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Mundtlig beretning
Generalforsamling 24.3.2022
Ukraine
Vor generalforsamling afholdes i dette år,
hvor Ruslands invasion af Ukraine med et
slag har forandret verden – der er krig i
Europa, med fly to timer herfra. Vi ved, at
begge vore kommuner er i fuld gang med at
forberede ankomsten af flygtninge fra krigens
rædsler i Ukraine. På nuværende tidspunkt er
integrationsministeriets forventning, at der vil
komme 20.000 ukrainske flygtninge til landet.
Som skoler og som lærere og
børnehaveklasseledere ved I, at der kræves
noget særligt af jer, når formentlig mange
ukrainske elever skal undervises i skolerne i
nær fremtid. Al den viden, vore kommuner
har om modtagelse af mennesker i nød, er sat
i spil. Det vil blive en del af jeres arbejdsliv i
de kommende mange måneder. Imidlertid må
vi kræve, at der følger tilstrækkelige resurser
med til nødvendig indsats i forhold til elever,
som kan have forskellige grader af
traumatisering efter voldsomme oplevelser i
krigen og under flugten. Her vil vi gerne
anføre, at modtageklasser og mindre hold i de
fleste tilfælde kan være et nødvendigt skridt
på vejen til klasserne. Ligesom mulighed for
tolkebistand vil være påkrævet.
I lyset af krigen skal vi senere behandle et
forslag om donation på kr. 10.000 til Ukraines
børn.

Kredsformand Helen Sørensen holder sin beretning nr. 30
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Nyvalgt kredsformand Niels Lynnerup

Normalitet
Skolens normalitet er uden tvivl en meget
væsentlig faktor i en hverdag for børn, som i
varierende grad har været vidner til
voldsomme hændelser samtidigt med, at de
savner fædre og andre familiemedlemmer,
som er blevet i Ukraine. Disse børn og deres
forældre skal modtages så godt, som det er os
muligt. Vigtigt er det imidlertid også at huske
vore øvrige børn i skolerne, som nu, oveni en
næsten overstået pandemi, skal opleve
krigshandlinger, krigsretorik og utryghed. Det
bliver en vigtig opgave for os som lærere og
børnehaveklasseledere, at tale med eleverne
om situationen åbent, ærligt og så beroligende
som muligt. Sammen om Skolen giver i den
nuværende alvorlige politiske situation også
mening. Det er endvidere vigtigt, at trioen og
Medudvalget på skolerne kommer i front i al
forberedelse af indsatsen. Det har vi gode
erfaringer med fra pandemien.
Sammen om Skolen
Begrebet ”Sammen om Skolen” blev en
realitet da folkeskolens parter for åben skærm
i oktober 2021 præsenterede intentionerne bag
et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.
Der er med andre ord helt nye boller på
suppen, idet såvel UVM som KL ønsker at
involvere de direkte aktører i tiltag, drøftelser
og ændringer i folkeskolen. Et tema bliver

inklusion. Vi forventer, at inklusionsopgaven
vurderes, ændres og forbedres.
Et andet tema i nærmeste fremtid vil blive
fokus på praksisfaglighed.
Mange vil tage patent på, hvad
folkeskolen skal ”sørge for”. Folkeskolens
opgave er ikke at klæde eleverne på til
bestemte ungdomsuddannelser og ej heller
senere uddannelses- og erhvervsvalg.
Folkeskolen skal i hele sit virke, som
formålsparagraffen tilsiger, åbne verden
for børnene fra børnehaveklassen og
videre i skoleforløbet. Begrebet
praksisfaglighed har sværmet om folkeskolen,
siden det blev introduceret af Christiansborg i
2018. Ingen ved dog rigtigt, hvad det præcist
betyder.
Praksisfaglighed
Er det fag, der involverer værktøj som
boremaskine og strygejern? Er det, når
eleverne måler skolegården eller i
entreprenørskabsundervisning kommer med
innovative input til erhvervsfolk, der fx
producerer glas? Er det, når der laves
gipsmasker og sys kostumer til skolens
teaterforestilling? Er det, når eleverne
kommer med eksempler fra deres egen
hverdag, når de analyserer et eventyr?
Med folkeskoleloven i 2014 blev
praksisfagligheden i undervisningen nedtonet.

