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Det her er Constantin på 11 år fra 
Skibhus Friskole i Odense. Under 

skolens a�aldsindsamling trodsede 
han vind og vejr, hoppede i et par 
vaders og brugte dagen på at gøre 

søen nær skolen fri for a�ald.

Stort tillykke til Constantin!

De danske skoler har igen i år valgt at bakke op omkring A�aldsindsamlingen. Det er vigtigt, fordi skolerne 
og eleverne er de sande A�aldshelte, som hvert år står for en betragtelig del af de 156.000 kg. a�ald, der 
indsamles. Danmarks Naturfredningsforening og Merrild har derfor forsøgt at skabe nye, spændende, sjove 
og inspirerende rammer for skolernes deltagelse i A�aldsindsamlingen og muligheden for at vinde 25.000 kr. 
til et grønt projekt. Læs mere på www.merrild-ka�e.dk/a�aldsindsamlingen. 

1000 skoler har modtaget en a�aldsindsamlings-pakke indeholdende: 
• Inspirationsmateriale til grøn undervisning 
• 1 A�aldshelt t-shirt til den elev som skolen/klassen udnævner til a�aldshelt 
• Mulighed for at downloade a�aldshelt diplom til alle på www.a�aldshelt.dk  
• Økologisk Merrild ka�e til lærerne som planlægger afviklingen 

Vi hylder alle a�aldshelte 
Danmarks Naturfredningsforening og Merrild vil gerne hylde alle de kårede 
a�aldshelte både i t-shirt og med diplom. Upload derfor billeder af jeres 
a�aldshelte – ligesom Skibshus Friskole har gjort med Constantin – 
på a�aldshelt.dk.  
 

ai159662737812_Folkeskolen_Annonce_210x285mm_HIGHRES.pdf   1   05/08/2020   13.36
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LEDER
Børnehaveklasse-
leder Birte Stein 
Olsen om at 
kæmpe for bedre 
vilkår.
Foto: Lars Just

Lærer Kirsten 
Christensen om 
at være skuffet over 
arbejdstidsaftalen.
Foto: Claus Fisker 

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Lærer Søren Larsen om 
at se gode perspektiver i 
arbejdstidsaftalen.
Foto: Claus Fisker 

Tjuhej, hvor 
vi gungrer

Skoleåret er lige startet, og der er 100 ting 
i gang. Dagene føles for korte, og spørgsmå-

let om en arbejdstidsaftale er nok langt væk fra 
mange. Det er heller ikke helt enkelt at finde ud af, 
hvad det er for en aftale, forhandlerne har landet, 
hvis man ikke til daglig beskæftiger sig med over-
enskomster.

Men afstemningen om arbejdstidsaftalen er vig-
tig, måske den vigtigste siden lov 409. 

Hvis man ikke er afklaret, er det fristende at be-
gynde at læse med i debatten på blandt andet folke-
skolen.dk. De hidsige ordvekslinger her er sund og 
god for foreningen og lærerne, mener nogle. Der 
skal være højt til loftet, og meninger skal brydes. 
Tjuhej, hvor vi gungrer! 

Men det er kun delvist rigtigt. I 
en tid, hvor de fleste har travlt med 
alt muligt andet, er det vigtigt, at 
der er plads til simpelthen at stille 
opklarende spørgsmål. De, som ikke 
er eksperter i arbejdstidsregler, skal 
kunne spørge om alt, lige fra hvad 
det vil sige at »støtte ret«, til hvad en 
opgaveoversigt er. Som alle ved, er 
der ingen dumme spørgsmål. 

En sikker vej til at undgå spørgsmål er, hvis 
spørgeren bliver skammet ud eller påduttet mindre 
pæne motiver. Det hjælper heller ikke på forståel-
sen, hvis den, der har gjort sin stilling op, undlader 
at argumentere og forklare, men bare skråsikkert 
gentager sit standpunkt i en endeløs monolog.

Her kan vi lære af de forskere, som lige nu ud-
giver en bog om skældud – og hvordan man løser 
konflikter. 

Kodeordet er ægte nysgerrighed: »Stil opklaren-
de spørgsmål på en ikkedømmende måde. Prøv at 
se konflikten i et lærings- og dannelsesperspektiv, 
og husk på, at konfliktløsning er en uundgåelig del 
af skolehverdagen«, skriver de.

Der er vi ikke helt endnu, vel? Selv om debatten 
på folkeskolen.dk er blevet meget mere velopdra-
gen, og der er længere mellem småperfide indlæg 
og beskyldninger om smålige motiver hos modstan-
derne – så er der stadig mange, som på ingen måde 
er nysgerrige på, hvordan nogen kan nå frem til et 
standpunkt, der er modsat deres eget. 

Der er mange følelser og hele skolehverdagen 
på spil, så det er forståeligt. Men det kan – ligesom 
med elever i skolen, som lukker ned, fordi de bliver 
skældt ud – føre til, at nogle opgiver at tage stilling 
og trækker på skuldrene. Og det er ikke godt nok.

Kredsstyrelsen i Albertslund er – som det er re-
fereret inde i bladet – et eksempel til efterfølgelse. 
Her har de to parter diskuteret arbejdstidsaftalen så 
grundigt, at de kan tage ud til klubmøder og frem-
føre hinandens argumenter. De er ikke enige. Men 
de taler med respekt ud fra en forståelse af, at når 
alle argumenter er vendt, er der til syvende og sidst 
et element af skøn og vurdering med i billedet, når 
man tager stilling. 

Heldigvis er Lærerforeningen fyldt med menne-
sker, som tager ordene om åndsfrihed og demokrati 
lige så alvorligt. Så spørg, så meget du kan. Og husk 
så at stemme! 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK



6

Enige 
om at være 

uenige
Maiken Bryde Amisse stemmer ja, 

mens Pia Henriksen vil stemme 
nej. Se, hvad de to lærere siger til 

arbejdstidsaftalen.

10

Arbejdstidsaftalen på turné
Tillidsrepræsentanter over hele landet 

klædes på til at forklare arbejdstidsaftalen 
ude på landets skoler.

Tilmeld jer på 
diabetes.dk/lotteri 
eller ring på telefon 
63 12 90 17

Sælg jubilæumslodder  
for Diabetesforeningen

Overskuddet støtter blandt 

andet børn med den kroniske 

sygdom type 1-diabetes

TIL 
KLUBBEN 

ELLER 
KLASSEN

 

3 ENS GIVER GEVINST

JUBILÆUM 2020

Villads er 8 år og har 

haft type 1-diabetes, 

siden han var 6 år

BØRN
MED
DIABETES

Sammen om et godt liv med diabetes og en fremtid uden

GØR EN FORSKEL FOR BØRN MED DIABETES PRÆMIER TIL SAMLET VÆRDI AF 1,4 MILLIONER KR.

VÆ
R M

ED I
DET 

STORE
JUBILÆUMS-

LOTTERI

30 KR.

KONTROLFELT – SKRAB IKKE

JUBILÆUMS-
NUMMER

SKRAB OG SE DIT

SKRAB 
3 ENS OG 

VIND
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Historien 
om et formandskab

Anders Bondo stopper som 
lærernes formand. Se, hvad der 

har kendetegnet hans tid.
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ARBEJDS-
TIDSAFTALE 

2020 
DLF’s præsentation 

af arbejdstidsforliget og 
en enig hovedstyrelses 

anbefaling.

