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Formandens beretning 

Generalforsamling i Tønder Lærerkreds 95 

Tirsdag d. 10. marts 2020 

 

Vi har igen været igennem et generalforsamlingsår, hvor skolen har været til stor debat i samfundet og 

medierne. Lad mig bare nævne nogen af emnerne: lange skoledage, målstyring, inklusion, nationale test, 

lærernes arbejdstid, lærerkommission, elevernes trivsel og uddannelsesvejledning. Flere af disse emner vil 

jeg kommentere senere i min beretning.  

Og så er det dejligt at kunne konstatere, at der efter mange år med nedskæringer nu endelig igen både 

kommunalt og nationalt bliver afsat penge til undervisningen i folkeskolen. 

Kommissionsrapport 

I forbindelse med OK18 kunne KL og LC, som bekendt ikke blive enige om en central arbejdstidsaftale, til 

stor skuffelse for mange lærere. Det parterne dog kunne blive enige om var en ”Ny start”, der fjernede KL’s 

anbefalinger til kommunerne om ikke at lave lokalaftaler med DLF samt at nedsætte en Lærerkommission, 

der skulle afdække de udfordringer som Folkeskolen står med.  

Jeg er overbevist om, at projekt ”Ny start” har medvirket til, at Tønder Lærerkreds d. 27. feb. 2019 kunne 

lande en lokalaftale med Tønder Kommune, men mere om det senere i min beretning. 

Lærerkommissionen, der blev ledet af Per B. Christensen skulle indsamle viden på skoleområdet og komme 

med anbefalinger, som parterne kan bruge i fremtidige drøftelser, hvor en arbejdstidsaftale er et centralt 

element.  

Den 16. dec. 2019 fremlagde Per B. Christensen den længe ventede rapport efter halvandens år arbejde.  

Kommissionen har lavet en rigtig god analyse af de udfordringer, der kendetegner lærernes 

arbejdssituation. Ikke at der er så meget nyt i analysen set fra vores side. Den påpeger sådan set bare det 

vi, som lærere har vidst i årevis. Men det at en uafhængig kommission nu har lavet en rapport, som både KL 

og LC anderkender, må give et andet grundlag for fremtidige forhandlinger. 

Desværre står kommissionens anbefalinger, efter min mening, ikke så klart som analysedelen.  Til gengæld 

peger kommissionen på 5 udfordringer der SKAL tages hånd om for at løse nogle af skolens udfordringer: 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling  

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag  

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen  

 Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov  

Her er det især sammenhængen mellem tid og opgaver samt muligheden for forberedelse, der i min optik 

er det vigtigste at få taget hånd om. Hvis vi som lærer skal lykkes med at skabe kvalitet i undervisningen, er 

det særdeles vigtigt, der bliver prioriteret tid til det, jeg kalder den fag-faglige undervisning. Tid, så lærere 

kan være ordentligt forberedt til at stå foran eleverne i klasselokalet og udøve deres fag. Lærernes 
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forberedelsestid skal ikke være den tid, der er til rest, når alle andre opgaver er klaret, eller som man må 

nedprioritere, når der opstår akutte behov i hverdagen. 

KL og LC har aftalt, at man her i marts og april måned vil lave periodeforhandlinger med udgangspunkt i 

analysen fra kommissionsrapporten. Det er forhandlinger der ligger uden for de normale 

overenskomstforhandlinger, som først skal foregå til foråret næste år. OK21. Det er forhandlinger der kun 

foregår med henblik på at lave en arbejdstidsaftale for lærere.  

Det er mit håb, at der nu kan landes en central aftale efter 6 år. Lærerne er den eneste 

overenskomstgruppe i Danmark, der arbejder under en lov og ikke efter en gensidig aftale mellem parter. 

Dette skal ophøre nu. Folkeskolen er alt for vigtig en samfundsinstitution til også at være kampplads for 

overenskomster. 

Lokalaftale. 

Som nævnt tidligere indgik Tønder Lærerkreds sidste år en lokalaftale med Tønder kommune. Der er for 

mig at se ingen tvivl om, at vi med aftalen har fået skabt nogle forbedringer. Nu er der adresseret tid til 

forberedelse, tilsyn og pausetid. Men der er også stadig plads til forbedringer. Jeg ved godt, det bestemt 

ikke er alle medlemmer, der med aftalen oplever, at arbejdsdagen ikke stadig er presset. Det skyldes, efter 

min menig blandt andet, at skolelederne ikke tager det alvorligt, når der skal prioriteres i de 

arbejdsopgaver, der skal løses på en skole. I lokalaftalen står der:  

Det er aftalens mål at sikre medarbejderne en kendt, gennemskuelig og effektiv ramme om arbejdet, der 

gør det muligt for den enkelte, teamet og ledelsen at holde fokus på kvalitet og det at lykkes med 

opgaven. 