Dirigent Karen Andersen forbereder sig til generalforsamling

Lisbet Andersen, Annette Rydder og Verner Baltzer
ved indskrivning til generalforsamling

Vi ser gerne en mere praktisk orienteret
folkeskole. Det er selvfølgelig ikke svaret på
alt, for folkeskolen skal stadig stå på et solidt
fagligt fundament, hvor den boglige og
kritiske tænkning er vigtig. De to ting
udelukker dog ikke hinanden. Tværtimod kan
en mere praktisk tilgang til de boglige fag
være med til at skabe mere varieret og
motiverende undervisning. Det er imidlertid
vigtigt, at parterne omkring skolen bliver
enige om, hvad vi taler om, inden der bliver
indgået nye politiske aftaler om en mere
praktisk folkeskole.
Frihedsbrev til folkeskolen
Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin
nytårstale, at der skal være mulighed for at
tilrettelægge en række opgaver, som
kommunerne har ansvar for, mere frit.
Ældreområdet var særligt i fokus i talen. Som
vi forstår medarbejderne og deres
organisationer på området, er der i den grad
behov herfor. Frihed til folkeskolerne blev
også nævnt – i parentes skal her bemærkes, at
man I Holbæk og Esbjerg har fået frie hænder
til at beslutte struktur og indhold i
folkeskolen..
Frihed er et positivt ladet ord, men
definitioner af hvad det betyder, eller kan
betyde, er vi ret sikre på varierer en hel del.
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Dirigent Karen Andersen, Helen Sørensen, Niels Lynnerup og Erik Thykjær

I fald kommunerne får endnu friere tøjler til at
drive folkeskole, er det efter vor opfattelse
nødvendigt med en anden finansiering. Det
dur ganske enkelt ikke, at den enkelte
kommunes prioritering af økonomi skal være
afgørende. En model, hvor midler øremærkes
a’la statens model til de frie skoler, kunne
som minimum være en forudsætning.
Sikkerhed for at folkeskolen skal kunne
levere ordentlig undervisning over hele landet
skal garanteres, hvis der under overskriften
”frihed” skal eksperimenteres.

2. næstformand Erik Thykjær

Budget 23 - Herning
I april måned holder byrådene, som vanligt,
første budgetseminar frem mod vedtagelsen i
oktober af budget for 2023.
Den årlige publikation ”Kend din Kommune”,
som KL udgiver viser, at Herning har
prioriteret økonomi til folkeskolens drift
meget lavt. Kommunen ligger næsten som
nummer sjok – nemlig med en økonomi som
viser at driften er 2. billigst i hele landet.
Tallene er 2020 regnskabstal og afspejler
naturligvis de massive besparelser Herning
kommune har påført folkeskolerne senest
herunder de 20 mio. som blev sparet på
specialområdet. I en kommune med en
skolestruktur, som i Herning, betyder det alt
andet lige, at undervisningens kvalitet lider
ekstraordinært herunder. Det er derfor vort
håb at byrådet vil lægge en
investeringsstrategi for dagen, så
folkeskolernes økonomi genoprettes, til gavn
for almenundervisningens mange facetter,
hvor inklusion er et must og naturligvis også
til specialundervisningen, så elever med
særlige behov for den rette undervisning. Der
er et behov for, at klasselærere og lærerteams
får bedre råderum til at
undervisningsdifferentiere indenfor
fællesskabets rammer