Er du træt af at skælde ud?
Skole uden skældud er muligt. Ny bog 

forklarer lærere hvordan.
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A R B E J D S T I D SA F TA L E

OPTIMISTEN OG 
SKEPTIKEREN 
BLEV BEKRÆFTET

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL 

FOTO: CLAUS FISKER



Kirsten Christensen og Søren Lassen er begge lærere og 
tillidsrepræsentanter på to skoler i Kolding. De ser ikke 
ens på arbejdstidsaftalen.
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TEKST: SEBASTIAN BJERRIL 

FOTO: CLAUS FISKER

Kirsten Christensen befinder sig på Scandic 
Hotel i Kolding sammen med omkring 220 an-
dre tillidsrepræsentanter fra landets sønderjy-
ske skoler. Hun er mødt op for at høre Anders 
Bondo Christensen, formand for Danmarks 
Lærerforening (DLF), holde en brandtale om 
den historiske aftale. 

Lærerformand på charmeoffensiv
Selv om blækket på aftalen med KL’s chef-
forhandler, Michael Ziegler, knap nok er tørt, 
er det allerede Anders Bondo Christensens 
fjerde møde med en forsamling af hundredvis 
af tillidsrepræsentanter på sin turné rundt i 
landet, der består af syv stop på seks dage.

Kirsten Christensen sidder ved et bord 
sammen med Søren Larsen, der er tillidsre-
præsentant på en anden Kolding-skole, Aalyk-
keskolen. De er mødt op til formandens ord 
med hver deres syn på aftalen. Mens Kirsten 
Christensen er skuffet, ser Søren Larsen gode 
perspektiver i aftalen. For Søren Larsen kom 
meldingen om arbejdstidsforliget ikke som en 
overraskelse. 

»Jeg havde været forbi kredsen, og her 
havde man fortalt mig, at der var noget un-
dervejs«, fortæller han.

Læst aftalen 20-30 gange
Søren Larsen fortæller, at hans umiddelbare 
reaktion efter at have læst aftalen en enkelt 
gang var: »Var det det?« Men efter at have 
været igennem aftalen 20-30 gange ser han 
nu gode perspektiver.

»Jeg tror på, at aftalen vil skabe meget 
større gennemsigtighed. Men jeg tror, at det 
til at starte med kræver et stort arbejde fra 
forvaltningen og kredsen. De skal have snak-
ket sig til rette om en fælles forståelse, som 
de så skal have ud på skolerne. Og så tror jeg 
virkelig, at lederne kommer til at foretage 
mere kvalificerede beslutninger, når de ven-
der det med hele lærerkollegiet«, siger han, 
inden han har hørt formandens udlægning af 
aftalen. 

For Kirsten Christensen har det derimod 
ikke hjulpet på mavefornemmelsen at læse 
aftalen igennem flere gange.

»Der er ikke ret meget i aftalen, og den 
stiller virkelig krav til kredsene og mig som 
tillidsrepræsentant. Jeg kan da blive i tvivl 
om, hvorvidt jeg er klar til den opgave. Jeg 
er på en stor skole, og jeg skal varetage alles 
interesser, og jeg skal være med til at sige, 
hvordan timerne skal fordeles. Så jeg får en 
ny, stor rolle«, vurderer Kirsten Christensen 
og tilføjer, at formandens nærtforestående 

Det er kun fire skoledage siden, at 
årets skolestart blev historisk, og 
overraskelsen har endnu ikke lagt 
sig trods en weekend til at sunde 

sig. For lærer og tillidsrepræsentant på Lys-
højskolen i Kolding Kirsten Christensen blev 
Facebook stedet, hun opdagede den store 
nyhed. 

»Jeg så et link til en artikel fra Ekstra 
Bladet om det. Det var sådan lidt: ’Hvorfor i 
alverden hører vi det den vej fra?’ Jeg er lidt 
træt af, at jeg slet ikke var blevet varskoet. De 
sidste meldinger var, at de var gået i stå op 
til sommerferien. Så jeg havde ikke set den 
komme«, fortæller hun. 

Lærerne står på tærsklen 
til for første gang i syv år 
at få overenskomstaftalte 
arbejdstidsregler. Skal det ske, 
kræver det et ja fra landets lærere. 
Fagbladet Folkeskolen var med, 
da 200 tillidsrepræsentanter 
hørte deres formand udlægge 
arbejdstidsaftalen.
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NATURFAG I SPIL 

Få viden til at vælge 
VIA Center for 
Undervisningsmidler

Jo Røislien: Fra flad fakta til levende læring   
Morten DD: Naturoplevelser og vild natur i undervisningen 
Prøverne i naturfag - Bæredygtig madkultur - Bæredygtig energiforsyning med isolering 
Grundvandet en dyrebar ressource - Strålings indvirkning på levende organismer 
KloakLab for sanserne og forstanden - Engineering og Teknologiens betydning for 
menneskets levevilkår
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Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 
25. november 2020, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro

viacfu.dk/naturfagispil

Faglige oplæg og workshopper om alle fællesfaglige fokusområder

ord med al sandsynlighed ikke kommer til at 
lette på hendes skepsis. 

»Så skulle det i hvert fald være, fordi der 
er noget, jeg har misset«, siger hun. »Jeg vil 
rigtig gerne læse alt muligt positivt ind i afta-
len, men jeg tror heller ikke på julemanden«.

Skal guide kollegaerne på skolen 
Som tillidsrepræsentanter spiller de begge 
en vigtig rolle i forhold til at informere og 
guide deres kollegaer om aftalen frem mod 
urafstemningen. På Søren Larsens skole var 
aftalen det store samtaleemne dagen derpå, 
men siden er debativeren stilnet af. 

»Opstarten på et nyt skoleår fylder. Så der 

er en del, der har sagt: ‘Nu må vi lige vente 
på, hvad Søren kommer til at kunne fortælle 
os efter i dag. Og så koncentrerer vi os om 
vores elever’. Så det har mest været mig og 
min leder, der har vendt detaljerne i aftalen 
indtil videre«, siger han og fortæller, at han 
inviterer kollegaerne til klubmøde, hvor han 
vil gennemgå perspektiverne i aftalen. 

På Lyshøjskolen er overvejelserne om ar-
bejdstidsaftalen og urafstemningen i fuld gang.

»Hos os har det været et stort emne hver 
dag. Jeg bliver nødt til at holde hele tre klub-
møder. Hos os må vi nemlig for tiden ikke 
blande ansatte fra indskolingen, mellemtrin 
og udskoling på grund af corona«, indskyder 
Kirsten Christensen. 

Meget ligger i detaljen
Fra tilskuerpladserne er de to lærere vidner 
til en entusiatisk formand, der sammen med 
formand for foreningens organisationsudvalg 
– og kandidat til formandsposten – Gordon 
Ørskov Madsen bruger den første time til 
minutiøst at gennemgå aftalens elementer og 
perspektiver. 

Efter en pause er anden halvdel af stor-
mødet sat af til spørgsmål fra tillidsrepræsen-
tanterne. Her er det tydeligt, at salen er fyldt 
op af tilhørere, der har nærlæst aftalen. Det 
er detaljerne, der skal være helt styr på for at 
være klædt på til spørgsmål fra de afventende 
kollegaer hjemme på skolen. 

Søren Larsen og Kirsten Christensen lytter 
også intenst med, og Søren Larsen optager 
det hele. 

