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Skriftlig beretning 



 

 

Denne skriftlige beretning afviger fra den normale beretningstradition. Der kommer ikke 
en systematisk gennemgang af to års aktiviteter. Det kan lade sig gøre, fordi vores 
vedtægter ikke stiller krav om en skriftlig beretning. Vores beretning er en mere 
holdningspræget beretning, hvor vi stiller skarpt på folkeskolens udvikling, den aktuelle 
frihedsdagsorden og de aktuelle udfordringer. Den skriftlige beretning vil på 
generalforsamlingen blive suppleret med en mundtlig beretning.  
 
Vi ser frem til at møde medlemmer af DLF Kreds 16, tirsdag den 22. marts klokken 16.00 
i Læringshuset, Skolebakken 1, 2640 Hedehusene.  
 
Vi håber, den samlede beretning giver mange medlemmer lyst til at deltage i debatten om 
folkeskolen og kredsens arbejde. 
 
15. marts 2022 
Heidi Yoma Rasmussen, kredsformandIndhold 
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Beretningen omfatter naturligvis alle vores medlemmer, men for læsevenlighedens skyld, 
vil vi ikke nævne alle medlemsgrupper i hver tredje sætning. I stedet gør vi opmærksom 
på, at når vi skriver lærerne*, så mener vi ”lærerne, børnehaveklasselederne, 
skolekonsulenter, Ungdommens Uddannelsesvejledere m.fl. på LC-overenskomst. 
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Danmarks Lærerforening i en ny politisk frihedsdagsorden 

  
Statsminister Mette Frederiksen sagde I sin nytårstale i år, at alt for meget tid går med 
proces, bureaukrati, kontrol og skemaer.  
 
At billedet er det samme i store dele af den offentlige sektor. 
At det tærer på arbejdsglæden.  
At det gør det svært at rekruttere.  
At det giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne. 
At det er tid til at finde ind til kernen. Hvad er egentlig det vigtigste i vores velfærd? 
 
Relationer, nærvær, omsorg og faglighed, svarer statsministeren selv i talen. 
Et velfærdssamfund, hvor der er mere hjerterum end kontrol. Mere fornuft end 
regulering.  
 
Og ja, at det vil betyde, at tingene bliver gjort forskelligt.  
Og ja, det vil kræve stærkere ledelse.  
 
Konkrete problemer skal løses lokalt, og ikke med endnu mere lovgivning. 
Derfor vil regeringen i 2022 tilbyde alle landets kommuner mulighed for at blive fri af 
næsten alle statslige regler, så vi lokalt kan skabe den folkeskole, vi ønsker.  
Slutteligt opfordrer hun alle borgmestre og byråd til at tage udfordringen op. 
 

Er det frihed, vi mangler her? 

Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler og Kreds 16’s lærere, børnehaveklasseledere, 
skolekonsulenter m.fl. er travlt optaget af arbejdet og har masser af udvikling og krav på 
menuen. Men det er egentlig ikke manglende frihedsgrader fra Folketinget, der fylder på 
MED-dagsordnerne eller i kredsens politiske arbejde eller vores sagsbehandling.  
 
Høje-Taastrup Kommunes byråd har med budget 2018 besluttet, at alle skoler skal arbejde 
efter koncepterne for Læringshusets pædagogiske arkitektoniske princip- og 
konceptprogram. Dermed har vi alle travlt med at realisere målene om at skolerne arbejder 
med autentiske innovative læringsforløb i den overvejende del af undervisningen. At 
indtænke 21. århundredes kompetencer i læringsforløbene. At skabe læringsforløb 
sammen med eleverne, der er autentiske og bygget op omkring virkelige problemstillinger 
med et produkt og en aftager så vidt muligt uden for skolen.  
 
Når byrådet har frihed til at træffe skolebeslutninger, der så detaljeret styrer vores 
undervisningstilrettelæggelse og har så stor betydning for vores didaktiske valg og 
pædagogisk arbejde med eleverne, så er det ikke mangel på lokal frihed, der udfordrer 
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mest, her i Høje-Taastrup Kommune.  
 
Vi følger spændt udviklingen for regeringens frihedsdagsorden. Sammen med DLF- 
hovedforeningens fagpolitikere og konsulenter arbejder vi for, at en frihedsdagsorden 
betyder frihed til at arbejde sammen om skoleudviklingen med de fagprofessionelle i en 
central rolle. ”Samme om Skolen” skal betyde skoleudvikling i det brede samarbejde.   

Bag ”Sammen om Skolen” er regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, 
Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen.   

 
Når vi ser tilbage på styringen af folkeskolen siden årtusindskiftet, er der imidlertid gode 
grunde til, at frihedsdagsordenen er aktuel og efterspurgt. Et kort oprids følger her: 
 

20 års Pendulsving siden ”Opgøret med Rundkredspædagogik”      

Ved folketingets åbning i 2003 sagde statsminister Anders Fog Rasmussen følgende i sin 
åbningstale:   

 
"Det er som om indlæring af faglige færdigheder er 
blevet nedprioriteret til fordel for at sidde i 
rundkreds og spørge, 'Hvad synes du selv?'. Det 
kan være udmærket at sidde i rundkreds og 
diskutere og føre en samtale med hinanden. men 
den første forudsætning for at føre en meningsfyldt 
samtale er altså, at man ved, hvad man snakker 
om. Hvis ukvalificerede meninger bliver lige så 
gangbare som kvalificeret viden, så ender det alt 
sammen i tomhed og dumhed", sagde 

statsministeren og understregede, at målet ikke er 'sort skole': "Vi skal tværtimod have en levende skole 
med børn og unge, der kan tænke selv, danne sig holdninger og kommunikere. Men også ved, hvad de 
snakker om". 
 