Budget 23 – Ikast-Brande
Også i Ikast-Brande er det gået støt nedad og
bagud med prioritering af folkeskolernes
driftsøkonomi. I ovennævnte KL- publikation
kan læses at kommunen ligger på en 10.
billigste plads. Samtidigt ved vi, at
kommunens borgere generelt ligger lavt i
uddannelsesniveau, hvilket retteligen burde
kalde på en topprioritering af midler til
folkeskolen. HLF er bekendt med at dele af
det politiske system i kommunen også har en
bekymring over, at der er sket et fald i forhold
til antal unge, der vælger
ungdomsuddannelse. Også i Ikast-Brande vil
en investering i folkeskolernes drift være
særdeles påkrævet.
Nyt skolefællesskab i Ikast-Brande
Et af det nye Børne, Kultur og Fritidsudvalgs
første opgaver har været at beslutte en ændret
skolestruktur i Brande. Som bekendt er der
bygget en ny skole, hvis navn er ”Artium”,
idet en række øvrige ting rummes i huset.
Skoledelen i Artium erstatter den tidligere
Præstelundskole. Den nye skole blev indviet i
2021. Kort før indvielsen var skolelederen på
den daværende Præstelundskole blevet
afskediget. Dalgasskolen og Blåhøj skoler
har siden 2005 dannet skolefællesskab bl.a.
med fælles bestyrelse og fælles ledelse.
Byrådet i Ikast-Brande besluttede i februar
2022 at lukke den selvstændige nye skole

Nyvalgt kredsstyrelsesmedlem Kristina Andersen

samt skolefællesskabet Dalgasskolen/ Blåhøj.
Nu er der én skole i Brande med flere
matrikler nemlig Artium, Dalgasskolen og
Blåhøj Skole. Der skal dannes
fællesbestyrelse og fællesledelse.
Ledelsesmæssigt er tidligere skoleleder fra
Dalgas-Blåhøj headhuntet som øverste chef.
Der skal nu ansættes endnu en leder, har vi
forstået. Denne stilling kommer dog i opslag.

Else Bach, Verner Baltzer, Henrik Kølbæk, Annette Rydder, Morten Godske og Brian Boesen
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I Ikast-Brande er temaet ligeledes sat på
dagsordenen og drøftes i såvel hovedMED
som i sektorMEDskole.

Nyvalgt kredsstyrelsesmedlem Henriette Due

Generelt finder vi i HLF, at der er et behov
for oprustning med læreruddannet ledelse i
spidsen for et skolefællesskab, hvor den
nybyggede og største enhed ikke nåede at
konsolidere sig, inden endnu en ændring blev
vedtaget. Det er ikke nogen hemmelighed, at
HLF gerne havde set at medarbejdernes
tilkendegivelser var blevet fulgt, så det nye
Artium kunne finde sine ben inden en så stor
omkalfatring besluttedes oveni. HLF vil
opfordre byrådet til at sikre helt nødvendig
medarbejderindflydelsesstruktur, så alle led
kan føle sig set og hørt.
Rekruttering og fastholdelse
Den seneste analyse fra KL viser at
kommunerne i 2030 har udsigt til at mangle
50.000 medarbejdere. Derfor er alle
kommuner i gang med at drøfte tiltag for
fortsat at kunne sikre god pasning af de ældre,
gode daginstitutioner og SFO’er med
tilstrækkeligt og veluddannet personale
samt skoler med det antal lærere, der skal til
for at levere højkvalitets undervisning.
I Herning har kredsen i november været
indbudt sammen med FOA og BUPL til at
præsentere vor viden og forslag til handling
på områderne. Dette er omtalt i den skriftlige
beretning på siderne 13-15. Derudover føres
drøftelser i de tværgående MEDfora ligesom
kommunaldirektøren drøfter situationen i
møder med organisationerne.