»Jeg vil rigtig 
gerne læse alt 
muligt positivt ind 
i aftalen, men jeg 
tror heller ikke på 
julemanden«.
Kirsten Christensen, 
lærer og tillidsrepræsentant

A R B E J D S T I D SA F TA L E
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»På den måde er jeg sikker på, at jeg får 
det hele med«, siger han med et smil.

»Nok det bedste, vi kan få«
Da klokken rammer præcis 18, lukker spørge-
rækken, og dagen er slut for tillidsrepræsen-
tanterne. På få minutter er den store sal tømt. 
Det har været en lang dag, og i morgen venter 
endnu en dag i det skoleår, der knap nok er 
kommet i gang. 

For Anders Bondo Christensen og resten af 
den politiske top i Lærerforeningen går turen 
videre en time mod vest til Odense, hvor en ny 
forsamling tillidsrepræsentanter venter på for-
mandens udlægning af den historiske aftale.

For Søren Larsen har dagens møde med 
lærerformanden været en god oplevelse.

»Jeg er blevet bekræftet i, at der ligger nogle 
rigtig gode perspektiver i aftalen. Selvfølgelig 
vil man altid gerne have mere. Selv når man 
har fået en lønforhøjelse, vil man gerne have 
mere. Men nu får vi noget, der efter min over-
bevisning er meget bedre end lov 409«. 

Den oplevelse deler Kirsten Christensen 
ikke: 

»Jeg er blevet klogere på, at der ligesom 
ikke rigtigt er noget alternativ til denne her 
aftale. Det er trist at skulle stemme ja, blot 
fordi alternativet er værre«, siger hun. 

Til gengæld føler de sig begge godt klædt 
på til at udlægge aftalen og svare på de man-
ge spørgsmål, de vil blive mødt af fra kollega-
erne tilbage på lærerværelset. Søren Larsen 
har allerede taget en snak med enkelte af sine 
kollegaer, der havde dumpet aftalen.

»Når vi så har talt om det, kan de godt se, 
at der er nogle perspektiver. Og bare det, at 
vi har en aftale, er vigtigt i sig selv. Så har vi 
noget at arbejde videre med og bygge ovenpå 
til næste overenskomstforhandling til næste 
år«, fortæller han. 

Kirsten Christensen har lagt sig fast på, 
hvilket budskab hun vender tilbage til sine 
kollegaer med. 

»Jeg må nøgternt sige: ‘Det er ikke det, jeg 
havde håbet på. Men det er nok det bedste, 
vi kan få’. Jeg tror, at det er den vej, jeg skal, 
hvis jeg skal have dem til at stemme ja. De er 
nødt til at forstå, hvordan vi endte her«.  
bje@folkeskolen.dk

Involvér dine elever med eTwinning
eTwinning er et gratis tilbud til folkeskoler samt alle øvrige institutions- og skoleformer. 
Fokus er internationalt, fagligt samarbejde og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it, 
målrettet aktiv, demokratisk og digital dannelse – for både elever, lærere og pædagoger.

• Registrér dig som eTwinning-lærer på portalen etwinning.net
• Få faglig inspiration af 20 lokale ambassadører på etwinning.dk
• Deltag i gratis webinarer, seminarer og workshops
• Tilmeld dig landsdækkende temadag i København 1. oktober
• Rejs ud i Europa – når vi igen kan det

eTwinning er Europas største netværk for digitalt skolesamarbejde med 800.000 lærere 
og pædagoger fra mere end 200.000 skoler og institutioner i 44 lande. En sikker platform 
– fra dagtilbud, over grundskoler, til ungdomsuddannelser.

Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 
Erasmus+

etwinning.dk etwinning@stil.dk facebook.com/
etwinning.dk

eTwinning 
Fællesskabet for skoler og 

institutioner i Europa
 

etwinning.dk

• Samarbejde 
• Kommunikation
• eTwinning-skoler
• Lærere, pædagoger & ledere
•  Demokrati & verdensmål
• International dimension
• Pædagogik
• Teknologiforståelse
• Sikkerhed på nettet
• Skoleudvikling
• Kritisk tænkning

»Nu får vi noget, 
der efter min 
overbevisning er 
meget bedre end 
lov 409«. 
Søren Larsen, 
lærer og tillidsrepræsentant
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I lærerforeningen i Albertslund er medlemmerne af kredsstyrelsen enige om, at det 
skaber troværdighed og afspejler medlemsskaren, at de er uenige om, hvorvidt de skal 
stemme ja eller nej til forliget om lærernes arbejdstidsaftale. Se argumenterne her.

TEKST: MARIA BECHER TRIER  ·  ILLUSTRATION: PETER BERKE

»Vi er stolte af 
at være uenige«

A R B E J D S T I D SA F TA L E
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Ja eller nej. 
Der er to muligheder, når medlemmer 

af Danmarks Lærerforening (DLF) inden 
den 1. september klokken 16 skal stemme om 
forliget om lærernes arbejdstidsaftale. En enig 
hovedstyrelse i Lærerforeningen anbefaler 
medlemmerne at stemme ja. Flere kredssty-
relser har meldt ud, at de peger på et ja.  

I Albertslund Lærerforening er de ikke 
enige. Her bliver både ja- og nej-argumenter 
vendt igen og igen. Når det gælder holdnin-
gen til arbejdstidsforliget, er det eneste, som 
kredsstyrelsesmedlem Pia Henriksen og kreds-
formand Maiken Bryde Amisse er enige om, at 
det er godt for debatten, at de ikke er enige. 

De mener, at uenigheden gavner trovær-
digheden, at det afspejler medlemsskaren i 
Albertslund, og at de mange diskussioner gør 
dem klarere på deres egne standpunkter. 

Lærer og kredsformand Maiken Bryde 
Amisse er sikker på, at hun stemmer ja. 

»Jeg tror på, at det nytter at få indflydelse 
via samarbejdet«, lyder hendes korteste 
argument. 

Lærer og kredsstyrelsesmedlem Pia Hen-
riksen stemmer nej. 

»Jeg har brug for at kunne få øje på nogle 
værn eller varslingsbestemmelser i den her 
aftale, som jeg ikke kan se«, siger hun. 

Forskellen er tydelig. Maiken Bryde 
Amisse har tillid til, at kommunerne vil sam-
arbejde og følge intentionerne i aftalen. Pia 
Henriksen har ikke den tillid og ønsker mere 
håndfaste rammer om arbejdstiden.

Muligheder i pålagt samarbejde
Maiken Bryde Amisse understreger, at kred-
sen har et godt samarbejde med Albertslund 
Kommune. Alligevel er der elementer i den 
nye arbejdstidsaftale, som hun ikke har kun-
net få igennem ved de lokale forhandlinger, 
som kommunen med den centrale arbejds-
tidsaftale vil blive forpligtet af. 

Eksempelvis har hun uden held forsøgt at 
få alle opgaver på lærernes opgaveoversigter 
og tid på opgaverne. Det vil den centrale af-

tale forpligte kommunen til. I aftalen står, at 
der på opgaveoversigten skal stå den planlag-
te tid til undervisning og en anslået tid til for-
beredelse. Andre opgaver, som skal udføres i 
løbet af året, skal også være en del af oversig-
ten, og der skal stå et anslået tidsforbrug på 
alle opgaver, som ledelsen skønner vil tage 60 
timer eller mere på årsbasis.

