken undervisningsmiljø eller 

arbejdsmiljø.  

Under alle omstændigheder kan jeg fortælle, 

at vi er i færd med kvalitetsvurdering og 

analyse af vore egne tal fra de to kommuner. 

Lidt om det vi kan konstatere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henrik Jensen, TR Sdr. Felding 
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Undervisning 
Det samlede gennemsnitlige 

undervisningstimetal er for højt – på nogen 

skoler noget højere end på andre. Vi kigger 

på, om det skyldes, at man ikke alle steder 

følger LOV 409’s bestemmelser om at 

undervisning skal udmøntes efter der 

udvidede undervisningsbegreb. Som bekendt 

er skolen ifølge loven forpligtet til at lave 

”løbende evaluering af elevens undervisning”. 

I overenskomstforstand kaldes dette 

”elevsamtale”.  

 

Elevsamtaler 
I Herning kan det kun ses i 

opgaveoversigterne på Lind og Hammerum 

skoler. Betyder det, at øvrige skoler holder 

elevsamtaler som en del af undervisningen, 

fordi der er to lærere på klasserne, og at man 

af den årsag ikke kategoriserer elevsamtalen 

som undervisning i opgaveoversigterne?  

I Ikast-Brande er elevsamtalen kategoriseret 

som undervisning på Ejstrupholm Skole, 

Hyldgaardskolen, Ikast Vestre Skole, Isenvad 

Skole og Præstelundskolen. Det samme 

spørgsmål som jeg just stillede i relation til 

Herning, kan stilles til de Ikast-Brande skoler, 

som ikke har elevsamtaler kategoriseret som 

undervisning. Vi analyserer ligeledes, om 

undervisning under lejrskoler, i PLC, ved 

klasse- og skole fester mv. kan ses på 

opgaveoversigterne kategoriseret som 

undervisning. Der er tale om et omfattende 

materiale, som vi vil anvende i dialogen med 

kommunerne. Også på dette felt vil vi levere 

datainformeret viden.  

 

Dialogmøder KL og DLF 
Som I sikkert også ved, har der været afholdt 

dialogmøder, som aftalt ved OK 15, mellem 

KL og DLF. Et af disse blev afholdt i dette 

rum. Skoleledere, forvaltningschefer og 

direktører, tillidsfolk og kredsrepræsentanter 

var indbudt. Således deltog folk fra Herning 

og Ikast-Brande i mødet d. 14/11 2016 

her, sammen med folk fra Holstebro, Viborg, 

Skive, Ringkøbing-Skjern, Fredericia, 

Randers, Skanderborg, Struer, Lemvig, 

Norddjurs og Syddjurs. Det private firma 

Rambøll/Attractor var købt til opgaven. 

Firmaet har nu udarbejdet sammenskrivning i 

form af en rapport, hvor resultaterne af de 

seks møder foreligger.  

 

Udgangspunktet på møderne var de tre 

hovedtemaer i Bilag 4  

• skoleårets planlægning,  

• arbejdstidens tilrettelæggelse og  

• arbejdstidens opgørelse 
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Indskrivning 

 

 

Resultater 
KL, kommunerne, DLF og kredsene har 

modtaget rapporten. Der er 250 eksempler 

omtalt i rapporten. Der er tre centrale 

indholdselementer, der kan udledes:  

 

For det første:  

Aftaler er godt!  
- Det er et helt gennemgående tema, at ingen 

har fortrudt indgåede aftaler.  

 

For det andet: 

Fleksaftaler og fleksibilitet i 

arbejdstilrettelæggelsen.  
- Der tales meget om fleksibilitet i 

arbejdstilrettelæggelsen. Fokus er på at 

afskærme og beskytte forberedelsestiden og at 

få puljer til forberedelse. 

 

For det tredje: 

Samarbejdet mellem kommune/leder og 

kreds/TR.  
- Samarbejdet bliver i mange eksempler 

fremhævet som afgørende for at finde nye 

løsninger. 