Udtalelserne kom i en periode med stigende opmærksomhed på faglighed i folkeskolen. 
Siden 70’erne havde mange kommuner eksperimenteret med alternative skoleformer og 
skolebyggeri. Åbent-plan-skoler var bygget og efterfølgende bygget om igen pga. dårlige 
faglige resultater. I 1980’erne var det blevet meget almindeligt med tværfagligt 
emnearbejde i klasserne, og anti-autoritær pædagogik var sammen med atomkrig, 
Greenpeace og oliekrise på skoledagsordenen de fleste steder. Med andre ord havde der 
været plads til eksperimenter og lokal udvikling i en årrække, i overensstemmelse med 
tidsånden.    
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Men så kom Pisa-undersøgelserne. De danske skoleelever, der ikke var test-trænede, 
underpræsterede i international sammenligning i OECDs Pisa-undersøgelser. Politikerne 
reagerede for størstepartens vedkommende med mistillid, handletrang og øget behov for 
kontrol. Som daværende undervisningsminister Bertel Haarder selv udtrykte det, så 
vågnede han ofte om morgenen med en rastløs virketrang. 

V, K, DF og S lavede i 2006 om på folkeskolelovens formålsbestemmelse. Her øgede de 
fokus på at lære for at kunne uddanne sig videre, hvor formålsformuleringen fra 1993 
sigtede mod kundskaber og færdigheder, der skulle medvirke til elevens ”alsidige, 
personlige udvikling”. De skruede op for obligatoriske prøver og indførte nationale test, 
flere prøvefag, bindende fælles mål og elevplaner. Med elevplaner skulle lærerne 
dokumentere, hvilke mål deres undervisning konkret forfulgte, og elever og forældre skulle 
kunne følge bedre med, og eleverne skulle blive bedre til selv at forfølge og evaluere deres 
udbytte og indsats løbende. Mange kommuner gik i gang med at digitalisere elevplanerne 
og i Høje-Taastrup Kommune fik vi et digert værk af en ”Mikroværkstedsmodel”, hvorfra 
man kunne udskrive 20 siders elevplan til hvert forældrepar, når de skulle til skole-hjem-
samtaler. ”Desværre” blev det ikke rigtig brugt eller værdsat af hverken forældre eller 
elever, og rigtigt mange af os oplevede, at indsatsen ikke stod mål med resultaterne, men 
mest af alt var et kontrolsystem skabt i en mistillidsdagsorden af ”Pisa-forskrækkede 
politikere”. Hvad værre er, det virkede ikke. De målbare elevpræstationer steg ikke som 
ønsket, og politikerne ønskede stadig flere forandringer, da en rød regering overtog 
magten efter den blå.  

 
2013 Lockout og Aftale om et fagligt løft af folkeskolen 

I 2013 indgik regeringen (S, RV og SF) sammen med V og DF en folkeskoleaftale i 
umiddelbar forlængelse af konflikten, hvor KL, med Michael Ziegler som 
forhandlingsleder, lockoutede lærerne. Efter 29 dages lockout afbrød regeringen med sit 
velforberedte lovindgreb, og Lov 409 blev sat i stedet for en forhandlet overenskomst. 
Corydon og Thorning stod bag roret i en rød regering, der ikke fik mange klapsalver dén 
1. maj. Der er rigtig meget at sige om det, men vi henviser til, at du læser ”Søren og Mette 
i benlås”, ellers bliver beretningen for lang.  
 
2013-Aftalen bød bl.a. på en ”længere og varieret skoledag” og så skulle der udvikles en 
fælles digital brugerportal for folkeskolen. Her skulle elevernes læring og løbende faglige 
progression i forhold til Fælles Mål registreres, så både elev, lærer og forældre kunne 
samarbejde om, følge og evaluere elevens udvikling digitalt. Det lyder måske både 
moderne, rigtigt og meget spændende, men udarbejdelsen af den enkelte elevs detaljerede 
mål og udvikling fag for fag, forløb for forløb, er desværre lige så tidskrævende som det 
lyder, og den ekstra tid har vi haft mere end svært ved at finde. 2013-Aftalen udmøntedes 
i Folkeskoleloven (-reformen) af 2014 og på positiv-siden har den et virkelig godt og vigtigt 
mål: 
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Folkeskolereformen skulle styrke den sociale mobilitet gennem 
• De lange skoledage 
• Flere fagtimer 
• Lektiecaféerne 
• Bevægelse 
• Den åbne skole 

Men den daværende regering finansierede ikke den forlængede skoledag. De bad 
kommunerne om at øge lærernes undervisningsforpligtelse, som de havde gjort muligt 
med deres lovindgreb i 2013. Nu kunne lærerne undervise mere, og pædagoger og andet 
pædagogisk personale kunne varetage noget af den understøttende undervisning. Så havde 
skolerne ikke brug for at ansætte flere lærere til mere undervisning. Men 
folkeskolereformen kom ikke rigtigt til at løfte noget, hverken mere varieret skoledag, 
bedre faglighed eller bedre trivsel. Den konklusion er nu draget i en række rapporter, og 
derfor sker der endelig positive forandringer.  