Arbejdstidsaftale A20
Som det er jer bekendt, lykkedes det for
Danmarks Lærerforening at indgå en
arbejdstidsaftale med kommunerne og med
staten i 2020. De kommunale aftaler til
ikrafttræden august 2021 og den statslige
januar 2022.
I Herning aftalte vi, inden den centrale aftale
var en realitet, en lokal arbejdstidsaftale, som
vi, et par måneder senere, måtte tilpasse til
den centrale A20 aftale. Det fik vi klaret og vi
er glade for, at der siden har været en helt
igennem tilfredsstillende samarbejdsånd på
både kommuneplan og skoleplan.
I begge kommuner arbejdes der således med
udmøntning af de relevante aftaler. Processen
hermed blev i nogen grad præget af corona
situationen i foråret 2021, hvilket betød, at
debatter undervejs og samarbejdsmøder
mellem ledelse/TR og medlemmer måtte
tilpasses online mødevirksomhed i ret stort
omfang. Vi er bekendt med, at man i begge
kommuner og på skolerne er meget
opmærksomme på at lave en endnu bedre
proces frem mod kommende skoleår. Vi var
enige om, at første år var et øve år og det er år
to til dels også. Dog er der en række forhold,
som nu er synliggjort i begge kommuner. Det
betyder at TR, skoleledelser, kreds og
kommuner alle lægger os i selen for at
forbedre dér, hvor utilsigtede ”fejl” er lavet.

Nyvalgt kredsstyrelsesmedlem Martin Ørum Jørgensen

forholde sig til prioritering af arbejdstid.
Kredsen har optaget drøftelser med skolens
ledelse og TR med henblik til at få aftalen
udmøntet bedst muligt og efter aftalens
bestemmelser.

Konsulent Benny Simmelsgaard

Lærerne har for mange
undervisningstimer
Træerne vokser ikke ind i himlen, selvom vi
nu endelig har aftalte forhold på en række
områder indenfor lærernes arbejdstid. Der er
stadigvæk behov for at få
undervisningstimetallet nedsat. I begge
kommuner underviser lærerne meget. Værst
står det til i Ikast-Brande, hvor byrådet i
forbindelse med en budgetbesparelse
bestemte, at lærerne skulle bære byrden.
Byrådet besluttede uden at blinke et
gennemsnitligt undervisningstimetal på 770
for en lærer. Helt til hest - undskyld udtrykket
(men der har lige været hingstekåring). Dette
faktum betyder, at det vil være afgørende,
hvis en evt. lokal arbejdstidsaftale skal laves,
at byrådet dropper denne binding og samtidigt
tilfører flere midler målrettet hertil. Tænk lige
på at kompleksiteten i skolen er blevet endnu
større ikke mindst med kravet om inklusion.

Mission Inklusion og anbefalingerne, som
blev glemt.
Det går ikke ret godt med inklusionen af
elever med særlige behov i den danske
folkeskole. Det gjorde det heller ikke i 2016,
da et ekspertudvalg nedsat af ministeren kom
med over 100 anbefalinger. De blev aldrig
ført systematisk ud i virkeligheden. Nu er en
ny stor rapport om inklusion på vej, og denne
gang bliver det anderledes, siger politikere,
DLF og Skolelederforeningen.
"Generelt går det rigtig skidt med inklusionen
i den danske folkeskole. Der er enkelte
eksempler på, at det går godt, det er bare ikke
dem, der er flest af”, siger Janne Hedegaard
Hansen, som er forskningsleder for Forskning
og Udvikling på Københavns
Professionshøjskole og forfatter til flere bøger
om inklusion. Her i tiåret for inklusionsloven,
har Undervisningsministeriet to store
rapporter på vej om netop inklusionens
tilstand. I den anledning har fagbladet
Folkeskolen kontaktet nævnte forsker for at få
hendes vurdering af tilstanden.

Arbejdstid på SOSU skolen
På Sosu skolen i Herning er arbejdet med
A21, som titlen er, også i gang mellem
tillidsfolk
og skolens ledelse. Ledelsen
nåede ikke at få opgaveoversigter ud inden 1.
januar 2022. Men som vi nævner i den
skriftlige beretning på side 9, anerkender vi,
at også her er det en ny og svær opgave at
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kravet om procenttallet på 96 for andelen af
inkluderede elever droppet – men
målsætningen om inkluderende
læringsfællesskaber stod fast.
Anbefalingerne gik hurtigt i glemmebogen,
mener Janne Hedegaard Hansen. Trods sin
årelange forskning i inklusion i Danmark er
hun ikke bekendt med systematiske tiltag for
at føre de gode råd ud i livet, eller at der
skulle være blevet fulgt op på anbefalingerne.