»Det er en kæmpe kvalitet, at der kommer 
et krav om at synliggøre, hvilke opgaver læ-
rerne har. 60-timers grænsen for, hvornår der 
skal tid på opgaven, måtte godt være lavere. 
Men undervisning, individuel forberedelse og 
elevpauser fylder meget i en lærerhverdag, og 
det er godt at få at vide, hvad ledelsen forven-
ter. Det er også godt, at eksempelvis læsevej-
lederen kan få at vide, hvor mange timer man 
skal bruge på opgaven«, siger hun.

Mangler værn
For Pia Henriksen er tro ikke nok, når det 
gælder en arbejdstidsaftale. 

»Jeg er på den store klinge. Hvis vi stem-
mer ja til noget, som vi ikke synes er godt 
nok, så sender vi et signal om, at lærerne 
er tilfredse. Vi har et bagtæppe, hvor folke-
skolen bløder en smule. Læreruddannelsen 
er ikke så søgt. Der forsvinder flere lærere, 
end der kommer ind. Det er det bedste ud-
gangspunkt for at få en god aftale. Hvis det 
her er det bedste, så er det helt håbløst«, 
siger hun.  

Aftalen skulle have reelle varslingsbe-
stemmelser og håndfaste værn, hvis Pia 
Henriksen skulle klikke på ja. 

»Der er for mange ting i den her aftale, 
hvor der er kattelemme. For eksempel har 
vi fået fire ugers varsel på aftenmøder, men 
hvis lederen alligevel synes, der skal være 
et aftenmøde, så kan han proppe det ind. 
Der skal være et større incitament til, at 
lederen gør sig umage. Det kunne koste et 
tillæg, men sådan er det ikke. Der er katte-
lem på kattelem. De bestemmelser kan ikke 
gøre noget, hvis kommunen er presset på 
økonomien. Selv om lederne gerne vil sikre 

NEJ-SIGEREN
Pia Henriksen, 44 år, blev uddannet lærer 
i 2003 fra N. Zahles Seminarium med 
linjefagene idræt, dansk, engelsk og kri-
stendom.  

Underviser på Egelundskolen i Alberts-
lund. Er uddannet meningsdanner i DLF. 

Blev for to år siden valgt ind i kreds-
styrelsen i Albertslund Lærerforening. 
Er frikøbt til kredsarbejde 40 procent af 
arbejdstiden. 

Ved urafstemningen om lærernes over-
enskomstresultat i 2015 stemte hun nej. I 
2018 stemte hun ja. 

JA-SIGEREN
Maiken Bryde Amisse, 48 år, blev 
uddannet fra Det nødvendige seminarium 
i 1994. Har linjefag i dansk, historie og 
matematik. Underviser halvanden time om 
ugen i 3. klasse på Herstedvester Skole.

Var tillidsrepræsentant fra 2009 
til 2018 og har været medlem af 
kredsstyrelsen i Albertslund Lærerforening 
siden 2011. Har været kredsformand i 
to år. 

Stemte ja ved urafstemningerne om 
lærernes overenskomstresultat i både 
2015 og 2018. 
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lærerne tid til forberedelse, så vil der være steder, hvor 
der bare ikke er penge til det«.  

Hun peger også på, at lederen hver tredje måned skal 
aflevere en opgørelse af den tid, som læreren har arbejdet. 

»Så kan man få en samtale om, hvorvidt du synes, 
der er for meget at lave. Alle ved, at hvis man har for 
meget, så bliver det bare sat over på en anden kollega. 
Ja, ledelsen skal stå på mål for det, men en skriftlig rede-
gørelse betyder ikke, at tingene bliver bedre«. 

Bestemmelserne om lærernes opgaveoversigt giver 
Pia Henriksen heller ikke meget for.

»Det med at der skal tid på opgaver, er næsten det 
værste. Der står, at vi kan få tid på alt over 60 timer. Det, 
der kommer til at ske, er, at de store opgaver bliver delt i 
to bunker, så de kommer under 60 timer. Det værste, der 
kan ske for lærerne, er at få mange opgaver«, siger hun og 
tilføjer: »Hvis de her elementer var uden kattelem, så ville 
jeg overveje at stemme ja. Men samarbejdssporet betyder, 

at man skal have tillid til modparten. Den tillid har jeg 
ikke. Aftalen bliver solgt på tro, håb og kærlighed, men en 
arbejdstidsaftale skal have noget helt konkret«. 

Værn om forberedelsen
Maiken Bryde Amisse er ikke i tvivl. Arbejdstidsforliget 
har et tiltrængt fokus på lærernes individuelle tid til at 
forberede undervisningen. 

»Der er i aftalen et vigtigt fokus på forberedelse. Le-
delsen skal vise, hvor meget tid der er til den. Det bliver 
tydeligt for læreren, at man for eksempel har 750 timers 
undervisning om året og 350 timer til at forberede den. 
Sådan er det ikke i dag. Med den her aftale kan læreren, 
hvis tiden til forberedelse smuldrer, gå hen til lederen og 
bede om at få skemalagt den individuelle forberedelse. Det 
er et værn. Det er meget nemmere at holde fast i tiden til 
forberedelse, når den står på et skema. I Albertslund har vi 
ikke tal på i dag, så det er en klar forbedring«, siger hun og 

VERDEN OMKRING OS
Hent undervisningsmaterialer til folkeskolen på Udenrigsministeriets 
undervisningsportal www.u-web.dk

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.

A R B E J D S T I D SA F TA L E
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SALGSPERIODE 9. OKT – 30. DEC 2020STØT ANBRAGTE BØRN OG UNGE
Tjen penge til jeres klasse

Tjen op til 12 kroner pr. solgt skrabelod 
Sælg Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020

Overskuddet fra lotteriet går til Børnehjælpsdagens  
arbejde med at styrke børn og unge, der bor på 
børnehjem eller i plejefamilier i Danmark.

LÆS MERE OG TILMELD JER: 
WWW.BHD.DK/LOTTERI

understreger, at: »En arbejdstidsaftale kan ikke løse en un-
derfinansieret skole, og der findes dårlige ledere. Sådanne 
steder bliver det sværere, men jeg synes, det i aftalen er 
lykkedes at skabe en form for værn om forberedelsen«. 

Netop skolernes økonomi gør, at Pia Henrik sen har 
svært ved at se sikring af lærernes forberedelse i aftalen. 

»Man skal have et estimeret tal på sin forberedelse. Det 
tror jeg ikke vil hjælpe lærerne i Albertslund. Jeg er et sted, 
hvor der skal spares penge. Hvis lederne skal spare penge, 
så bliver de nødt til at lade os undervise mere og forberede 
os mindre. Jeg har en god leder, men hvis han ikke har pen-
gene, så kan han jo ikke gøre andet end at give mig mindre 
tid til forberedelse«, siger Pia Henriksen. 

Skoleplan
Et grundelement i aftalen er, at den forpligter kommu-
ner til at inddrage lærerkredsene, når økonomien skal 
prioriteres. På skolen skal skoleledelsen inddrage tillids-

repræsentanten, når skoleåret planlægges. Ledelsen skal 
udarbejde en skoleplan, som blandt andet skal indeholde 
ledelsens prioriteringer, indholdet af diverse opgaver, 
herunder klasselæreropgaven, og hvad der forstås ved 
»individuel forberedelse« på skolen. Skoleplanen skal præ-
senteres for alle lærere på skolen, så de får mulighed for 
at stille spørgsmål og komme med forslag. 

