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”Hvad vil vi med skolen?” eller ”Hvorfor 
holder vi skole?” 

 
Jeg har valgt at indlede min beretning med dette spørgsmål, på baggrund af en  
artikel i Dagbladet Politikken fra januar måned 2016. 
 
Overskriften var: Prøv med en lærer 
 
Testsystem har overtaget styringen af folkeskolen 
 
Jeg citerer: 
 
”Mistilliden til landets lærere hang tykt i luften, da VK-regeringen i midten af 
00’erne valgte at overhøre alle advarsler og gennemtrumfe indførelsen af 
nationale tests i folkeskolen. Når lærerne ikke kunne levere resultaterne, måtte 
politikerne træde til, lød ræsonnementet. 
 
VK-regeringens svar var 10 obligatoriske tests, som alle elever skulle klikke sig 
gennem hen over et skoleliv. Det ville give lærerne et unikt ”indblik i den  
enkelte elevs niveau” – og så ville lærerne tilmed kunne bruge testresultatet 
aktivt i det videre pædagogiske arbejde. 
 
Det lød næsten for godt til at være sandt, hvad det da også var! 
 
Det har lærerne vidst, lige siden det famøse testsystem blev taget i brug i 2010. 
I Politikkens kronik forleden blev der sat to tykke streger under samme 
konklusion, da professor Jeppe Bundsgaard karakteriserede testene som 
”ubrugelige”. 
”Det her er sørgeligt misbrug af samfundets midler”, skrev Jeppe Bundsgaard. 
 
Indtil videre har VK-regeringens testeventyr kostet skatteborgerne et trecifret 
millionbeløb, og det løber årligt op i 13-14 millioner kroner at gennemføre de 
mange tests. 
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Det værste ved testsystemet er dog ikke prisen. Det værste er, at det tvinger 
lærere, elever og politikkere til at fokusere på testresultater frem for fagligt 
indhold og læring. 
 
Derfor er der mindst tre gode grunde til at regeringen bør opgive det dræbende 
testsystem: 
 
For det første er det veldokumenteret, at lærere tilrettelægger deres 
undervisning, så eleverne kan score gode testresultater – frem for at undervise, 
så eleverne bliver fagligt dygtige. 
 
For det andet er det undergravende for skolens troværdighed, at den typiske 
skole-hjem-samtale tager udgangspunkt i testresultater, når disse dybest set er 
vilkårlige. 
Man beder lærerne om at gøre grin med elever og forældre – og hvis interesse 
tjener det egentlig? 
 
For det tredje har SR-regeringens skolereform ophøjet testresultater til den helt 
afgørende indikator for skolens udvikling: Som følge af reformen er der 
formuleret tre faglige resultatmål, der alle baserer sig på testresultater, og 
lærere, ledere, kommuner og politikkere har ligefrem pligt til at handle, hvis 
resultaterne ikke er tilfredsstillende. 
 
Men er det den skole vi ønsker? En skole, styret af et testsystem, vi ved er 
vilkårligt – og som hverken måler eller støtter de mål, vi sætter for vore børns 
læring i skolen?” 
 
Vi har en lang tradition for at drøfte visioner for uddannelse og samfund i 
Danmark. Vi har haft tænkere som Grundtvig, Kold og Løgstrup. 
 
Livet skal gennem skole og uddannelse lyses op, så mennesket individuelt og som 
menneskehed får større og større indsigt i menneskelivet. Det er en del af 
Grundtvigs vision. ”Vi lærer for livet ikke for skolen”, som der står i vores logo. 
 
Hvorfor holder vi skole i dag?  
 
Svaret udebliver! 
 
Ja, selvom politikerne har besluttet ikke mindre en tre omfattende 
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skolereformer på bare ti år, har det spørgsmål på intet tidspunkt været på den 
politiske dagsorden. 
Og vi bliver ærligt talt ikke klogere af at forsøge at finde svaret i målet med den 
seneste reform: 
 
Målet er som bekendt, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan og at 
trivslen skal styrkes. Det er jo i virkeligheden intetsigende selvfølgeligheder. 
Hvem kan dog være uenig i det? 
Alligevel fremfører politikere det som den helt store nytænkning: Nu skal 
eleverne blive så dygtige som muligt!  
 
Og så skal vi være sikre på, at skolen lykkes. Derfor har vi fået kvalitetsmål, vi skal 
have outputstyring, vi skal have data på bordet – jo flere data jo bedre. 
 
Og hvad betyder det så lige, at eleverne bliver så dygtige de kan? Ja, det 
overordnede officielle succeskriterie er, at 80 % opnår gode resultater i læsning 
og regning. 
Hvis det sker, ja så vil det såkaldte implementeringssekretariat konstatere, at 
skolen er lykkedes. Uha, der er langt til Grundtvig, Løgstrup og Kold, men 
Egelund, Nordahl og Qvortrup vil formentlig erklære sig enige. 
 