Konsulent Anne Niese og kritisk revisor Bent Kristensen

De faktiske forhold
Og Janne Hedegaard Hansens vurdering af
den sag vil sikkert ikke overraske mange
lærere. Andelen af elever i
specialundervisning er stort set tilbage på
samme niveau, som da debatten om inklusion
begyndte for ti år siden. Børn med særlige
behov mistrives i normalklasser i uhørt stort
tal. Samtidig viser flere undersøgelser, at
hver fjerde lærer i normalklasser oplever
fysisk vold fra elever. At der er enkelte
klasser, projekter, skoler eller endda
kommuner, hvor inklusionen er blevet en
succes, ændrer ikke på det overordnede
billede af en folkeskole og en lærerstand, der
er presset i bund af opgavens omfang.
“Den gode nyhed er, at alle kommuner nu
tager inklusionsopgaven alvorligt”, siger
Janne Hedegaard Hansen. “Der er desværre
bare en modstilling mellem ønsket om at
realisere opgaven og at få det til at lykkes i
praksis”.
Inklusionseftersynet fra 2016 blev glemt
Sådan var det faktisk allerede i maj 2016, da
det stort anlagte inklusionseftersyn udkom.
Inklusionseftersynet blev foretaget af en
ekspertgruppe nedsat af daværende
undervisningsminister Ellen Trane Nørby fra
Venstre. Ekspertgruppen bestod af blandt
andre to almindelige lærere, repræsentanter
fra elev- og handicaporganisationer og
Skolelederforeningens formand, Claus
Hjortdal, der fungerede som gruppens
formand. Arbejdet mundede ud i flere end
100 anbefalinger til skolernes
inklusionsindsats. Senere samme år blev
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De samme grundlæggende problemer
eksisterer
“Jeg tror ikke, at nogen ved, hvordan det gik
med implementeringen af de anbefalinger. Vi
står i dag med det samme grundlæggende
problem, som vi gjorde dengang, nemlig at
inklusionsproblematikken i alt for høj grad er
blevet overladt til den enkelte lærer. siger
Janne Hedegaard Hansen.
Ovennævnte formand for skolelederne Claus
Hjortdal har erklæret sig enig med forskeren i,
at anbefalingerne blev glemt.

Verner Baltzer

Knæk Kurven – lidt historik
I forbindelse med budgetforliget i 2008
vedtog man i Herning Kommune at
iværksætte inklusionsprojektet Knæk Kurven
med start på skolerne fra august
2009. Målet var at nedbringe antallet af
elever, som udskilles til specialklasser.
Knæk Kurven har fokuseret på at vende
udviklingen ’nedefra’, så der i skolestarten

Lærerforenings analyseafdeling en evaluering
blandt lærere og børnehaveklasseledere over
effekten af Knæk Kurven.
Her i pastoraterne
Vi må desværre nok konstatere, at der også
stadigvæk er en meget svær inklusionsopgave
i Herning og Ikast-Brande. Det skorter ikke
på gode intentioner politisk og i praksis, hvor
ledelser og personale på skolerne skal skabe
succesen. Det er imidlertid ganske
uladsiggørligt med de stramme resurser, som
bl.a. betyder mangel på tolærerordninger og
udtalt mangel på god gedigen efteruddannelse
på det specialpædagogiske felt. PPR’erne i
begge kommuner søger via forskellige
indsatser at bakke inklusionsindsatsen op.
Nyvalgt næstformand Henrik Kølbæk