Pia Henriksen ved ikke rigtig, hvor stor betydning en 
sådan plan får. 

»Det er svært at sige, hvordan det vil komme til at vir-
ke. Min erfaring som meningsdanner er, at jeg har sparket 
døren ind, så meget jeg kunne. Jeg har talt med lederen, 
med skoleforvaltningen, med kommunalpolitikere. Den 
dialog er god at have, men selv om vi har haft samarbej-
det, synes jeg ikke, der er sket ret meget«.

Maiken Bryde Amisse er sikker på, at større gennem-
sigtighed og pligt til at inddrage lærerne vil give lærerne 
større indflydelse på arbejdet.

DERFOR STEMMER JEG JA
1. Lærerprofessionen får indflydelse på både kommune-, kreds- og 
lærerniveau. Det betyder, at lærernes stemme skal høres igen. 
2. Opgaverne bliver synlige, når der kommer tid på opgaverne.
3. Der kommer fokus på den individuelle forberedelse, når den 
kommer på alle opgaveoversigter.

DERFOR STEMMER JEG NEJ
1: Arbejdsvilkårene er så hårde i folkeskolen lige nu, så vi skal 
have en håndfast aftale. Kan vi ikke få det, skal vi ikke legitimere 
en aftale, som ikke er god nok.  
2: En aftale skal have klare og tydeligere 
arbejdstidsbestemmelser, der ikke er til fortolkning.
3: Arbejdstidsaftalen skal have klare incitamenter til, at lederen 
gør sig umage. 
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Pia Henriksen er ikke enig. »Der er få læ-
rere, der tør stå frem. Mange tør slet ikke sige 
noget. Lærerne tænker også meget på hinan-
den, så hvis de siger, der er problemer, så ved 
de, at det er kollegaerne, der får mere«.

Tillidsrepræsentanten får mere viden og 
mere indflydelse med aftalen, siger Maiken 
Bryde Amisse. Og i og med at tillidsrepræsen-
tanternes opgaver på skolen vil være mere 
end 60 timer om året, så er der også sat tid af 
til deres opgaver.  

»Vi er med den her aftale sikret, at de lyt-
ter til os. Det er klart, at de stadig kan sige, at 
de ikke vil gøre noget. Men de kan ikke und-
sige sig at fremlægge det. I dag findes der sko-
ler, hvor lærerne ikke kender strategierne«, 
siger Maiken Bryde Amisse.

»Men hvis du er ved at slide dig selv ihjel, 
så kan det næsten også være lige meget, om 
du kender dem«, sukker Pia Henriksen. 

Alle kommuner bliver forpligtet
I Albertslund fungerer samarbejdet med kom-
munen, men i nogle kommuner er der ikke et 

samarbejde. I aftalen står, at hvis samarbejdet 
ikke fungerer i nogle kommuner, kan både 
lærerkreds og kommune bede om hjælp hos 
Danmarks Lærerforening (DLF) og KL. 

»Det her kommer til at betyde noget for 
dem, som ikke har noget samarbejde. Den 
rådgivningsgruppe har ingen lyst til at få 
besøg af – i hvert fald ikke på forvaltnings-
niveau. Man vil oppe sig for at slippe«, siger 
Maiken Bryde Amisse. 

 Pia Henriksen sætter dog spørgsmålstegn 
ved, om aftalen vil gøre en forskel i de kom-
muner, som har det svært. 

»Jeg er ikke i tvivl om, at der sidder lærere 
i de kommuner, som rigtig gerne vil høres. 
Men det er en tilsnigelse, at aftalen gør det 
bedre. Hvis lærerne får reel indflydelse, så vil 
det gøre en forskel. Hvis lærerne i de kommu-
ner mener, at den her aftale vil gøre en stor 
forskel for dem, så vil jeg i solidaritet faktisk 
genoverveje, hvad jeg skal stemme. Hvis de 
mener, det kan gøre en reel forskel for deres 
arbejdsliv, kunne jeg godt overveje at stemme 
ja. Men jeg skal høre det fra dem, før jeg tror 
på det«.  

Seniorordningen
Som en del af aftalen bliver en seniorordning, 
som indtil nu har været midlertidig, en mulig-
hed for alle fremover. Seniorordningen hand-
ler om, at alle lærere, fra de fylder 60 år, får 
ret til at få nedsat arbejdstiden med 175 timer 
om året – mod tilsvarende lønnedgang, men 
med fuld pensionsindbetaling. 

Maiken Bryde Amisse er glad for mulighe-
den: »Det er en fin ting at få med. Det er ikke 
altoverskyggende, for det er hverdagen, der er 
vigtig, men det er godt, at man også fremover 
har sikret muligheden for at gå ned i tid«. 

Pia Henriksen synes ikke, det er godt nok:
»Hvis du er nødt til at gå ned i tid, fordi du 

ikke kan holde til dit arbejdsliv, så anerkender 
jeg det ikke som en seriøs mulighed. I gamle 
dage kunne man gå ned i tid med fuld løn«, 
siger hun.  

Selv om stemmerne på kredskontoret ind-
imellem hæver sig, når arbejdstidsforliget dis-
kuteres, så er de enige om, at diskussionen er 
vigtig. De har debatteret så meget, at de godt 
kan tage alene ud på skoler og også fremføre 
modstanderens argumenter. 

»Det, at vi er uenige, giver en troværdig og 
nuanceret debat blandt medlemmerne«, siger 
Pia Henriksen. Maiken Bryde Amisse er enig. 

»Vores største mål lige nu er at få en så høj 
stemmeprocent som muligt«, siger hun.  
mbt@folkeskolen.dk

»Vi er med den her 
aftale sikret, at de 
lytter til os. Det er 
klart, at de stadig 
kan sige, at de ikke 
vil gøre noget«.
Maiken Bryde Amisse, 
lærer og kredsformand

A R B E J D S T I D SA F TA L E

Denne bog handler om unødvendig, 
ødelæggende dumhed.
Hvis man nemlig gør noget imod 
muligheden for at vide bedre, så er 
man dum.
Mod dumhed kæmper guderne for-
gæves, og det er i årenes løb blevet 
mere og mere indlysende for mig.

Derfor har jeg samlet en række en 
række eksempler på fl ere planer, og 
det er mit håb, at det kan afsted-
komme lidt diskussioner i klasserne.
Forventede læsere er lærere og 
9-10. klasser. 

Pris for klassesæt er 
100 kr. pr. bog ved 

direkte køb hos forlaget 
"Trykværket".

www.trykvaerket.dk

Dumheder
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Arbejdstidsaftale

– Brug din stemme ved urafstemningen



Vi har indgået en aftale, der vil udgøre et helt afgørende bidrag til at 
skabe bedre rammer for dit daglige arbejde og et afgørende bidrag til 
at styrke lærerprofessionens indflydelse på skolens udvikling.
Det bliver fremover din dagligdag, der bliver udgangspunktet for de 
kommunale prioriteringer: Du skal kunne levere en ordentligt forberedt 
undervisning, og skoleledelsen skal have mulighed for at skabe sammen-
hæng mellem de opgaver, der skal løses, og den tid, der er til rådighed. 
     Hvert år skal kreds og kommune indhente oplysninger fra skole-
leder og tillidsrepræsentant om, hvordan det går med prioriteringen 
af arbejdstiden på din skole. Oplever I eksempelvis, at der ikke er et 
rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, eller at der ikke 
er sammenhæng mellem opgaverne og tiden til at løse dem, vil den 
tilbagemelding være et vigtigt grundlag for det samarbejde, kredsen 
fremover skal have med kommunen om prioriteringen af den lærerar-
bejdstid, der er til rådighed. 