Udfordringer, svære situationer og problemer 

på skolerne er fortællinger, som eksemplerne 

præges af. Der peges fx på, at der er 

betydelige ressourceproblemer, at der er et 

stort behov for nødvendige 

ledelsesprioriteringer og, at det er svært at 

skabe balance mellem forberedelsesopgaver 

og undervisning. 

 

Dialog er ikke målet i sig selv – det er 

handling, der skal til 
Dette budskab går igen i hele rapporten. 

Foreningen opfordrer kredsene til at anvende 

rapporten som inspiration til yderligere 

initiativer på kommunalt niveau. Sammen 

med deltagernes indtryk fra møderne, kan 

rapporten understøtte, at der sættes yderligere 

skub i arbejdet med Bilag 4 til gavn for 

medlemmernes arbejdssituation. Rapporten 

kan på den måde bruges som arbejdsredskab 

og idé-bank for kredse og TR i det videre 

arbejde. Rapporten vil indgå i forbindelse 

med møder på politisk niveau, som er en del 

af de centrale parters projekt om ”Fælles 

opfølgning og evaluering” jf. Bilag 4.  

 

Status lokalt 
Som nævnt i den skriftlige beretning har vi 

sammen med Skolelederforeningen og 

forvaltningen i Herning lagt sidste hånd på 

den lokale udmøntning af bilag 4. Vi mangler 

blot ”GO”.  Det burde ikke være 

raketvidenskab, at få sanktioneret resultatet. 
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Breaking: d.d. har vi aftalt med kommunen at 

materialet præsenteres for skoleledere og TR 

d. 27. marts i år 

I Ikast-Brande er det også gået langsomt med 

udmøntningstiltag i relation til bilag 4. Dette 

dog primært begrundet i skift af skolechef. 

 

Radikalisering 
Danmarks Lærerforening og medlemmerne er 

parate til at yde vores del af indsatsen mod 

det, der i daglig tale kaldes radikalisering af 

børn og unge. I den anledning har Danmarks 

Lærerforening centralt nedsat en 

arbejdsgruppe for at modvirke 

marginalisering under enhver form. Arbejdet 

foregår i tæt samarbejde med Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet (STUK) og 

Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration (SIRI). Udvalgets fokus er, 

hvorledes indsatsen mod radikalisering 

integreres i skolens pædagogiske praksis.  

 

 
 

 

Fokus på inkluderende fællesskaber og 

medborgerskab 
I den almene undervisning yder læreren et 

væsentligt bidrag til at indføre den 

opvoksende generation i samfundslivets 

grundstrukturer, virkemåder og i folkestyret. 

Lærerens ansvar herfor fordrer ikke blot 

formidling af den fornødne forståelse, de 

fornødne kundskaber og færdigheder, men 

tillige et klart engagement i samfundslivets 

grundværdier. Læreren vil forklare, 

levendegøre og i hverdagen praktisere danske 

demokratiske grundværdier såsom tanken om 

ligeværd, respekten for det enkelte menneske 

og værdsættelse af menneskers individualitet, 

tankerne om socialt og medmenneskeligt 

ansvar, principperne om åndsfrihed, respekt 

for anderledes tænkende og om fredelig 

løsning af konflikter. Læreren vil beskrive 

forskellige spændinger mellem disse værdier 

og angive synspunkter på deres indbyrdes 

vægtning. Ved sin indføring af eleverne i 

dansk demokratisk livsform vil læreren 

bestandig søge at fremme deres evne og vilje 

til at engagere sig. 

Lærernes daglige indsatser skal primært ses 

som helhedsorienterede med skolens 

formålsparagraf som hovedsigte. I alle 

skolens forhold er den dannelsesmæssige 

vinkel væsentlig at have in mente.  

Undervisningsministeriet har via 

læringskonsulenterne oprettet en hotline, hvor 

kommuner, folkeskoler, lærere og pædagoger 

kan få inspiration til folkeskolers arbejde med 

demokrati, medborgerskab og forebyggelse af 

radikalisering. 

 

25 års - jubilæum 
Jeg er nu ved at være færdig med at aflægge 

beretning for 25. gang.  Som I måske har læst 

i den skriftlige beretning, har jeg 25 års 

jubilæum som kredsformand i Herningegnens 

Lærerforening d. 1. april – og det er ingen 

aprilsnar.  

