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For et år siden udtrykte jeg, fra selvsamme talerstol, min store bekymring for 
folkeskolens fremtid i Tønder Kommune.  
Nu her et år efter, må jeg desværre konstatere, at de bekymringer og bange anelser 
der blev fremført, ikke bare var en vildfarelse, eller et udtryk for at lærerne i Tønder 
ikke er visionære og omstillingsparate!  
 
April, maj og juni måned 2011 vil være printet i vores hukommelse, til alle tider, som 
værende de værste og sværeste måneder i vores arbejdsliv!  
 
På den ene side skulle vi forholde os til masseafskedigelser, forflyttelser og 
nedlæggelse af alle vores arbejdspladser – 19 skoler i alt. 
 
På den anden side skulle vi, der stadig var med på holdet, være med til at bygge 4 
nye distriktsskoler og 7 filialer op igen, sådan at vi den 15. august 2011 kunne stå 
klar i døren og modtage elever og forældre – klar med et spændende og nyt skoleår. 
 
Herudover var der så lige hele inklusionsopgaven.  
 
En kæmpe udfordring, der virkelig satte arbejdsmiljøet på prøve – desværre også 
med det udfald, at nogle af vore kolleger bukkede under for presset. 
 
Når jeg senere har talt med kolleger, rundt om i landet, er jeg ofte blevet spurgt om, 
hvordan det i det hele taget kunne lade sig gøre?  
Lidt drilsk har jeg talt om humlebien der heller ikke burde kunne flyve, for derefter 
at sige, at det kunne det også kun, fordi samtlige ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere i Tønder Kommune arbejdede en vis legemsdel ud af 
bukserne. Alle bed tænderne sammen og stod skulder ved skulder.  
 
Dette på trods af den vrede og afmagtsfølelse, mange stod tilbage med, da 
helhedsløsningen blev vedtaget, hen over hovedet på alle ansatte og brugere. 
 
Men hvad var det så for en skole der stod klar den 15. august 2011? 
 
At sige, at det var en skole præget af kaos, er vel ikke helt forkert! 
 

 Nye klasser,  

 Nye team  

 Manglende eller mangelfulde faglokaler  
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 It-kaos 

 Manglende udendørsfaciliteter 

 Osv. osv. 
 
Endnu værre var det dog, at man fra ledelsens side ikke havde afsat midler til at få 
skabt en ny ”Vi-følelse”! At give rum og plads til den helt nødvendige dialog og 
diskussion om ”hvad er det, vores skole skal kendetegnes ved i fremtiden”? Hvilke 
traditioner skal vi have i fremtiden?  
Eller: 

 Hvordan får vi skabt en skole hvor både ansatte og brugere trives?  

 Hvilke forventninger har vi til hinanden? 

 Hvad gør vi hvis noget går galt? 
 
Ja, i det hele taget, have lagt en plan for implementeringen af helhedsløsningen. 
 
Eller sagt med andre ord: 
 
Hvad gør vi for at få skabt en skole hvor kvaliteten er nøglebegrebet? 
 
I stedet har vi oplevet et halvår, hvor dialogen er sat på standby og erstattet af en 
topstyring uden sidestykke. Helt i modstrid med intensionerne i vores 
arbejdstidsaftale og i grundtanken, i kommunens filosofi, om værdibaseret ledelse. 
 
Alle ved, at den økonomiske krise kradser, at elevtallet styrtdykker og at der derfor 
var behov for forandringer – også på folkeskoleområdet. Men set i ”bagklogskabens 
klare lys” ville det nok have været gavnligt, for hele processen, hvis man havde lyttet 
til, og gået i dialog med, de ansatte, inden man søsatte et så stort projekt. 
Ja, nogen kalder det danmarkshistoriens største strukturændring indenfor vores 
område. 
 
At man i stedet valgte topstyringsmodellen, hvor tanken ledes hen på de ansattes 
frygt for at miste jobbet, er ganske enkelt helt uacceptabelt!  
 
Jeg tænker her bl.a. på de utallige invitationer, til ”interesserede” lærere og 
børnehaveklasseledere, der er kommet, omkring vigtige pædagogiske tiltag – 
”invitationer” der, oversat til almindelig dansk betyder, at man møder op i sin fritid 
og arbejder gratis!  
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Modsvaret er ofte, at vi alle skal bidrage til fælleskabet i disse krisetider. Sandt nok, 
hvis denne ekstra belastning bliver honoreret positivt, i form af anerkendelse af, og 
tillid til, lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsindsats. Og ikke som det sker i 
dag, hvor vi oplever den modsatte holdning, nemlig at vi sagtens kan undervise 
endnu mere. 
 