var særligt fokus på forebyggende tiltag, der
kunne sikre, at så mange elever
som muligt fastholdtes i den almene
undervisning med støtte, hvis behov herfor.
Faktisk var Herning Kommune på forkant,
inden der var noget der hed inklusionslov.
Her var tale om en investeringstankegang.
Skolerne fik tilført 14 mio. til at sikre en
højere grad af inklusion af elever med særlige
behov i stedet for udskillelse fra klassen til
mere indgribende og dyrere segregerings
løsninger. Det var faktisk en sensation, at en
kommune pludselig talte om investering. Den
daværende undervisningsminister kom på
besøg sammen med DLF’s formand for at få
indsatsen præsenteret på åstedet.
Desværre udhulede kommunen selv sin egen
plan, idet skolerne blev ramt af andre
besparelser fra 2010, samt effekten af
Skolekabalen, som betød en stor reduktion af
lærerstillinger. Det var alene i de første år, vi
så en vis effekt af investeringen. Ærgerligt for
både elever, forældre og skoler.
Forebyggende indsats kræver tid og penge, så
det vil være oplagt at begge kommuner
begynder at tænke i investerings baner igen.
En tidshorisont på fire år som typisk er det
maksimale i en kommune, der vil reformere,
er ikke altid tilstrækkeligt.
Herningegnens Lærerforening udarbejdede i
øvrigt, i samarbejde med Danmarks

Meddelelsesbog skal erstatte elevplanen
Når landets folkeskoler fra efteråret skal i
gang med at bruge en meddelelsesbog for alle
elever i stedet for de hidtidige stærkt
kritiserede elevplaner, bliver det op til
kommunerne og skolerne selv at beslutte, om
de vil lave meddelelsesbogen digitalt eller i
papirform.

Kasserer Else Bach fremlægger regnskabet

Den nye meddelelsesbog var en del af den
brede aftale i samarbejdsforummet Sammen
om Skolen, der i efteråret bl.a. også lagde sig
fast på en ny model for, hvordan eleverne
fremover skal testes.
Forslaget om den nye model for samarbejdet
mellem skole og hjem kommer efter, at en
undersøgelse fra Danmarks
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rar tanke, at kommunen søger at være på
forkant. HLF vil henvende sig til
skoleforvaltningen i Ikast-Brande for at
foreslå lignende samarbejde om
meddelelsesbog.

Evalueringsinstitut i 2020 pegede på store
udfordringer med elevplanen.
Det fremgår af Børne- og
Undervisningsministeriets lovudkast, der skal
fremsættes som lovforslag i Folketinget i
april.
Her gøres det klart, at de nærmere rammer for
den nye meddelelsesbog i høj grad skal
fastlægges lokalt, for dermed kan man bedre
tage hensyn til den enkelte skoles elever og
forældrenes behov.
Det eneste krav vil være, at meddelelsesbogen
skal være skriftlig.
”Det indebærer, at det vil være op til hver
enkelt skole eller kommune at finde en
nærmere model for meddelelsesbogen,
herunder om meddelelsesbogen skal være
digital eller udarbejdes i papirform”, lyder
det i lovudkastet.
Det står i modsætning til de nu kasserede
elevplaner, der ifølge folkeskoleloven skulle
være digitale.
Herning kommune har taget fat på arbejdet
med at finde ud af, hvorledes
meddelelsesbogen skal udformes. HLF
deltager i arbejdet. Det første møde blev
afholdt d. 14/3 22. Vi vil gerne kvittere for
invitationen til deltagelse, ligesom det er en
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Lærernes efteruddannelse
Undervejs i denne beretning har jeg nævnt
behovet for efteruddannelse. Der er et meget
stort behov herfor for lærerne i begge
kommuner. I begge kommuner har man valgt
”pengeposeprincippet” direkte til skolerne i
den decentrale struktur. Tildelingen bygger
primært på antal elever, hvilket i sig selv
stiller skolerne forskelligt i forhold til en
række ting – herunder at finde penge til den
nødvendige efteruddannelse. Efteruddannelse
lider simpelthen under, sagt med et glimt i
øjet at ”ingen penge har vi nok af”. HLF
opfordrer begge kommuner til at afsætte
øremærkede og tilstrækkelige midler til
efteruddannelsen i kommende budgetter for
2023. Der er et stort behov herfor.