 

Markering på skolerne 
Kredsstyrelsen har besluttet at markere 

jubilæet ved at bevilge økonomi til, at TR på 

alle arbejdspladser kan indkøbe kaffe, 

rundstykker, basser og hvad der ellers hører 

sig til et morgen/formiddags traktement til 

lærere og børnehaveklasseledere på skolerne 

og øvrige arbejdspladser.  Her går vi i så store 

sko, at alle på arbejdspladsen indbydes til 

traktementet.  Opgaven for TR er at sørge for, 

at pædagoger, pædagogiske medhjælpere, 

pedeller, sekretærer, ledelse og andre med 

ansættelse på skolen inviteres. Vi tror på, at 

ledelserne vil hjælpe til med logistikken. I 

afgør selv på skolen, hvornår jubilæet 

markeres, der er ingen krav om, hvornår det 

skal løbe af stablen.   
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Og til jer, som er aktive i foreningen og er til 

stede her i aften, kan jeg sige, at 

kredsstyrelsen har besluttet at tyvstarte 

markeringen med en forstærket middag på 

den kulinariske side og i stedet for, som 

normalt, én genstand er der en halv flaske vin 

pr. person til middagen senere.  

 

 
Morgencomplet på Vestervangskolen 

 

 

Historik i kommunerne 
Tilbage til beretningen.  Jeg har været 

kredsformand fra det tidspunkt, hvor lærerne, 

populært sagt, blev overført til kommunerne. 

Der blev lavet overenskomst med KL, 

herunder indgået en arbejdstidsaftale. Det 

skete ikke uden sværdslag. Der var stor 

modstand mod kommunaliseringen, som 

havde været forsøgt i flere omgange. 

Afstemningen om overgangen blev vedtaget 

med et snævert flertal. I denne kreds blev der 

stemt ja i tillid til, at kommunerne, som på 

dette tidspunkt bestod af seks i denne kreds, 

ville varetage folkeskolens tarv på glimrende 

vis.  

Det gik også fint de første år, hvor byrådene 

var meget opmærksomme på, at man i 

realiteten havde fået ansvaret for den 

nationale skole. Vi fik ret i, at de seks 

kommuner ville samarbejde reelt og 

ligeværdigt med lærerne og deres 

organisation. Det fortsatte også efter 

kommunaliseringen i 2007, selvom tingene 

blev mere komplekse. Især de seneste 10 år 

har den stået på evindelige omstruktureringer 

og nedskæringer på folkeskole området. Det 

er et stort problem, at folkeskolen hvert år 

efter budgetvedtagelsen oplever ringere og 

ringere mulighed for at varetage den store 

opgave.  

 

Så gik det bananas 
Helt bananas er det så gået efter 2013. Her 

havde vi i Herningegnens Lærerforening 

forventet, at det gode partssamarbejde om fx 

lærernes arbejdstid ville fortsætte. Denne 

forventning var alt for optimistisk.  Vi har to 

”hard-core” kommuner, som mener at 

ledelsesretten endelig blev en realitet og siden 

har man ført en politik, som mere og mere 

fører til nedprioritering af folkeskolen og 

vækst i fri- og privatskoler. Alene ansvarlig er 

kommunerne imidlertid ikke for tingenes 

tilstand. Det er et grundlæggende og voksende 

problem, at Folketinget, der har ansvaret for 

at fastlægge folkeskolens opgaver, ikke tager 

ansvar for, at skolerne har den nødvendige 

økonomi til at løse opgaverne.  

 

 
Roser fra kredsstyrelsen i anledning af  

Helens 25 års jubilæum som kredsformand 

 

Ansvarets tåge 
Imidlertid er vi ikke de eneste, der finder den 

nuværende uigennemsigtige økonomiske 

situation problematisk for folkeskolens 

fremtid. Tænketanken Cevea har udarbejdet 

en analyse med overskriften ”Under ansvarets 

tåge”.  