 
Oven i alt dette er der så hele inklusionsprojektet. Et godt projekt, hvis ellers 
forudsætningerne herfor er identificeret og opfyldt.  
 
Fra forskningen ved vi, at børn lærer når de deltager i sociale sammenhænge, 
inddrages i fællesaktiviteter, bidrager i fællesskabet og opnår indflydelse på det, der 
er en del af deres livsbetingelser og udviklingsmuligheder. For at man kan tale om en 
vellykket inklusion, må følgende kriterier være opfyldt:  
Eleven er til stede i almenundervisningen, deltager aktivt, oplever at have værdi for 
klassens fællesskab og har et højt læringsudbytte af læringsprocesserne. Som 
forudsætning herfor, skal der kunne etableres et velfungerende fællesskab som 
ramme for normalundervisningen. 
 
Må jeg minde om, at børn først er inkluderet i det øjeblik de selv føler sig inkluderet! 
 
Målet om at inkludere mange flere elever i almenundervisningen må være et 
langsigtet mål, der kræver, at man udarbejder en plan for, hvordan vi skal nå målet. 
Det vil være nødvendigt at skabe sig et overblik over de sammenhænge der 
eksisterer, og de rammevilkår, der skal opfyldes. Rammevilkårene er de vilkår 
skolerne arbejder indenfor, dvs. økonomi, lærerresurser, kompetencer, fysiske 
forhold og undervisningsmidler. 
 
Derfor er det vigtigt, at målet om at inkludere flere elever ikke bliver et økonomisk 
spare projekt. Øget inklusion vil kræve investeringer i efteruddannelse og en 
styrkelse af almenundervisningen. En forceret inklusionsproces, hvor man ikke har 
sikret sig at rammerne er i orden, vil kunne få katastrofale konsekvenser for såvel 
eleverne som for arbejdsmiljøet! 
 
Som det ganske tydeligt fremgår, har man i Tønder Kommune valgt, at se bort fra de 
anbefalinger forskningen på området har vist, skal være til stede! 
 

 Inklusionsprojektet var en spare øvelse 

 Inklusionsprocessen blev forceret 
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 Rammebetingelserne var ikke opfyldt 

 Ingen efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere 
 
Til det sidste vil man nok fra forvaltningens side sige det modsatte – og jo – alle fik 
et kursus i inklusion, 12 timer af tvivlsom kvalitet! Mere behøver jeg vist ikke at sige 
om det. 
 
Og jo, det faktum, at strukturændringen, med deraf øgede klassekvotienter, og 
inklusionsprocessen blev så forceret som den blev, har virkelig sat arbejdsmiljøet på 
prøve!  
Desværre med det udfald at flere af vore kolleger er blevet ramt af stressrelaterede 
sygdomme. Nogle i grad så de efterfølgende er afskediget på grund af sygdom. 
Andre overvejer deres stilling. Og endnu flere er så pressede at man kan frygte for 
deres fremtid!! 
 
Er det, krise eller ej, personalepolitik anno 2012?? 
 
Det var derfor også med stor undren, ja, jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen, da 
jeg i Radio Syd onsdag i sidste uge hørte forvaltningens svar på spørgsmålet om den 
øgede klassekvotient (fra 17,2 – 21,3) på grund af skolereformen ikke var et 
tilbageskridt i forhold til elevernes indlæring. ( En svensk undersøgelse har vist, at 
klassekvotienten har indflydelse på børns læring) 
Svaret var nemlig, at det ikke betød noget, da eleverne i højere grad nu, end før, 
blev undervist af liniefagsuddannede lærere. 
 
For det første, er det ikke mig bekendt, at det skulle forholde sig sådan og for det 
andet kunne man vel godt her stille et andet spørgsmål? 
 
Hvor er kvaliteten så, i forhold til de inkluderede elever, der i modsætning til 
tidligere, nu bliver undervist af lærere uden speciallæreruddannelse eller lignende?? 
 
Som det vist tydeligt fremgår, er implementeringen af helhedsløsningen ikke gået 
som forventet. 
Vi har derfor, i samarbejde med skoleforvaltningen, igangsat en evalueringsrunde, 
hvor vi besøger og holder møder med samtlige distriktsledere, filialledere, AMR, og 
tillidsrepræsentanter omkring de problemstillinger der bl.a. er fremkommet på 
faglige klubmøder og møder i MED-systemet. 
 