Vi har fået en statsautoriseret beskrivelse af, hvad det betyder at eleverne bliver 
så dygtige, som de kan, med en hel stribe konkrete læringsmål. Handler det om 
livsoplysning? Nej det handler om effektivisering, outputstyring og datafunderet 
læring. 
 
Men er det den skole vi som lærere ønsker os? 
 
Svaret er et klart og rungende nej! 
 
Vi bliver derfor nødt til, vedholdende at rejse debatten om, hvorfor vi holder 
skole! 
 
De styringsinstrumenter der lægges ned over skolen i øjeblikket, er i fuld gang 
med at ændre folkeskolens fokus og formål, uden det har været til debat! 
 
Det er vores opgave at sikre, at det ikke sker! 
 
Naturligvis skal vi sætte mål. Det er jo en grundforudsætning for overhovedet at 
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kunne tale om undervisning. Og vi ved, at det er en god ide at inddrage eleverne i 
målformuleringen. Undervisningsdifferentiering, hvor vi inden for klassens 
fællesskab har fokus på at udfordre den enkelte elev, har vi jo alle som ideal.  
Men det styringsregime, der kommer til udtryk i diverse såkaldte 
læringsplatforme som its-learning og MeeBook, som kommunerne er forpligtet 
på at rulle ud i øjeblikket og gøre obligatoriske for lærerne, tenderer det 
glade vanvid! 
 
Den tankegang om styring, kontrol og dokumentation, der udgår fra 
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Implementeringssekretariatet, KL og 
de kommunale forvaltninger, bygger på en blind tro på, at New Public 
Management er svaret på enhver udfordring i den offentlige sektor. 
 
Derfor oplever vi, at den såkaldte pædagogiske forskning i 
stigende grad bliver bedrevet af økonomer uden reel pædagogisk 
indsigt! 
 

      Ønsket er,  at vi får  gang i en debat, om det indledende 
spørgsmål, både på landsplan og ikke mindst lokalt – Hvorfor holder vi skole? 
 
I den sammenhæng er det skuffende læsning i JyskeVestkysten’s 
lokalsektion fredag den 26. februar 2016! 
 
Her bliver politikere fra de forskellige politiske partier bedt om at forholde sig til, 
at 60 % af lærerne i Tønder Kommune i JV’s undersøgelse (i efteråret 2015) af 
implementeringen af folkeskolereformen svarer, at de leverer en dårligere 
undervisning i dag end før reformen. 
 
Et resultat der burde få lokalpolitikerne ”op af stolen”, da de som ”ejere af Fol- 
keskolen” har det overordnede bestyrelsesansvar! 
 
I stedet kommer de sædvanlige politiske udmeldinger om, at det er man da ked 
af! Ja, vi har måske haft for travlt med at indføre nye tiltag! Ja, vi har villet for 
meget osv.  
 
Mest bemærkelsesværdigt var det dog at læse repræsentanterne fra SF og 
Enhedslistens svar på de tre spørgsmål! 
 
Spørgsmålene lød: 
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”Godt 60 % af lærerne fortæller, at de leverer dårligere undervisning i dag ( i 
forhold til før skolereformen). Hvad er din reaktion på det? 
 
Hertil svarer Søren Skov fra SF: 
 
Jeg havde nær sagt, hvad sagde jeg. Hvad sagde SF, dengang man lavede 
folkeskolereformen? Det duer ikke, det her. Så det er derfor. Jeg er slet ikke 
forbavset. Det er reformens skyld helt sikkert – og så fik de en lockout oven i 
hatten. 
 
Holger Petersen fra Enhedslisten svarer: 
 
Jeg har ikke nogen kommetarer til det. Jeg kan ikke gå og reparere på noget, som  
de borgerlige og socialdemokraterne har kørt i sænk! 
 
Næste spørgsmål lød: 
 
”Hvad vil dit parti gøre ved det?” 
 
Hertil lød svaret fra SF: 
 
Det er svært at gøre ret meget lokalt. Det er jo centralt fra, at den reform blev 
trukket ned over hovederne på os. Vi er nødt til at følge landets lovgivning i 
Tønder lige så vel som alle andre steder. Så jeg har svært ved at se, hvad vi kan 
gøre lokalt. 
 
Og fra Enhedslisten lød det: 
 
Vi kan ikke reformere et system, som er fuldstændig forkert! 
 
Sidste spørgsmål lød: 
 
”Der har været meget nyt, som lærerne har skullet implementere og forholde sig 
til de seneste år: Ny skolestruktur, en skolereform, ny arbejdstidsaftale, tidlig 
tysk, science-strategi, inklusion og rullende skolestart. Vil I politikere for meget 
for hurtigt?” 
 