 
Vi står nærmest ved START, som på en ny omgang 
i Matador, men nu med venner og måske indkasserer 
vi 4000 kr., når vi passerer START?? (hvis du ikke 
har spillet Matador, så undlad venligst at gruble over 
den sidste bemærkning) 
 
 

Vi anser Lockouten for foreningens skolehistoriske lavpunkt. Lockouten skrabede bunden 
for samarbejde mellem lærerne* og arbejdsgiverne. Herefter fulgte en sort periode, hvor 
undervisningsforpligtelsen steg og tiden til forberedelse, faglig ajourføring og samarbejde 
faldt. Fagbevægelsen og de tillidsvalgte blev i mindre grad taget med på råd og tidligere 
tiders samarbejde og lokalaftaler blev afløst af modpartsforhold og betoning af 
ledelsesretten, som i parentes bemærket, aldrig havde været fraværende. Den fremgår af 
alle overenskomster og lærerne siger i alle analyser, at god, nærværende ledelse er en 
forudsætning for gode arbejdsforhold. 
 
Denne kulsorte periode varede omtrent fra lockouten i 2013 til 2018. 

2017 morgenluft 

Siden 2017 har vi så småt vejret morgenluft, og det startede med 
at Merete Riisager, daværende undervisningsminister, nedsatte 
en rådgivningsgruppe med repræsentanter for DLF, KL, ledere 
m.fl.  
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Formand for rådgivningsgruppen var professor Lene Tanggaard, som du kender, hvis du 
har været med på vores åbne kredskurser i 2021 eller 2022. Daværende formand for DLF’s 
Undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, var også en del af rådgivningsgruppen og hende 
kender du også, hvis du deltog på vores skoledebat-arrangement i Taastrup Teater eller 
har deltaget i vores generalforsamlinger, hvor hun i en årrække har været vores dirigent. 
 
Rådgivningsgruppens arbejde resulterede i 5 pejlemærker om at give råderum til de 
fagprofessionelle. Det første lyder: 
 

1. ”Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler. Ambitionen er, at kvalitet 
udvikles og opnås ved, at skolens ansatte bringer deres faglighed i spil – ikke ved at de holdes i et 
stramt styringsgreb. Der er ikke modsætning mellem kvalitet og frihed. Kvalitet forudsætter frihed, 
men også forpligtende rammer, som friheden kan udfolde sig inden for.” 

 
I juni 2017 blev folkeskoleforligskredsen enig om at løsne bindingerne i Fælles Mål. 3170 
underliggende mål blev gjort vejledende, 215 kompetencemål blev fastholdt. 
 

Overenskomstforhandlinger 2018 – Ny Start-aftale 

I OK 18 aftalte parterne, at vi på alle niveauer skulle i gang med et ”Ny Start-samarbejde”, 
som skulle være tættere og mere forpligtende og hvor der skulle fokuseres på ansvar for 
nyuddannedes start på skolerne, rekruttering og fastholdelse og Professionel Kapital. 
Lærerkommissionen blev samtidig etableret for at lave en uvildig vurdering og komme 
med neutrale anbefalinger op til næste overenskomstforhandling. 
 
Merete Riisagers indsats for lempelse af bindingerne i Fælles Mål fortsatte og en 
arbejdsgruppe skulle komme med anbefalinger vedr. læringsplatforme. 
 
I juni 2018 kom 5 anbefalinger om brug af læringsplatforme: 
 

• 1. tema:  
 
”Behov for styrket lokal dialog om den meningsfulde anvendelse af læringsplatforme.  
Der er opnået enighed om, at Rammen er Folkeskoleloven med bekendtgørelsen og de 
nationale mål, men udgangspunktet er de fagprofessionelles dømmekraft. De 
fagprofessionelle skal have mulighed for at vælge imellem forskellige didaktiske tilgange og 
tilbydes forskellige planlægningsværktøjer. Friheden forudsætter stærke fagprofessionelle, 
der kan kvalificere og begrunde deres didaktiske valg.” 
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2019’s Folkeskoleforlig 
 
I januar 2019 kom Folkeskoleforliget med ønsket om at lytte til de professionelle på 
skolerne. Her blev indskolingens samlede undervisningstid nedsat med 90 t/år og det blev 
muligt at konvertere 2 timers understøttende undervisning til fx to-lærer-/ to-
voksenundervisning i mellemtrin/udskoling. Der blev afsat 190 mio. kr. årligt fremadrettet 
til øget kvalitet af understøttende undervisning.  

I juni 2019 var der folketingsvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil blev børne- og 
undervisningsminister. Hun tog på samtaleturné rundt i landet, med bl.a besøg på 
Vestegnen, hvor vi i Kreds 16 var vært. Det var tydeligt i dén dialog, at vi er enige om at 
inklusions-udfordringen er en af de vigtigste dagsordener, men at hun, modsat flertallet 
ved mødet brændte for at bevare den lange skoledag og tror på en gevinst i form af øget 
social mobilitet, som ligger hende meget på sinde. 