Jeg citerer nu direkte fra rapporten: ”Det har 

været, og er i stigende grad uklart, hvor 

ansvaret for folkeskolens økonomi, 

opgaveformulering og opgaveløsning ligger. 

De seneste års reformer har entydigt øget 

Folketingets og statens rolle i forhold til 

folkeskolens pensum og organisering. 

Samtidigt har der været et pres på øget  
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Fra kredsstyrelsen: Verner Baltzer, Henrik Kølbæk, Annette Rydder og Lisbet Andersen 

 

 

målstyring, ikke mindst for at dokumentere 

implementering. Det har betydet en svækkelse 

af det kommunale og faglige råderum.  

 

”Abeflytning” 
Samtidig har der været en bevægelse, hvor 

kommunerne har skubbet gennemførelsen af 

både reformer og økonomistyring ud til 

skoleledelserne. Selvom det formelt er 

kommunerne, der finansierer skolerne, sker 

det under stadig snævrere rammer.  Ansvaret 

for folkeskolen er tåget. Ansvarets tåge 

dækker særligt, hvilke midler der er til hvilke 

opgaver.  

 

Bloktilskud 
Når kommunerne modtager penge fra staten, 

uden at det er specificeret, hvilke midler der 

er til hvilke opgaver, bliver det de facto 

umuligt at identificere, hvilke midler der 

bruges på hvilke opgaver på tværs af 

kommunerne. Den danske folkeskolemodel, 

hvor økonomien forhandles på fem forskellige 

niveauer og opgaverne på tre niveauer, 

medfører en udvanding af ansvaret, der 

entydigt er til ’bestillerens’ fordel.”  

 

3 alternative styringsmodeller af 

folkeskolen 
Rapporten peger på tre andre mulige måder at 

styre folkeskolen på: 

To af strategierne indeholder en udfordring af 

det kommunale selvstyre. Den første ved at 

foreslå et ”Skolebudget for Danmark”, hvilket 

betyder, at der fra nationalt politisk hold 

sættes beløb på folkeskolens opgaver, så det 

er klart, hvad ’bestilleren’, altså Folketinget, 

forventer at betale for de opgaver, der ligger i 

folkeskolen. Den anden ved at foreslå, at man 

arbejder i retning af en selvstyremodel for de 

danske folkeskoler, der indeholder en national 

økonomisk nøgle. Den tredje mulige løsning 

er en kommunikativ strategi, der sigter imod 

at spejle den organisering, der er på 

skoleområdet i Finland, og som indeholder et 

bredere ejerskab og en ekstern standard for 

økonomi til skolerne, som kan bruges til at 

”benchmarke” kommunernes prioritering af 

skolerne. 

Herningegnes Lærerforening vil kigge 

fordomsfrit på forslagene og vurdere 

mulighederne for forbedring gennem 

anderledes styring. I HLF vil vi arbejde for 

det, der vil være bedst for folkeskolen 

fremadrettet. Her er personale situation en 

integreret del, idet der er behov for et generelt 

løft af muligheden for at rekruttere og især 

fastholde lærere i folkeskolen.   

 

Bedre veje til en ungdomsuddannelse 
Et ekspertudvalg under ledelse af rektor for 

professionshøjskolen Metropol Stefan 

Hermann præsenterede fornylig et nyt tiltag 

for den gruppe unge, som har svært ved at 

komme videre i ungdomsuddannelse efter 

folkeskolen. Forslaget fra ekspertgruppen om 

at etablere en ny 'forberedende uddannelse' i 

stedet for produktionsskole, 

erhvervsgrunduddannelse, kombineret 

ungdomsuddannelse, VUC med videre er 

afleveret til regeringen sammen med en række 

anbefalinger. 

 

 

 



15 
 

 ”Forberedende Uddannelse”  
for de unge, der står uden uddannelse eller 

beskæftigelse, skal samle almene, 

erhvervsrettede og 

produktions/værkstedsbaserede 

uddannelsesmuligheder samt understøttende 

ordblindeundervisning og støttefunktioner i 

en ny fælles ramme. Det skal ifølge 

ekspertgruppen give muligheder for at 

sammensætte nye målrettede, kvalitative og 

progressive forløb til den unge med forskellig 

vægtning og toning af teori og praksis. 