Fra SF lød det: 
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Nogle vil jo nok. Jeg synes jo sådan set, at de skal passe sig selv i skolen et eller 
andet sted. Jeg tror, at det lærerne er mest utilfredse med er først og fremmest 
den centrale skolereform og dernæst var der den lokale skolereform, hvor man 
gik ind og lukkede en masse skoler. Det var vi ikke med til. Så hvis du vil have 
løsninger, må du spørge dem, som har skabt problemerne, ikke os – vi har stemt 
imod hver gang i hvert fald. 
 
Enhedslistens svar var: 
 
Det er noget pjat alt sammen, og det er slet ikke noget, som jeg går ind for. 
 
 
Hvor hovmodig har man lov at være? 
 
At fralægge sig ethvert medansvar, i så vigtig en sag, er ubegribelig! 
 
Ingen kan være i tvivl om, at man ude på de enkelte skoler, har massive 
problemer, i forhold til at kunne løse kerneopgaverne professionelt.  
 

• Der er alt for mange opgaver til for lidt tid! 
• Forberedelsestiden er kraftigt beskåret! 
• Sygefraværet er stødt stigende! 
• Hele inklusionsdagsordenens fallit 

 
Ja, jeg kunne blive ved! 
 
Alligevel slår de ud med armene og sender ”Sorteper” videre! 
 
For der er jo rigeligt med muligheder for, at løse mange af de massive problemer 
I Folkeskolen! 
Det kræver dog, at man tør tage et politisk medansvar og udnytte de 
muligheder lovgivningen giver, samt anvende de overenskomstresultater man 
via KL har forhandlet på plads! 
 
Jeg tænker her selvfølgelig på 15. punktsprogrammet som var en del af OK 
resultatet i 2015! 
 
Vi har fra kredsens side gentagne gange forsøgt , at få forvaltning og politikere i 
tale, med henblik på, at lave en lokalaftale, i hvilken vi anvender tankegangen 
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omkring dette papir. 
 
Som bekendt, uden de store resultater! 
Klippeklart er det! Vi kæmper videre uanset modstanden! Ikke alene for os, men 
mest for Danmarks vigtigste samfundsinstitution Folkeskolen! 
 
For at give et indblik i de problemstillinger vi står i, vil jeg give et eksempel på et 
af de mest omdiskuterede punkter i 15 punktsprogrammet nemlig punkt 3 hvori 
der står: 
 
I drøftelserne af opgaveoversigten, indgår en drøftelse af det forventede 
tidsforbrug til forberedelse og de øvrige opgaver. Opgaveoversigterne skal  
være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige 
og saglige kriterier. 
 
Knap var blækket tørt før KL’s direktør meddelte kommunerne, at når lederen og 
læreren skal drøfte det forventede tidsforbrug til forberedelsen, så behøver 
lederen ikke at fortælle, hvor meget tid lederen forventer, at lærerne bruger på 
forberedelsen. Ja, den er god nok. Parterne har skrevet under på, at der skal ske 
en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsesopgaven, og KL 
fortæller så kommunerne, at lederne ikke behøver fortælle, hvor meget tid der 
forventes brugt på opgaven! 
 
Hvordan i himlens navn, man så skal kunne drøfte det forventede tidsforbrug, er 
mig en stor gåde! 
 
Jeg kunne blive ved med at eksemplificere de massive problemer vi står i og 
overfor!  
Det undlader jeg , da I alle kender dem, og svarer i stedet på 
 
Hvorfor holder vi skole i dag? 
 
Det gør vi fordi 

• det giver mening 
• vores faglighed og pædagogiske niveau er højt 
• det er os, der skaber en god skole for Danmarks stærkeste ressource – 

skolebørnene 
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Jeg vil slutte beretningen med at minde om, at vi i den kommende tid har valg til 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på de enkelte skoler/filialer.  
 
Et vigtigt valg set i lyset af de udfordringer vi står overfor.  
Jeg vil derfor opfordre til, at I lokalt bakker op om de tillidsvalgte, da det er 
helt afgørende for, at vi sammen kan skabe et bedre arbejdsliv og en bedre 
undervisning. 
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne har en ekstrem vigtig 
funktion. Under ofte vanskelige arbejdsbetingelser har I jeres store del af æren 
for, at vi trods alt har bevæget os fremad fra det nulpunkt vi stod i, i april 2013. 
 
Tusind tak for indsatsen! 
 
Inden jeg slutter dette års beretning, vil jeg give Harry Chapins bud på inklusion i  
skolen – her fortolket af Niels Hausgaard. 
 
Tak for samarbejdet til kredsstyrelsen og til alle medlemmer! 
 
Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 
 
 
Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
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