2020 Folkeskolemilliarden 
I en ny aftale i juni 2020 blev der afsat yderligere 275 mio. kr. til ansættelse af flere lærere 
i 2020, stigende til 807 mio. kr. i 2023. Sammen med de 190 mio. og 59 mio. fra 
januarforliget 2019 bliver det til ”folkeskolemilliarden”.  
 
I HTK svarer det til  
5,5 årsværk i 2020/21 
7,5 årsværk i 2021/22 
11,1 årsværk i 2022/23 
12,7 årsværk i 2023/24  
 
Finanslovsudspil 2022  
Regeringen har i sit finanslovsudspil foreslået at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-
2. klasse fra og med skoleår 23/24. De forslår at man afsætter 95 mio. kr. i 2023 stigende 
til 154 mio. kr. i 2026 og frem.  
Med de seneste beslutninger, har man nu valgt at tilføre nogle af de penge, man sparede 
på folkeskolen, blandt andet med Lov 409.  

Når vi i dag vender os og kigger tilbage på 
skolepolitikken fra 70’erne til i dag, så ser 
vi en skoleudviklingsbevægelse, der som et 
pendul svinger fra én yderposition til en ny. 
Fra eksperimenterende folkeskole til stramt 
styret folkeskole med fokus på 
uddannelsesparathed og test og til den 
seneste frihedsdagsorden, hvor lokale 
skoleeksperimenter igen omtales positivt.  
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Om regeringen ønsker og forestiller sig, at skoleudvikling i fremtiden skal ske nedefra eller 
primært lægges ud til lokalpolitisk beslutningskompetence, det er der pt. ikke givet 
endegyldigt svar på. Og her ligger der en klar opgave for foreningen centralt og lokalt. 
  
I det foregående har vi forsøgt at lave en ”stregtegning” af den nationale skolepolitiske 
kontekst, vi har drevet skole i. Nu vi vil placere lidt flere af vores lokale dagsordener i 
billedet.  
 
For sammenhængens skyld starter vi med det lokale Ny Start-samarbejde. 
 
I relation til Ny Start-aftalen satte Kreds 16 sig for at lave nogle forslag om fælles indsatser 
til den lokale skoleforvaltning og de lokale skolepolitikere. Det skulle styrke vores 
samarbejde og sætte folkeskolen på en fælles dagsorden i stedet for at være byrådets og 
forvaltningens projekt. Vi foreslog et fælles skolearrangement med åben skoledebat og en 
spørgeskemaundersøgelse på de 10 folkeskoler. Der var desværre ikke interesse fra 
forvaltningen og politikernes side.  
 
Vi besluttede at gennemføre begge indsatser alene, om ikke andet, så kunne vi vise, at vi 
kunne løfte opgaven selv. Vi var også rasende interesseret i at få data om medlemmernes 
oplevelse af deres arbejdssituation, inden lærerkommissionsrapporten skulle udkomme. 
 
Fra sept.-okt. 2019 gennemførte vi spørgeskemaundersøgelsen. Vi fik svar fra 70% af de 
adspurgte, svarende til 308 lærere og børnehaveklasseledere. 
  
Svarene viste tydeligt, at der manglede indflydelse på vigtige skolebeslutninger i HTK og 
der var en foruroligende andel, der overvejede at forlade kommunen pga. arbejdsforhold.  
 
91% svarede, at de i mindre grad eller slet ikke oplevede at blive inddraget i beslutninger i 
HTK, der vedrører deres arbejdsliv.  
 
60% havde overvejet ny kommune pga. arbejdsforhold i HTK og 51% havde overvejet 
privat-/friskole som ny arbejdsplads pga. arbejdsforhold i HTK.  
 
91 lærere skrev i kommentarfeltet: For mange opgaver og manglende tid til opgaverne.  
76 nævner dårlig ledelse.  
 
Det var muligt at tilføje yderligere kommentarer, og et eksempel er flg.: 
”At der ikke skal køre innovative forløb hele tiden, men at man i stedet kan få tid til fordybelse omkring 
god undervisning til den enkelte elev eller klasse.” 
 
69 lærere efterlyste en bedre fordeling af arbejdstid i forhold til opgaver. 
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Det var et vigtigt resultat for kredsen, for det underbyggede vores argumenter overfor 
politikere og forvaltning i forhold til den manglende inddragelse og behovet for at sikre 
den nødvendige tid til individuel og fælles forberedelse. 
 
Den 11/11/2019 afholdt kredsen debataften i Taastrup Teater sammen med ”Skole og 
Forældre”. Kommunen var repræsenteret ved formand for Institutions- og Skole-
Udvalget, Kurt Scheelsbeck, som fortalte om Fremtidens Skole og viste en lille film med 
videoklip fra en projektuge. Knud Romer, som var en af vores oplægsholdere, var med sin 
umiddelbare og direkte facon (ufrivilligt?) morsom, da han efterfølgende spurgte, om 
Fremtidens-Skole-filmen viste et STU-projekt (særligt tilrettelagt undervisning). Det var 
det ikke. Men filmen viste elever lave optælling ved en pantstation og registrere 
benzinkøbere på en tankstation. Det var svært at se det store undervisningsgennembrud 
på dén film, og det kan undre, at Kurt var sendt i byen med dén som reklame til forældrene 
på en skoledebataften. 
 
I den efterfølgende debat med salens gæster var man særligt optaget af to temaer:  
 
1: Inklusion og uro i eget barns klasse og den deraf følgende frygt for egne og andre børns 
trivsel og faglige udbytte. 
 