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det i sig selv vil gøre en positiv 
forskel. Vi har i mange kommuner oplevet, at kommunalbestyrelsen 
har besluttet at hæve lærernes undervisningstimetal uden på nogen 
måde at forholde sig til, hvad det betyder for lærernes arbejdssitua-
tion. Det er ganske enkelt ikke muligt med den nye arbejdstidsaftale. 
Aftalen sikrer en bevidst prioritering af forberedelsestiden både på det 
kommunale niveau og på skoleniveau. Det er altså slut med, at tiden til 
forberedelse er den tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst.
     På din skole får tillidsrepræsentanten grundlaget for ledelsens 
prioriteringer af de arbejdstimer, der er til rådighed, udleveret på 
skrift. Så kan tillidsrepræsentanten sammen med skolelederen vurdere 
og drøfte, om prioriteringen er hensigtsmæssig. Herefter udarbejder 
skolelederen et udkast til en skoleplan, som indeholder ledelsens prio-
riteringer og grundlaget for prioriteringerne. Skoleplanen præsenteres 
efterfølgende på et møde med lærergruppen, så I får mulighed for i 
fællesskab at kvalificere skoleplanen og dermed det grundlag, som le-
delsen efterfølgende udarbejder opgaveoversigter ud fra. Hermed ska-
bes også en fælles forståelse for prioriteringerne. Fremover er det altså 
ikke overladt til den enkelte lærer at diskutere opgavernes omfang 
med ledelsen, da der nu bliver tale om en fælles kollektiv prioritering.
     Hvorfor er KL gået med til denne aftale? Ja, KL’s formand, Jacob 
Bundsgaard, sagde det egentlig kort og klart på mødet for alle vores 

tillidsrepræsentanter den 17. december sidste år, hvor Lærerkommis-
sionens rapport blev præsenteret: »Men det simple faktum, at der er 
gensidig tillid, og at man kan finde ud af at samarbejde lokalt, det har 
– og det er jo ikke raketvidenskab – men det har jo helt indlysende en 
effekt på den kvalitet, der er i undervisningen«.
     Og det var jo netop Lærerkommissionens anbefaling på baggrund 
af utallige besøg på skoler og i kommuner og diverse analyser: Kan 
I gennem en aftale sikre, at der bliver skabt et reelt og forpligtende 
samarbejde i alle kommune og på alle skoler, er det et afgørende skridt 
til at forbedre lærernes arbejdsvilkår og skabe en bedre skole.
Det er den opgave, som vi påtog os, og som er løst med denne aftale.
     Aftalen rummer andre gode elementer. Vi har sikret, at muligheden 
for som 60-årig at kunne gå ned i tid, men bevare den fulde pensions-
optjening, ikke kun gælder for de lærere, der i dag er 57 år eller ældre, 
men vil gælde for alle lærere. Vi har skabt en beskyttelse af forberedel-
sestiden, så den ikke bare forsvinder til andre opgaver. Vi har defineret 
de opgaver, du løser i elevernes pauser, så det fremover ikke er muligt 
at sige, at forberedelsen ligger i elevpauserne.
     Nogle hævder, at aftalen blot er fluffy uforpligtende formuleringer. 
Det er helt forkert. Vi har helt fra begyndelsen af forhandlingerne 
understreget over for KL, at der er tale om en overenskomst, som 
vi kan støtte ret på i det fagretlige system. Hertil kommer, at aftalen 
indeholder en forpligtelse for de centrale parter til sammen at sikre, at 
samarbejdet bliver etableret, hvis der opstår udfordringer lokalt.

Vi har med denne aftale vendt styringsfilosofien i lov 409 fuldstæn-
digt på hovedet. Vi får styrket det kollektive, og lidt populært sagt 
går vi fra, at »lederen skal lede og fordele arbejdet« til »skole laver vi 
sammen«. 
     Samme signaler hører vi fra Christiansborg. Den holdning blandt 
politikerne er blevet båret godt på vej af den fantastiske måde, I 
taklede forårets udfordringer på. Formår vi at gribe den mulighed og 
kombinere det med denne aftale med KL, har vi for alvor sat dagsorde-
nen »Skole laver vi sammen«.
     Vi skal have skrottet lov 409 nu, og med denne aftale har vi alle 
muligheder for at skabe en bedre ramme om dit arbejde og styrke pro-
fessionens indflydelse på skolens udvikling. Jeg håber, at rigtig mange vil 
stemme, og jeg håber på et markant ja – så aftalen får det bedste afsæt.

Skole laver vi sammen!
G i v  l æ r e r n e  e n  l a n g t  s t æ r k e r e  s t e m m e 
–  s t e m  j a  t i l  a r b e j d s t i d s a f t a l e n .

Foto: Kristian Brasen
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Arbejdstidsaftalen 20
I periodeforhandlingen mellem LC og KL har der været søgt en 
anden tilgang til forhandlingerne end i 2015 og 2018. Parterne har 
tænkt nye veje for at indgå en central arbejdstidsaftale, der kan 
erstatte den lov, der igennem de sidste syv år har reguleret lærernes 
arbejdstid. Lærerkommissionen pegede på et samarbejdsspor, hvor 
lærerne i respekt for ledelsesretten involveres i de prioriteringer, som 
den enkelte kommune og den enkelte skole skal gøre sig omkring 
anvendelsen af lærernes arbejdstid. Det var samarbejdssporet, som 
de kongresdelegerede på Danmarks Lærerforenings kongres den 5. 
februar 2020 besluttede skulle udgøre rammen for forhandlingerne 
med KL. 

Samarbejdsspor
Kernen i aftalen er et samarbejdsspor mellem parterne på alle ni-
veauer: KL og LC, kommune og lærerkreds, leder og tillidsrepræsen-
tant og direkte mellem leder og lærer. I samarbejdssporet forpligtes 
lederen til at inddrage kreds, tillidsrepræsentant og lærerkollegiet i 
sine prioriteringer og til at skabe gennemsigtighed i grundlaget for 

ledelsens beslutninger, inden denne træffer en endelig beslutning. 
Samarbejdssporet indebærer, at kredse, tillidsrepræsentanter og læ-
rerne kollektivt får en helt central rolle og en overenskomstsikret ret 
til at drøfte ledelsens prioriteringer og fordeling af opgaver. 

Aftalen indfører flere centrale dokumenter, som samarbejdet 
udfolder sig omkring. Det er den kommunale redegørelse, skoleplanen 
samt kommune og kreds’ fælles opsamling af erfaringer fra skolerne. 

Derudover omfatter aftalen blandt andet en beskyttelse af forbe-
redelsestiden, en forpligtelse til at understøtte sammenhæng mellem 
tid og opgaver samt mellem undervisning og forberedelse, forbed-
ringer af opgaveoversigten, en permanentgørelse af den såkaldte 
overgangsordning (seniorordning), en bestemmelse om nyuddannede 
og en mulighed for at tilkalde de centrale parter, hvis det lokale sam-
arbejde ikke fungerer. Parterne er også enige om, at lokale aftaler 
eksisterer i et samspil med den centrale aftale. 