Så kan det ikke nytte, at skolelederne allerede fra skoleårets start udleverer en opgaveoversigt over årets 

arbejde, hvor ikke alle arbejdsopgaver er oplistet. Desuden er der heller ikke angivet, hvor meget en opgave 

har af tidsmæssigt omfang. Hvordan kan man påstå der er en kendt, gennemskuelig og effektiv ramme om 

arbejdet, når disse 2 faktorer ikke er kendte? Hvordan kan man som medarbejder se, der er prioriteret i 

arbejdsopgaverne, når de ikke er oplistet, så man kan se det samlede omfang? Begge problemstillinger er 

præcist det Lærerkommissionen peger på, når de siger, der SKAL tages hånd om: En hensigtsmæssig og 

gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

Vi er i disse dage i dialog med Tønder kommune om en lokalaftale for næste skoleår. Her er det netop 

opgaveoversigterne og de afledte effekter af en overskuelig oversigt, samt tiden til forberedelse af den fag-

faglige undervisning, vi især har fokus på. Jeg synes, Tønder kommune er gået positivt ind i dialogen og jeg 

har en tro på, at vi laver en ny aftale, hvor der er sket forbedringer på ovennævnte punkter.  

Tavshedskultur??? 

Jeg har læst en artikel, som refererer til Rasmus Willig, der er lektor på RUC. Han har lavet forskning, der 

underbyggede en påstand om, at vores samfund har undergået en udvikling, der har resulteret i en øget 

tavshedskultur. 

Jeg citerer: 

”Vi er blevet bange for at sige vores mening og ytre os om magthaveres beslutninger af frygt for vores egen 

jobsikkerhed. Men vores samfund har brug for at vi ytrer os, ellers vil vi få et fattigere demokrati. For vores 

demokrati er afhængig af kritik, fra de som hver dag leverer undervisning, pleje, omsorg og alle de andre 

gøremål, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Hvis vi ikke tør give vores mening til kende, vil 
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resultatet blive mangelfuldt, eller der bliver truffet forkerte beslutninger til skade for vores samfunds 

udvikling.” 

Her synes jeg Rasmus Willig rammer hoved på sømmet i en udvikling, som jeg også synes at have 

observeret. 

Vi har som lærerkorps gennem de sidste mange år oplevet, at gå fra at have et ”Lærerråd”, hvor der på 

områder var høringspligt til et ”Pædagogisk råd” hvor lærerne skulle orienteres, men dog havde ret til at 

udtale sig. I dag er der personalemøder og afdelingsmøder, hvor lederne informerer om, hvad de har 

besluttet. Og flere og flere beslutninger bliver truffet uden medarbejderindflydelse. 

Denne udvikling har bevirket, at vi er holdt op med at ytre os i sammenhænge, der har indflydelse på vores 

arbejdssituation. Det gælder både i større forsamlinger, og når kolleger skal drøfte egen situation.  

Det er efter min opfattelse denne gradvise ”sætten uden for indflydelse”, der har gjort, at lærer ikke har 

fundet det ”besværet værd” og er holdt op med at ytre sig på fællesmøder og deslige.  

Men jeg tror også Rasmus Willig har en pointe, når han tilskriver det frygten for egen jobsikkerhed. 

Jeg oplever desværre tit kolleger der ikke tager drøftelsen med egen leder om deres arbejdsvilkår. Man går 

ikke i dybden med, hvad der presser i hverdagen, men knytter næverne sammen og klør på. Desværre også 

med det resultat, at flere og flere går ned med stress eller er udbrændte, når arbejdsdagen ophører. Når jeg 

spørger ind til grunden, er svaret næsten altid frygten for afskedigelse, eller frygten for hvordan lederne 

bedømmer en, når man ”indrømmer”, man ikke kan klare de pålagte opgaver.  

Men der er brug for at vi ytrer os. Hvis ikke vi, som lærer, der skal lære børn og unge om demokrati og 

ytringsfrihed, tør ytre os, hvor er vi så henne? På vej mod et samfund, hvor borgerne klapper hælene 

sammen og siger javel, når ledere har truffet beslutninger? Det er i hvert tilfælde ikke det samfund, jeg 

ønsker mig. 

Jeg tror på, vi skal have indført en slags lærerråd igen. Et råd på skolen, hvor skolelederen har en 

forpligtelse til at medinddrage lærere i beslutninger om økonomi, årets planlægning, organisering, 

arbejdsfordeling og andre væsentlige ting der har indflydelse på skolens drift. 