2: Fremtidens Skole-projektet. Der blev bl.a. peget på underfinansiering i forhold til øget 
behov for materialer ved produktfremstilling og øget behov for tid til forberedelse, når 
lærerne m.fl. skal skabe anderledes undervisning.  
 

A20 

Arbejdstidsaftalen fra 2020 trådte i kraft i 2021 og med aftalen slap vi endelig af med Lov 
409. Samtidig bygges der videre på ambitionerne fra 2018 om et tæt samarbejde mellem 
parterne. Aftalen kan stå alene, men følger med en opbakning til lokale aftaler og 
opfordring til, at alle kommuner og kredse forsøger at indgå lokale aftaler. Med aftalen 
følger også nogle helt konkrete samarbejdsforpligtelser, som går videre end de 
opfordringer, der lå i Ny Start-aftalen. 
  
Kreds 16 og forvaltningen har haft mange lange forhandlinger om en lokalaftale, men har 
måttet konstatere, at vi ikke kan opnå enighed om rammen for sikring af individuel og 
fælles forberedelse. Vores samarbejde handler derfor nu om implementering af 
elementerne fra A20.  

• Det drejer sig bl.a. om kommunal redegørelse for prioriteringer og økonomi til 
folkeskolen, fx betydningen for arbejdstiden ved Fremtidens Skole og andre 
skoleprojekter, besluttet kommunalt.  
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• Der er en række pligtige møder og drøftelser både på skole-niveau, på kommune-
kreds-niveau og på tværs af niveauerne.  

• Der er krav om involvering af lærere og tillidsrepræsentanter med udgangspunkt 
information, drøftelser og skoleplan. 

• Der er nye krav til opgaveoversigterne, der bl.a. skal indeholde estimeret tid til 
individuel forberedelse og tid på opgaver, der vurderes at tage mindst 60 t/år. 

• Der er krav om udlevering af kvartalsvise opgørelser af præsteret arbejdstid.   

Vores forhandlinger med forvaltningen har stort set været en positiv oplevelse, og det 
gælder i høj grad vores første fælles såkaldte §3-møde, hvor vi samarbejder om at indhente 
fælles viden fra skoleledelser og tillidsrepræsentanter på mindst ét årligt møde. 
 
Desværre er der opstået en væsentlig uenighed om opgaveoversigterne. Det er kredsens 
holdning, at leder og TR sammen skal gennemse alle opgaveoversigterne, og også meget 
gerne sammen med AMR. Formålet er at sikre bedst mulig opgavefordeling og sikre, at 
ingen får en opgaveportefølje, der er urimelig eller ugennemskuelig. Det har vi ikke haft 
problemer med før i tiden, men nu har forvaltningen besluttet, at skolelederne ikke længere 
må udlevere opgaveoversigterne til TR. Vi har diskuteret det med forvaltningen siden juni 
2021, idet fristen for lærernes* modtagelse af opgaveoversigten var 27/6/2021. 
 
Vi har desværre nu udtømt mulighederne for at opnå enighed i den lokale ramme og har 
derfor involveret hovedforeningens politikere og konsulenter. Kun i Høje-Taastrup 
Kommune og i Horsens har forvaltningerne indtaget denne position. Der er ingen tvivl 
om, at vi opfatter det som modarbejdelse af foreningens arbejde og rolle. I lyset af 
intentionerne i A20, som kan læses i aftalens præambel, er det helt uforståeligt og voldsomt 
kontraproduktivt med dette benspænd. TR kan naturligvis få opgaveoversigterne 
udleveret af den enkelte lærer*, men det er jo ikke ligefrem en effektiv forretningsgang, og 
signalværdien i hele manøvren kan ikke undgå at sætte sig spor i samarbejdet og den tillid, 
vi ihærdigt arbejder på at opbygge.  
 
Hvis vi imidlertid kaster et blik på den samlede nationale og kommunale status på 
skoleområdet, så er der lys i horisonten, men lokalt skal vi først igennem 4 magre år, ser 
det ud til. Det vil vi fortælle mere om på generalforsamlingen, hvor den mundtlige 
beretning fokuserer på fremtiden. 
 
I princippet burde vi nu have flere penge til ”fler-ansættelser” end i en dekade på grund 
af folkeskoleforligene, fokus på klasseloft og den tiltrængte inklusionsopmærksomhed. 
Desværre falder det sammen med en voldsom rekrutteringsudfordring, så de eftertragtede 
nye kolleger kan blive svære at finde. 
  
På den positive side er rekruttering og fastholdelse på skoleområdet endelig begyndt for 
alvor at interessere både forvaltning og politikere i HTK, som ellers har været ret 
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uimponerede over personaleomsætningen på nogle af kommunens folkeskoler. En 
dagsorden, som kredsen har råbt op om i mange år.  
 

Rekruttering og fastholdelse 

Lærerfaget skal være attraktivt, og folkeskolerne skal være attraktive arbejdspladser, der 
både kan fastholde og rekruttere nye, dygtige lærere og børnehaveklasseledere. Løn er én 
af rekrutterings-incitamenterne, og som sidebemærkning kan vi fortælle, at status er, at det 
tabte på lokallønnen, i forbindelse med de opsagte forhåndsaftaler, er indhentet på næsten 
alle skoler. Følg evt. selv med i lokallønsudviklingen på kredsens hjemmeside. Men endnu 
vigtigere end lønnen er det, at skolerne er trivselsmæssigt attraktive arbejdspladser. 
  