Den kommunale redegørelse
Den kommunale redegørelse udgør grundlaget for den drøftelse og det 
samarbejde, der skal være mellem kommunen og kredsen. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 nåede Kommunernes 
Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) ikke i mål med en 
ny arbejdstidsaftale for lærerne, som kunne erstatte lov 409. I stedet blev 
parterne enige om at nedsætte en lærerkommission, som gennem analyser og 
forslag skulle skabe et fælles grundlag for nye forhandlinger i overenskomst-
perioden. Den såkaldte periodeforhandling. 
Kommissionen afleverede sin rapport den 16. december 2019, og i løbet af 
foråret har der været intense forhandlinger mellem LC og KL. Den 11. august 
2020 lykkedes det KL og LC at indgå en ny central arbejdstidsaftale. En 
enig hovedstyrelse anbefaler et »ja« til aftalen, som nu sendes til afstemning 
blandt de kommunalt og regionalt ansatte medlemmer af Danmarks Lærerfor-
ening, der vil blive omfattet af aftalen.
På de følgende sider kan du læse hovedindholdet i aftalen og se hovedstyrel-
sens anbefalinger. Der er også en kort beskrivelse af, hvordan du stemmer. Du 
kan læse aftalen i sin helhed på dlf.org.

God læselyst.

Indledning til 
arbejdstidsaftale
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Kommunen er med aftalen skriftligt forpligtet til at udar-
bejde en redegørelse til kredsen forud for et fælles samar-
bejdsmøde, og inden kommunen melder resurserne ud til 
skolerne. Redegørelsen skal som minimum indeholde det 
forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne 
i kommunen og en beskrivelse af, hvad der er indeholdt i 
undervisningstimetallet. Redegørelsen skal også indeholde 
den forventede andel af lærernes arbejdstid, der medgår til 
kommunale projekter eller initiativer, som har konsekven-
ser for prioriteringen af lærernes arbejdstid. Formålet med 
drøftelsen er at understøtte, at der er sammenhæng mellem 
de opgaver, lærerne skal udføre, og den tid, lærerne har til 
rådighed, og at der er et rimeligt forhold mellem undervis-
ning og forberedelse. Kreds og kommune kan aftale, at rede-
gørelsen indeholder mere og andet end dette. 

Fælles opsamling
Som grundlag for drøftelsen mellem kommunen og kredsen 
ligger også en opsamling af fælles viden fra alle kommunens 
skolers ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan lærerne 
oplever deres nuværende arbejdssituation. Det er fastlagt i 
aftalen, at kommunen og kredsen skal indhente disse oplys-
ninger sammen, så de kan indgå i drøftelsen. 

Den viden, som kommunen får i samarbejdet med kred-
sen og fra opsamling af fælles viden fra skolerne, kan der-
med indgå i kommunens beslutning om tildeling af resurser 
til skolerne for det kommende skoleår. 

Skoleplanen
Skoleplanen er et dokument, som skaber gennemsigtighed 
i grundlaget for de beslutninger og prioriteringer, ledelsen 
træffer om anvendelsen af lærernes arbejdstid for det kom-
mende skoleår. 

Skoleplanen skal indeholde prioriteringerne på skolen 
og grundlaget for disse sammen med en beskrivelse af opga-
vers og indsatsers indhold. Klasselæreropgaven er konkret 
fremhævet i aftalen, ligesom der i skoleplanen skal være en 
definition af den individuelle forberedelse. 

Forud for skoleplanens endelige udformning holdes et 
samarbejdsmøde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og læ-
rerne. Formålet med mødet er, at det samlede lærerkollegi-
um kan kvalificere forslaget til skoleplan, inden lederen træf-
fer endelig beslutning. På mødet får lærerkollegiet dermed 
mulighed for kollektivt at drøfte de konkrete prioriteringer af 
for eksempel forberedelse, forældresamarbejde, klasselærer-
opgaven og de øvrige opgaver, der skal løses på skolen. 

Tilstedeværelse og selvtilrettelagt arbejdstid
Aftalens udgangspunkt er ikke – som det gælder for lov 
409 – at lærerne skal være til stede på skolen i hele deres 
arbejdstid. Det, der i aftalen medregnes i lærerens ar-
bejdstid, er arbejdstimer mellem start- og sluttidspunkt for 
arbejdstiden – også arbejdstimer, der ikke tidsmæssigt er 
placeret af ledelsen. Aftalen forpligter ledelsen til at skabe 
gennemsigtighed i planlægningen og til – med inddragelse af 
tillidsrepræsentanten – at fastlægge principper for lærer-

»Et dybt sår (lov 409) 
er væk – nu skal det 
heles med forplig-
tende samarbejde 
i alle kommuner og 
skoler. Anerkendelse 
og indflydelse retur til 
lærerne«.

Bjørn Hansen, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Det er et langt bedre 
fundament end lov 409 
at bygge arbejdstid på. 
Kreds, tillidsrepræsentant 
og medlemmer får legitim 
ret til indflydelse og afta-
ler om både arbejdsforhold 
og skolens udvikling«.

Anders Liltorp, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Lærerfaglighed skal 
erstatte topstyring i 
folkeskolen. Stem ja  
– så læreres indflydelse 
og mulighed for god 
undervisning kan løfte 
arbejdsmiljøet«.

Dorte Lange, næstformand i DLF
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nes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem 
den tid, lærerne selv tilrettelægger, og det fælles kollegiale 
samarbejde.

Forberedelsen
Med aftalen skal ledelsen på både kommuneniveau, sko-
leniveau og individniveau forholde sig til forholdet mellem 
undervisning og forberedelse. I drøftelsen mellem ledelsen 
og tillidsrepræsentanten om grundlaget for ledelsens prio-
riteringer er det i aftalen specifikt nævnt, at ledelsen skal 
forholde sig til prioriteringen af den individuelle forberedel-
sestid. Dermed bliver forberedelsestiden ikke blot den tid, 
der er til rest, når alle andre opgaver er løst. I skoleplanen 
skal lederen også beskrive, hvad der forstås med individuel 
forberedelse på skolen. Det gør, at lederen ikke senere i 
skoleåret kan lægge yderligere aktiviteter ind i den individu-
elle forberedelse. 

Den individuelle del af forberedelsen skal fremgå af læ-
rerens opgaveoversigt med en estimeret tidsangivelse, så 
læreren ved, hvor meget forberedelsestid der er planlagt 
med. Når læreren kender både den estimerede tid til den 
individuelle forberedelse og indholdet i den individuelle for-
beredelse, har leder og lærer et reelt grundlag for sammen 
at vurdere, om der er sammenhæng mellem lærerens tid til 
undervisning og forberedelse.

Det fremgår også af aftalen, at forberedelsen ikke kan 
foregå i elevernes pausetid. I aftalen oplistes, hvilke typer af 
opgaver læreren typisk løser i elevernes pausetid, for eksempel 
gårdvagter, klargøring og oprydning, sparring med kollegaer, 
beskeder til forældre, rekreative formål med videre.