Regeringen vil arbejde videre med 

ekspertgruppens anbefalinger og i løbet af 

foråret invitere til politiske drøftelser om det 

videre arbejde. Undervisningsminister Merete 

Riisager siger i forbindelse med modtagelsen 

af rapporten:  

 "Ekspertgruppen har gjort et stort stykke 

arbejde for at skabe overblik over den 

kompleksitet, de unge møder. Jeg vil nu gøre, 

hvad jeg kan for, at systemet bliver mere 

overskueligt og sammenhængende - blandt 

andet ved, at de unge, der har behov for at 

blive rustet til at komme videre med 

uddannelse eller job, fremover kun skal gå 

ind ad én dør".   

 

Turboforløb 
Frans Ørsted Andersen, lektor ved DPU ved 

Århus Universitet har forsket i såkaldte 

intensive læringsforløb også kaldt turboforløb 

for udfordrede unge. Forskningen har vist, at 

der sker markante faglige fremskridt. Den 

intensive læringsmodel fungerer, hvis der 

altså bliver fulgt op, når eleverne vender 

tilbage til grundskolen. Ellers risikerer man at 

tabe de gode resultater på gulvet. 

Frans Ørsted Andersen mener, at 

skolesystemet er plaget af en kassetænkning, 

som man med fordel kunne løsne op for i 

arbejdet med fagligt udfordrede unge. En af 

grundene til at turboforløbene virker er, at 

lærerne får tid og resurser til at kunne fungere 

som mentorer for de elever, der ofte har brug 

for en mere omhyggelig vejledning. 

"Nære relationer har en effekt. Det er vigtigt 

at de unge har en rollemodel. En man i flere 

år har en nær relation til så eleverne kan lære 

nye vaner for hvordan man kan begå sig i 

uddannelsessystemet. Der er for eksempel 

mange elever på erhvervsskolerne der 

mangler arbejdsdisciplin og mister 

lærepladser, fordi de ikke kan stå op til 

tiden", siger Frans Ørsted Andersen.  

 

 

 

 

 
Skolen på Sønderager deltog med 25 
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Overbygningslærere underviser i 

turboforløb 
På nuværende tidspunkt er det i forvejen ofte 

lærere i overbygningen, som underviser i 

turboforløbene. Frans Ørsted Andersen 

foreslår, at disse lærere også for lov til at 

følge deres elever fra turboforløbene ind i 

erhvervsskolesammenhæng, for dermed at 

skabe konsistens for de udfordrede elever og 

forhindre, at de gode oplevelser fra de 

intensive læringsforløb fastholdes gennem 

vedholdende samarbejde mellem skolerne. 

Han siger: "Mange af fagene på 

erhvervsskolerne fx dansk og matematik er jo 

de samme, som vi har i grundskolen, så jeg 

ser ikke noget problem i den faglige dækning. 

Den største barriere er den nuværende 

kassetænkning”.  

Herningegnens Lærerforening vil drøfte 

mulighederne i udspillet med medlemmerne, 

som arbejder i udskoling og i UU’erne. Vi har 

i begge kommuner velfungerende 10. klasse 

centre, hvor de unge har større muligheder for 

tage udgangspunkt i deres egne valg og 

ønsker f.eks. ved at udbyde forskellige fag og 

fagkombinationer.  

 

 
Kasserer Else Bach fremlægger regnskabet 

På Skolen på Sønderager indgår endvidere 

sportsspecialerne.  Danmarks Lærerforening, 

Skolelederforeningen og Skole og Forældre er 

enige i, at det er tid til at styrke 10. klasse 

samtidigt med etablering af den nye 

uddannelse.  

 

Med disse afsluttende aktuelle iagttagelser vil 

jeg overgive beretningen til 

generalforsamlingens behandling. 

TAK! 

 

 
Kontor og kredsstyrelsen i indskrivningspanel 

 

 
Faglig sagsbehandler Benny Simmelsgaard 