Den nyeste Lærerrekrutteringsanalyse fra 2021 bekræfter vores antagelser og erfaring: Det 
er især ledelsen, men også arbejdsforholdene/arbejdsmiljø der er de primære årsager til 
overvejelse om jobskifte. 
  
Det er frem for alt den gode arbejdsplads med gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø 
og gode kolleger, som er de primære årsager til ikke at overveje jobskifte.  
 
Vi ønsker arbejdspladser med høj social kapital, med god, retfærdig, inddragende, 
meningsskabende ”nærved-ledelse”, interessante opgaver, man kan lykkes med og godt 
samvær med kolleger.  
 
Professionel kapital/Social kapital burde være øverst på enhver skoledagsorden, men både 
“Corona-skole”, meget høje følelsesmæssige krav og en voldsom skoleudvikling bestemt 
oppefra har udfordret trivsel og jobtilfredshed for en del af os.  
  
Vi har kontinuerligt grebet nye tiltag, samtidigt med at vi har varetaget den daglige 
kerneopgave. Mikroværksteds-elevplaner, Personale-/Forældre-/ElevIntra, 1:1-device-
udrulning, Læringsmålstyring, Meebook, ”Intra-farvel”, ”Aula-goddag”, ”Fremtidens 
Skole-koncept” og så lige toppet af Corona-undervisning. Og så har vi ikke engang rystet 
ærmerne for eksempler på mindre tiltag og lokale indsatser som CL og True North.  
   
Særligt aktuel er Corona-situationen, som i høj grad har presset vores arbejdsmiljø og 
sammenholdet på arbejdspladserne på en ny måde. Normalt står vi sammen mod “en ydre 
fjende”, men med Corona har det flere steder været anderledes, for vi har forskellige 
omstændigheder, forudsætninger og holdninger til smitterisiko, forsigtighedsprincip, op- 
og nedlukning, risikogrupper osv. De evigt skiftende restriktioner har ændret vores 
arbejds- og privatliv på ugentlig basis, så man knap kan sige visir eller værnemidler uden 
at blive grådlabil.  
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Nu er det helt afgørende, at vi får bygget broer, hvor der er opstået splittelse. Vi er 
indbyrdes en vigtig del af hinandens arbejdsmiljø, som Lærerrekrutteringsanalysen også 
viser. 
 

At flyve under radaren når forandringer vælter ind 

Hvorfor er det en overskrift for os? 
Det er det fordi, vi oplever divergens mellem de formelle krav i byrådsbeslutningen fra 
budget 2018 og vores muligheder for at leve op til kravene på skolerne og realisere 
ambitionerne, som er skyhøje og agtværdige nok. Politikerne har besluttet “at den overvejende 
del af undervisningen skal foregå inden for rammerne af innovative, autentiske læringsforløb i et 3-4-årigt 
perspektiv.” 
 
Men med beslutningen skaber politikerne nogle uheldige udfordringer og 
modsætningsforhold. En af de største problemer er, i vores perspektiv, oplevelsen af at 
skulle flyve under radaren. Det gør man, når man ikke er nået så lang med det autentiske, 
innovative eller projektforløbsagtige, eller man ikke kan gabe over et tilstrækkeligt antal 
projektuger i forhold til de udmeldte forventninger og ambitioner. Det er ikke befordrende 
for trivsel og jobglæde, hverken for ledere eller øvrige ansatte. Og hvem gør vi det for? 
Skolen er ikke til for at være en reklamesøjle for omverdenen. Den skal først og fremmest 
bruge ressourcerne på elevernes daglige udvikling, læring, trivsel og dannelse. 
 
Siden Fremtidens Skole-beslutningen i 2018 har vi udtalt utilfredshed med manglende 
midler til øget forberedelse/udvikling af projektforløb/ekstra samarbejde og materialer. 
Men nu er det tid til at pege på to andre vigtige pointer til fremtidige beslutninger:  
 

1. Nye opgaver kan kun løses, hvis der er det fornødne frirum  
2. Vær realistisk, når I vurderer effekten af en forandring – overoptimisme er en 

klassisk årsag til dårlige beslutninger  
 

Kloge ord, baseret på videnskab, som vi desværre ikke selv kan tage æren for. Men det 
kan den højt agtede, nu afdøde, internationalt anerkendte matematiker, statistiker og 
ingeniør, Agner Krarup Erlang, som bl.a. er kendt for køteori. En anden stor dansker, 
Bent Flyvbjerg er verdensmester i ”megaprojects” og kendt for ”Iron Law”, som 
beskriver, at vi på tilbagevendende vis overvurderer den forventede gevinst af vores 
forandringer. Jeg har lånt de følgende modeller af Morten Münster, så selv låner flittigt. 
 