Det har i alt for mange år været ”eksperter”, der har haft stor indflydelse på skolepolitikken. Dette gælder 

politikkere, forskere, arkitekter, it-udviklere og andre, hvis største kendskab til folkeskolen formodentlig er 

deres egen skolegang. Eksperter, der har betydet, vi har fået længere skoledage, inklusion, målstyring, 

elevplaner, nationale test, AULA og sågar, hvordan skoler skal indrettes til god læring. 

Nationale Test 

Nationale Test er netop et eksempel på denne styrring af folkeskolen. Testene blev indført i 2006 for at 

styrke evalueringskulturen og give lærerne et værktøj, der kunne give indsigt i elevernes færdigheder.  

Det er vel at mærke ikke et værktøj lærerne har efterspurgt. Vi har alle dage testet vores elever og givet 

dem opgaver der gav os indsigt i elevernes standpunkt. 

Det viste sig dog også ret hurtigt, at testene ikke kun skulle bruges af lærerne, men også af skoleledere, 

forvaltningsfolk og politikkere til at vurderer elever, lærere og skoler. Selv forskere har brugt Nationale Test 

til, at forske i alt fra effekten af 2 lærerordninger til, hvordan elever klarer sig fra forskellige sociale lag. 

Det betyder desværre, at når man som lærer bliver bedømt på, hvordan elever klarer sig i nogle test, så 
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forbereder man selvfølgelig eleverne til at klarer sig bedst muligt. Altså underviser eleverne i det, de skal 

testes i.  

Det har længe stået klart for lærerne, at resultaterne af testene, var så omfattende og detaljeret, at der 

hverken var tid til at analysere dem eller kvalificere den videre undervisning. Og samtidig blev der oplevet 

resultater, der slet ikke stemte overens med det billede, man som lærer ellers havde dannet af eleverne. 

Når der så samtidig opleves elever, der er så presset af testsituationen at de får ondt i maven, så hopper 

kæden helt af. 

Nu her 14 år og en kvart milliard senere, står det også klart for andre end lærerne, at de nationale test ikke 

er et brugbart redskab.  

De måler simpelthen ikke rigtigt, da der er alt for stor usikkerhed i resultaterne. Det adaptive forløb i 

testene fungerer ikke. Testområderne er alt for smale i forhold til det, elever skal lære. Og der skabes 

undervisningssituationer, hvor især mindre elever ikke føler sig trygge. 

Nu har politikkerne lagt op til at sætte de Nationale Tests på pause, indtil der er udviklet bedre alternativer. 

De har desværre ikke valgt selv at træffe beslutningen om at stoppe testene, men lagt det ud til 

kommunalbestyrelsen eller den lokale skoleleder. Politikkerne har dog besluttet, at skoler med de 20 % 

laveste afgangskarakterer skal afholde testene. 

Så herfra en kraftig opfordring til kommunalbestyrelsen og skolelederne i Tønder kommune. Drop de 

nationale test, det giver ingen mening at afholde dem.  

Hvorfor skoler med de laveste afgangskarakterer skal afholde testene, er mig en gåde. Hvorfor skulle 

testene måle rigtigt her, når de ikke gør det på de 80 % andre skoler? 

Aula 

Et andet eksempel på, at skoleverdenen detaljestyres af folk uden for folkeskolen er indførelsen af AULA. 

En it-platform, der skal afløse SkoleIntra, som lærernes værktøj til kommunikation og information. Til 

forskel fra AULA var SkoleIntra udviklet af 2 lærere fra Aabenraa Kommune, som havde deres daglige gang 

på skoler og vidste, hvilke redskaber der kunne hjælpe lærere i hverdagen. Jeg ved godt, at der også har 

været mange kritiske røster vedrørende SkoleIntra, men ikke desto mindre har det udviklet sig til et 

redskab, der var til stor hjælp for vores kolleger.  

Her var det muligt at se hvem, der var fraværende, lave vikarplaner, udgive ugeplaner, lave klasselog, give 

lektier, opbevarer fælles dokumenter og mange andre funktioner, der var en hjælp i dagligdagen. 

Nu har man indført et it-system udviklet af it-programmører uden daglig indsigt i skolehverdagen. Der er 

godt nok indført et kommunikationssystem, og om det fungerer godt, vil tiden vise. Men rigtig mange af de 

andre værktøjer, som SkoleIntra havde, er forsvundet fra den ene dag til den anden. 

Det er samtidig politisk besluttet, at lukke ”Skolekom”, som var et nationalt forum med faglige rum, hvor 

der blev udveksles rigtig megen faglig inspiration. Her var målsætningen, at den opgave skulle AULA løfte. 