Sekretær Hanne Raakjær

Almen didaktisk kompetence DEL
Didaktik betyder undervisningslære eller,
mere poetisk, kunsten at undervise. Didaktik
kan defineres som et værktøj, der skal tages i
anvendelse for at belyse undervisning i et
helhedsperspektiv; et værktøj, der gør læreren
i stand til at reflektere over egen praksis ved
at udforske, sætte ord på og beskrive
forbindelsen mellem alle de forskellige

•
•
•

Hvorfor: formål og mål
Hvad: indhold
Hvordan: metoder og materialer.

Den tyske didaktiker Hilbert Meyer (2005)
har opstillet en liste med ti kendetegn eller
kvalitetskriterier for, hvad der konstituerer en
god undervisning. Disse kendetegn kan tjene
som en form for tjekliste, når man planlægger
sin undervisning. Her følger de ti kendetegn i
en komprimeret udgave:

Inge Dines, lærer på Ikast Østre Skole

faktorer, som på et givet tidspunkt påvirker
lærerens arbejde i klasseværelset. (Kilde:
Tornberg 2001)
I centrum for den almene didaktiske
kompetence står evnen til at kunne træffe
begrundede valg, hvad angår undervisningens
mål, indhold, metoder og materialer. Det
handler kort fortalt om, på et teoretisk
grundlag, at skabe de bedst mulige rammer
for alle elevers læring ved at kunne levere
didaktisk forankrede og dermed fagligt
kvalificerede svar på spørgsmål angående
undervisningens hvorfor, hvad og hvordan:

1. Skab en rød tråd og struktur.
2. Brug tiden på læring.
3. Giv eleverne lyst til at deltage.
4. Aktiver det, eleverne ved i forvejen.
5. Sæt ord på, hvad eleverne skal lære og
hvorfor.
6. Varier metoderne.
7. Tag individuelle hensyn.
8. Træn – igen og igen og målrettet.
9. Vær opmærksom på de fysiske rammer.
10. Sig, hvad du forventer.
Læreruddannelsens omdrejningspunkt er ikke
mindst den lærerstuderendes erhvervelse af
didaktisk kompetence. Det er det der
konstituerer læreren - netop som lærer med
forstand på at tilrettelægge undervisningen i
fag og fagområder for de helt konkrete elever,
som læreren og lærerteamet har ansvaret for.
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Det dur derfor slet ikke, at der ansættes folk
uden læreruddannelse til at varetage
undervisningen. Folkeskoleloven forudsætter
som bekendt uddannelseskravet.

Afgående kredsformand Helen Sørensen og nyvalgte Niels Lynnerup

Videre hedder det: ”Såfremt det ved valget
konstateres, at der ikke er valgt
repræsentation fra begge kredsens kommune,
foretages suppleringsvalg af et
bestyrelsesmedlem fra den kommune, der ikke
er blevet repræsenteret i kredsstyrelsen.”
Med denne afsluttende vedtægts update vil
jeg overgive beretningen til jeres behandling.
Tak for ordet.
Fra vor egen verden
Jeg står for sidste gang og holder beretning på
kredsstyrelsens vegne. Jeg har været valgt
som kredsformand 15 gange. Det takker jeg
for. Der skal således vælges ny kredsformand
ved denne generalforsamling samt
næstformand og et antal kongresdelegerede
og kredsstyrelsesmedlemmer. Som I ved
består kredsen af to kommuner. Det tages der
blandt andet højde for i vedtægternes §20,
idet repræsentation fra begge kommuner er et
must.
Vedr. valg af næstformand hedder det: ”Den
generalforsamlingsvalgte næstformand er
stedfortræder for formanden. I fald
kredsformand og den
generalforsamlingsvalgte næstformand begge
kommer fra den ene af kredsens to kommuner
udpeger kredsstyrelsen en 2. næstformand,
blandt kredsstyrelsesmedlemmerne fra den
kommune, som ikke er repræsenteret via
kredsformandsvalget og
næstformandsvalget.”