Citat om politikere, der overvurderer effekten af deres forandringsbeslutninger:  
 
”Hvis vi kendte sandheden om, hvor lille effekt de fleste af vores forandringer vil få, ville vi 
aldrig sætte dem i gang.”   (S. 58 i ”Jytte vender tilbage” af Morten Münster) 
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Figuren her illustrerer A. K. Erlangs pointe om fornødent frirum 

Nye opgaver kan kun løses, hvis der er det fornødne frirum. Hvis kapacitetsgrænsen er 
nået, vil en ny opgave eller en akut opstået situation blive løst på bekostning af andre 
opgaver. Derfor er det vigtigt, at man har en organisation med frirum: 
 

• Hvis akut opståede opgaver forventes håndteret uden at kerneopgaven svigtes 
• Hvis man vil lægge en ny opgave ind 
• Alternativt skal en gammel opgave fjernes, når en ny opgave kommer til 
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Figuren her illustrerer beslutnings-overoptimistisme 

 
I eksemplet her, har politikerne købt en SMS-service i forventning om, at 48% af 
forældrene vil bruge den. I realiteten er det 8%. (Det angives ikke, hvilke politikere, der er 
tale om ����) 

 
 

 
 

Social mobilitet og inklusion 

Lige inden kommunalvalget i november 2021 blev inklusion sat højt på dagsordenen med 
TV2-programmet “Smertens Børn”. Den var på alles læber, i Debatten på DR2 og på de 
sociale medier. Det gjorde ondt at se virkeligheden udstillet så råt og brutalt, men det er 
ikke nyt, og det er ikke gået over. Uforløst inklusion er en af folkeskolens helt store 
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lyseslukkere – det slukker lyset i øjnene på både lærere, pædagoger, børn og forældre. 
Lærerforeningens bud er flere, men helt centralt er efteruddannelse, co-teaching og 
strukturel tilpasning til opgaven.  
 
Hvad forstår vi ved strukturel tilpasning? 
Det betyder i denne sammenhæng, at organisationen er gearet til at løse opgaven og 
organisationen påtager sig ansvaret for at finde løsninger. Skolen, PPR, kommunen som 
arbejdsgiver kalder vi samlet for organisationen. Den enkelte lærer, der står i klassen og 
kommer til kort overfor én eller flere elever, må aldrig opleve, at problemet privatiseres, 
altså klæber til læreren som et personligt problem.  
 
Når alle virkemidler er hentet op af værktøjskassen, hvad gør den enkelte lærer så? Det 
skal organisationen tage ansvar for. Det er skolens opgave og ansvar at lave planerne og 
strukturen, der gør det muligt at løse opgaven sammen, ikke alene.   
 
Der skal laves en risikovurdering for holdet/gruppen/klassen/det enkelte barn med 
særlige udfordringer. Og så skal man lave plan A, B og C, som sørger for at alle, der 
varetager opgaver i klassen/gruppen/med eleven, kender planerne, redskaberne, 
kontaktpersonerne, “bagvagten” osv. I ”Afrapportering af inklusionseftersynet” fra 2016 
findes anbefalinger og beskrivelser af udfordringerne. Vi skal dog have flere ”mandetimer” 
i folkeskolerne, hvis vi skal udfolde dem, og det vil kræve en politisk opprioritering af 
”inklusionsøkonomien”, som vi ved, vores undervisningsminister kæmper for, men som 
vi langt fra er sikre på, at hun lykkes med.  
 
Vi mister både kolleger, elever og kvalitet i folkeskolen, når vi lader denne problematik 
løbe af sporet, som vi så det i “Smertens Børn”. Og det er en af forklaringerne på, hvorfor 
nogle familier vælger folkeskolen fra. Det kan ikke understreges nok, hvor problematisk 
denne udvikling er. Uden folkeskolens smeltedigel, hvor den største sammenhængskraft 
skabes, risikerer vi at smadre hele fundamentet for vores velfærdssamfund, som vi kender 
det. Vi er dybt afhængige af opbakningen til den skatte- og fordelingsmodel, der bygger 
på solidaritet, accept og forståelse for andre samfundslag end vores eget.  
 
Folkeskolen er én af meget få institutioner, der bygger bro over forskelligheder, kulturelt, 
socialt, økonomisk og intellektuelt. Den må ikke miste sin opbakning, derfor skal den være 
stærk og velfungerende.  
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Faldende social mobilitet 

Det går ikke godt med den sociale mobilitet i Danmark. Arbejdernes Erhvervsråd (AE) 
rapporterer en tilbagegang for 1981-generationen i sammenligning med 1965-
generationen. For 1965-generationen var 25% fattige som 35-årige, hvis de havde en fattig 
opvækst. For 1981-generationen gælder det for 34%. 
   
Der er enighed om, at blandede skoler øger social mobilitet og sammenhængskraft via 
”klassekammerateffekten”, dvs. at elever fra resursesvage hjem bliver trukket op, hvis de 
går i klasse med elever fra resursestærke hjem.  

 
EA har opgjort, at næsten 40% af landets skoler havde en blandet elevsammensætning i 
2007, mens det kun var 28% i 2017.  
 
Samtidig er den økonomiske ulighed vokset støt og det har ført til geografisk afstand. I 
1985 var der 6 sogne, hvor over 40% af borgerne tilhørte overklassen eller den øvre 
middelklasse. I 2009 var det tal vokset til 26.  
 
Uddannelse er en vigtig parameter i denne sammenhæng. 72% har en videregående 
uddannelse i Holte, mens det kun gælder 12% i Holeby på Lolland.  
 
60% er faglærte i Klemensker på Bornholm, mens det kun gælder 12% på Vesterbro i 
Kbh. Og sådan kunne man blive ved. 
 