Der er dog lange udsigter inden den funktion bliver indført. Er det ikke set før? Man afskaffer et it-system, 

inden der er en brugbar anden løsning. 

Lærerne er blevet lovet en schweizerkniv, men står tilbage med knivbladet. 

Folkeskoleidealet. 
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Nu til et emne, hvor der har været mulighed for at få indflydelse. På Danmarks Lærerforenings kongres i 

oktober vedtog kongressen foreningens folkeskoleideal. Et ideal som er blevet til efter flere medlemsmøder 

både lokalt og regionalt. Idealet er altså noget at stræbe efter og foreningens bud på, hvad skolen bør 

rumme. 

Idealet indeholder 10 punkter som kan indgå i den skolepolitiske debat. Jeg vil ikke opliste punkterne her, 

men opfordre jer til at læse dem på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvis I ikke kender dem i 

forvejen. 

Tønder Lærerkreds vil inddrage idealet i det fremtidige arbejde og bruge punkterne fra idealet i de 

samarbejdsfora, vi indgår i. Jeg vil også opfordre jer til at bruge idealet, hver gang I får lejlighed til det. Når I 

drøfter skole i skolebestyrelser, med ledere, på faglige møde eller bare med venner og bekendte. Der er 

meget ”krudt” i idealet til en god debat. Forhåbentlig kan folkeskoleidealet også medvirke til, at en 

diskussion om indhold kan føre til en debat om rammer og vilkår. 

Elever på privatskoler 

Den 17. oktober 2019 kunne man i JydskeVestkysten: ”Tønders folkeskoler knækker kurven: Elevtal er 

steget for første gang i 12 år”. Der er i skoleåret 2019/2020 kommet 19 flere elever end i det forgående 

skoleår. Dette er rigtig dejligt, men det sker desværre på baggrund at et fald på godt 1500 elever de sidste 

12 år. 

Til gengæld er det ikke positiv læsning, at i samme periode er procentdelen af elever i privat skoler steget 

fra 21 % til 40 %. Det er godt for privatskolerne, men bestemt skidt for folkeskolen. Færre elever giver færre 

penge at drive skole for. 

Kommunal økonomi 

Nu var det min oprindelige plan at ruske op i kommunalpolitikkerne og få dem til at tage ansvar for 

økonomien i den folkeskole, som de har ansvar for at drive. For efter mange års besparelser på driften, er 

der skåret ind til benet og konkurrencevilkårene med privatskolerne er ikke rimelige. Jeg ville her have 

kritiseret borgmesteren for, at have udstedt garantibeløb til en friskole til køb af bygninger samt Børn- og 

Skoleudvalgets støtte til en kommunal annoncering af indskrivning af elever på friskoler. 

Men efter at have set oplægget til næste års budget, må jeg konstatere at det endelig ser ud til, at 

nedgangen er vendt. I oplægget er der stadig en 1 % besparelse på fagchefens område, men der er nu også 

penge til udvidelser af driften. I finansloven sidste år blev der sat penge af til flere lærere i folkeskolen. Det 

vil i år betyde en tildeling på 2 mil. -stigende til 6 mil. i 2025. Her har Tønder Kommune valgt at udmønte 

midlerne til at hæve tildelingen pr. elev til skolerne, så især skoler under 150 elever bliver tilgodeset. Der er 

også tildelt en pulje på 1,2 mil. til den understøttende undervisning. Her er det ikke politisk besluttet 

endnu, hvordan de skal anvendes. 

Her ud over har kommunalbestyrelsen bevilget 2 mil.,  som skal bruges til undervisning samt 3 mil. fra 

Visions og Strategiplanen, hvor skolerne kan søge om midler til at forbedre undervisningen. 

Og nej, jeg har ikke glemt, at der bruges rigtig mange penge på skolebyggeri. Der er også en stor glæde med 

ny skole i Skærbæk, sciencelokale i Toftlund, børne/sfo-univers i Tønder. Men som jeg har sagt i en tidligere 

beretning: ”Man skaber ikke den gode skole med bygninger alene, men med veluddannede lærere, der har 

mulighed for at skabe gode og inspirerende læringsmiljøer. Når de forudsætninger er i orden, kan gode 

undervisningsmiljøer selvfølgelig understøtte elevernes udbytte af undervisningen”. 
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Tak for samarbejdet. 

Tak til jer medlemmer. Tak fordi I inviterer mig med til jeres faglige klub-møder. Det er på disse møder, 

hvor jeg hører, hvad I har af problemstillinger og finder inspiration til det videre arbejde. 

Jeg vil også gerne takke Tr’ere og kredsstyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Henrik Jakobsen 

Kredsformand. 

 