Vi har indtil nu holdt møder i distrikt Tønder, distrikt Toftlund og distrikt Skærbæk. 
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Fredag den 16. marts 2012 holdes de sidste møder i distrikt Løgumkloster. 
 
Når de sidste møder er holdt, vil forvaltning og kreds sætte sig sammen og 
konkludere på møderne og komme med bud på mulige løsningsforslag. 
 
Vi skal nemlig have vendt udviklingen, hvis folkeskolen fortsat skal være den 
bærende undervisningsinstitution i Tønder Kommune! 
 
Friskolerne står klar i kulissen hvis dette ikke lykkes! 
 
Vi skal have kvaliteten i højsædet, så der igen bliver respekt om folkeskolen. Ikke 
kun i Tønder Kommune, men i hele landet! 
 
Dette kan dog synes, at være ”opad bakke”, hvis man ser på de udsagn der i den 
seneste tid er kommet, fra henholdsvis Regering og Folketing samt Kommunernes 
Landsforening. 
 
Her går man nemlig ensidigt efter lærernes arbejdstid og arbejdsindsats.  
Hovedbudskabet er, at den afgørende faktor for, hvor meget eleverne lærer, er den 
tid, de tilbringer sammen med deres lærere. 
 
Altså, lærerne skal undervise noget mere! Indenfor den samme årsnorm, vel at 
mærke. 
 
Argumentationen finder man i resultatet af KL´s partnerskabsprojekt om 
effektivisering af lærernes arbejdstid. 
 
Projektet gik i al sin enkelhed ud på, at et par konsulenter fra KL gennemgik data fra 
de medvirkende kommuner (20 i alt) om anvendelsen af lærernes arbejdstid.  
Resultatet viste, at der er store forskelle i det gennemsnitlige undervisningstimetal, 
fra kommune til kommune – fra skole til skole. 
 
Ikke overraskende, da man i analysen overhovedet ikke forholdt sig, til de 
prioriteringer af arbejdsopgaverne, der er i de enkelte kommuner. Ligesom man 
heller ikke forholdt sig til de resurser den enkelte skole får tildelt. 
Man sammenligner altså æbler og pærer og kommer så til det resultat – som vi vist 
alle kunne have givet, ”uden honorar” – nemlig at undervisningsprocenten er højest 
i de resursesvage kommuner og lavest i de resursestærke kommuner. 
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Hermed mener man så, at have argumentationen for, at der er et potentiale at 
hente samlet set for alle kommuner! 
 
Ja, man har endda beregnet det til 880 mio. kroner! 
 
Det man bare helt har glemt er, at se på kvaliteten af det arbejde der foregår! 
Er det f.eks. kvalitet: 
 
At fjerne lejrskoler 
At fjerne al efter-/videreuddannelse 
At minimere åbningstiden i skolebiblioteket 
At minimere forældresamarbejdet 
Osv. osv. 
 
 
Budskabet bliver gentaget igen og igen – sikkert i et lønligt håb om, at gentagelse 
fremmer forståelsen! 
Det står imidlertid i skærende kontrast til, at elevernes timetal i mange kommuner 
er skåret kraftigt ned og/eller at antallet af elever i klasserne er øget ganske 
betragteligt. 
Når budgetterne for 2012 er udmøntet til sommer, vil der i alt være nedlagt over 
4300 lærerstillinger i perioden 2010-2012. Det svarer til ca. 8 pct., af det samlede 
antal fuldtidsstillinger, eller ca. 2 mia. kroner. 
 
Så vi har vist givet vores andel til løsning af den økonomiske krise!! 
 
Set i lyset af det frontale angreb på vores arbejdstidsaftale, blev vi den 9. februar 
2012 indkaldt til en ekstraordinær kongres.  
 
Formålet var, at få vendt dagsordenen, så det i stedet for ren økonomitænkning, 
kommer til at dreje sig om undervisningens kvalitet. 
 
En, ikke helt nem opgave, i en tid hvor det desværre er småt med venner! 
 
Vi bliver derfor nødt til at rykke sammen, både centralt og lokalt, i Danmarks 
Lærerforening, for at imødegå det pres som omverdenen i øjeblikket lægger på os. 
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For kun med en stærk, lokal og central, Danmarks Lærerforening, er der håb for 
fremtidens folkeskole! 
 
 
Lad os stå sammen og hjælpe hinanden gennem krisen, for kun derved sikrer vi, at 
den institution vi alle, mere eller mindre, har viet vort liv til, nemlig Folkeskolen 
kommer helskindet igennem! 
 
”Lad os bevise, at selv om det er fysiologisk umuligt, kan humlebien godt flyve”! 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 
 
 
Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
 