I Høje-Taastrup Kommune viser kvalitetsrapporterne, at vores unge fra folkeskolerne er 
gode til at komme videre fra 9. klasse i folkeskolen til en ungdomsuddannelse, men vi har 
en relativt stor gruppe unge, der ikke kommer videre efter 10. klasse og alternative 
skoleforløb.  
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Den seneste opgørelse fra AE viser desværre også en stigning i antal fattige børn i 
kommunen: 

 
 
Det er åbenlyst, at uddannelse er en af vejene til social mobilitet.  
En uddannelsesmæssige indsats kan ikke overvurderes, og uddannelse skal opfattes som 
en investering, ikke bare en udgift. 
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Social arv er langtidsholdbar 

Økonomihistoriker Gregory Clark (USA) skriver, at man kan spore social arv 1000 år 
tilbage i England, hvor han har lavet navneforskning. Han studerede den sociale arv for 
efterkommere af aristokratiske normander, der invaderede England i tusindtallet, hvor de 
delte landet imellem sig – deres franske navne findes i England i dag og gør det derfor 
muligt at spore dem og deres efterkommere. Disse har stadig 25% større sandsynlighed 
for at gå på Cambridge eller Oxford University end deres jævnaldrende uden fornem arv. 
 
Høje-Taastrup Kommunes byråd er ikke ligeglade med den sociale mobilitet. Vi ved, at de 
oprigtigt ønsker sig en lokal folkeskole, der kan give eleverne bedre muligheder end de 
socioøkonomiske parametre umiddelbart betinger. 
 
I Kreds 16 mener vi, at de skal tage lærerprofessionen dybt alvorligt i deres beslutninger, 
hvis det skal lykkes. Det har de ikke gjort. Imens Lov 409 og læringsmålsstyret 
undervisning skulle implementeres, valgte byrådet at udrulle 1:1** og Fremtidens Skole. 
Begge dele uden en ekstra krone til finansiering af lærertid* og uden at inddrage de 
fagprofessionelle og deres organisation. (**1:1 er kommunens indkøb af iPad/bærbar 
computer til alle elever og undervisere i folkeskolerne) 
 
Vi har lagt arm om løbende tiltag som NEXT, ændring af Meebook til Easy IQ midt i 
Coronatiden, retten til at bære mundbind, nedlukning af Gyldendal fagportal, lokal 
skoleforankring af Fremtidens Skole, CRAFT, Plan om at sende 60 lærere til High Tech 
High i Californien sammen med politikerne. 
 

Hvor drøftelser finder sted 
 
Kredsen har for tiden tre indgange til drøftelser af den slags: A20-gruppen, Styregruppen 
for Fremtidens Skole-projektet og MED-systemet, hvor vi har næstformandspladsen i 
både ISC SektorMED og Hovedudvalget. Hertil kommer de uformelle kanaler, der bygger 
på vores gode tone og dialog med politikerne, som deltagerne kunne mærke på årets åbne 
kredskursus. Det betyder tydeligvis ikke, at vi er enige, men at vi har en løbende dialog. 
 
Kredsstyrelsen ønsker en nærmere drøftelse med medlemmerne, der kan styrke vores 
mandat, når skoleforvaltning og -politikere kommer med forslag og fremlægger planer. Vi 
har en skolepolitisk målsætning og en arbejdsmiljøpolitik, vedtaget på general-
forsamlingen, som vi følger. Men det ville være gavnligt med jeres konkrete feedback på 
årets generalforsamling, fx i forhold til udskiftning af læringsplatformen, fra Meebook til 
Easy IQ og i forhold til fagportalernes prioritering (Gyldendal, Alinea, Clio etc.). 
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MED-aftalen 

I 2018-2022 har vi arbejdet på at få ændret vores MED-aftale og få kommunen gearet op 
til at tage Rammeaftalen om Medindflydelse og Medbestemmelse mere bogstaveligt og 
alvorligt. Konkret har vi været uenige om, hvorvidt direktionens gentagne 
omstruktureringer skulle drøftes i MED, inden beslutningerne blev taget. Det er vi nu 
endelig blevet enige om (at vi har ret i), og vi har fået revideret aftalen i ord og handling.  
 
Direktionen er i gang med at udbrede den nye viden til alle ledelsesniveauer, men det tager 
lidt tid. Vi havde lignende problemer vedr. budgetprocessen, hvor kommunen har holdt 
fast i den gamle tradition fra SU-tiden med høring i stedet for drøftelse. Vi har allerede 
indført nogle af ændringerne, men revideringen af MED-aftalens bilag 2, om 
budgetprocessen, er ikke færdig endnu. I store træk betyder det, at der skal være drøftelse 
af budgetforslags konsekvenser og medarbejderne kan komme med budgetforslag, som 
administration og ledere SKAL bringe videre, så de når politikerne i sidste ende. Til 
gengæld er der ikke høring i MED. Lokaludvalg osv. skal altså ikke længere skrive 
høringssvar. Organisationerne skal, som vanligt, skrive høringssvar, som det hele tiden har 
været Rammeaftalens bestemmelse.  
 
Hermed afsluttes årets skriftlige beretning. På generalforsamlingen har den mundtlige 
beretning fremtiden i sigte og et stort ønske om at være oplæg til debat med medlemmer 
af Kreds 16. 
 
Vi glæder os til at se dig 
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