Aftalen indebærer også en beskyttelse af forberedelses-
tiden i løbet af skoleåret. Hvis læreren oplever, at forbere-
delsestiden reduceres eller forsvinder, har læreren ret til 
at bede om at få forberedelsen skemalagt. Er forberedel-
sestiden blevet skemalagt, kan tiden kun i særlige tilfælde 
som følge af uforudset, akut opstået behov anvendes til 
andre formål.

Opgaveoversigten
Et andet vigtigt dokument i aftalen er lærerens opgaveover-
sigt. Opgaveoversigten skal angive lærerens opgaver i løbet af 
normperioden og være udfyldt i en sådan grad, at leder og 
lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens 
samlede arbejdstid og de opgaver, læreren forventes at løse i 
skoleåret. Der er ikke formkrav til opgaveoversigten, men der 
er en række indholdskrav. Opgaveoversigten skal indeholde:

• den planlagte tid til undervisning
• estimeret tid til den individuelle forberedelse
• estimeret tid til opgaver, der indholdsmæssigt plan-

læggessenere på året (kun hvis ikke alle opgaver er 
indholdsmæssigt planlagt)

• estimeret tid til opgaver, som ledelsen skønner til mindst 
60 timer.

Den færdige opgaveoversigt skal udleveres senest fem uger 
forud for normperiodens begyndelse (som typisk er 1. august). 
Det løntilsagn, der følger af overenskomstens lønbestemmel-

»En aftale, der ende-
gyldigt afmonterer lov 
409. Genskaber lærer-
nes indflydelse. Styrker 
lærerprofessionen og 
giver konkrete forbed-
ringer på arbejdstiden«.

Jacob Svejstrup, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Med aftalen går vi væk 
fra alenelæreren, der 
skal slås for egne vilkår, 
til kollektiv indflydelse 
på skolens prioriteringer 
af opgaverne«.

Gordon Ørskov Madsen, formand for 
DLF’s overenskomstudvalg

»En rigtig LÆRER-
aftale med en markant 
kollektiv indflydelse, 
der – hvis den stem-
mes hjem – endegyldigt 
kan gøre det af med den 
uduelige lov 409«.

Charlotte Catarina Holm, medlem af DLF’s hovedstyrelse
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ser og knytter sig til det planlagte antal undervisningstimer i 
henhold til det såkaldte udvidede undervisningsbegreb, er der 
ikke ændret på med den nye arbejdstidsaftale. Løntilsagnet 
vedrørende undervisningstillægget gælder fortsat uændret. 

Nyuddannede
Der skal tages et særligt hensyn til nyuddannede lærere, så 
de får en god start på lærerlivet. Ledelsen skal skabe rum 
for nyuddannedes refleksion over egen og andres praksis, 
og lederen skal være opmærksom på antallet af undervis-
ningstimer til nyuddannede, om undervisningsopgaverne 
falder inden for de nyuddannedes forudsætninger og erfa-
ringer samt antallet af fag og klasser. 

Seniorer
Med lov 409 blev der indført en overgangsordning i forbin-
delse med aldersreduktion. Den bestod i retten til nedsat 
arbejdstid på 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, 
men med ret til fuld pensionsoptjening i forhold til hidtidig 
beskæftigelsesgrad. Denne ordning ville egentlig ophøre i 
2023. Men med arbejdstidsaftalen er det aftalt, at ordningen 
fortsætter og dermed er gjort permanent. 

Arbejdstiden
Aftalen har foruden samarbejdssporet en række bestemmel-
ser om rammerne for lærernes arbejdstid. 

Arbejdstiden for skoleåret er aftalt til et fast timetal på 
1.924 timer inklusive ferie og helligdage. Det betyder, at læ-
rerne igen får samme antal arbejdstimer som øvrige ansatte 
på det kommunale arbejdsmarked. Lov 409 har et andet 
princip for normberegning, idet arbejdstiden her beregnes 
i forhold til antallet af konkrete arbejdsdage på året, hvilket 
betyder, at lærerne inden for lov 409 har en årlig arbejdstid 
i nogle år på 1.931,4, i andre på 1.938,8 timer. Med den nye 
arbejdstidsaftale har parterne forladt dette princip til fordel 
for en fast årsnorm på 1.924 timer.

Den nye arbejdstidsaftale indfører andre bestemmelser 
om tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Arbejdstiden 
for en lærer på fuldtid skal planlægges med minimum fire 
arbejdstimer per anvendt arbejdsdag. Arbejdstiden skal nor-
malt placeres mandag til fredag inden for den daglige ar-
bejdstid klokken 7.30-17.00. Hvis ledelsen ønsker at ændre i 
lærerens arbejdstid før klokken 7.30 og efter klokken 16.30, 
skal ændringen varsles med mindst fire uger. Tillægget for 
prøveafvikling, hvis prøveafviklingen holdes uden for ar-
bejdstidens opgørelse, er forhøjet med cirka 24 kroner per 
time. Ulempetillæg, weekendgodtgørelse og lejrskoletillæg 
samt godtgørelse for overarbejde er fastholdt, dog gælder 
der for ulempetillæg, at godtgørelsen ydes ved førstkom-
mende lønudbetaling. 

Ved afspadsering er det aftalt, at det skal gives som sam-
menhængende tid af minimum fire timers varighed. Dermed 
undgås, at ledelsen kan kræve, at afspadseringstimerne 
anvendes til en generel nedskrivning af årsnormen, som 
lederen har ret til inden for lov 409, med den konsekvens at 
lærerne reelt afspadserer få minutter hver dag.  

»Stem ja til A20, som er 
en central aftale om et 
forpligtende samarbejde 
på alle organisatoriske 
niveauer om folkeskolens 
udvikling og om et godt 
lærerliv«.

Lars Busk Hansen, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Lov 409 har været en 
tilbagefaldsregel for 
KL. Her har vi en for-
pligtende læreraftale, 
hvor vores faglighed er 
udgangspunktet. Vi kan 
tage et vigtigt skridt 
med denne aftale«.

Kristoffer Høyrup Sørensen, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Lærerne får et øget 
professionelt råde-
rum, en sikring af 
forberedelsestiden 
og gennemsigtighed 
i opgavetildelingen. 
Lærerkollektivet bliver 
styrket«.

Katrine Fylking, medlem af DLF’s hovedstyrelse
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Ledelsen skal mindst hver tredje måned udlevere en 
opgørelse over den præsterede arbejdstid. Denne opgørelse 
skal medvirke til at give ledelse og lærer et overblik over og 
en anerkendelse af, hvor mange arbejdstimer læreren har 
præsteret i perioden. Opgørelsen skal omfatte al præsteret 
arbejdstid – både arbejdstid, som ledelsen har tilrettelagt, 
og arbejdstid, som læreren har fleksibilitet til selv at tilrette-
lægge. Det følger af aftalen, at ledelse og tillidsrepræsentant 
aftaler den praktiske håndtering af, hvordan lærerens selv-
tilrettelagte tid medregnes i opgørelsen af lærerens præste-
rede arbejdstid.

Opgørelse af den præsterede arbejdstid med henblik på 
at afregne eventuelt merarbejde/overarbejde sker som hid-
til, når skoleåret afsluttes.  

Lokale aftaler
Lokale aftaler opsiges ikke med denne arbejdstidsaftale, 
som det skete tilbage i 2013 med indførelsen af lov 409. 
Arbejdstidsaftalen og lokale aftaler kan fungere i samspil, og 
det er op til de lokale parter at foretage eventuelle tilpasnin-
ger til lokale forhold. 

Det fagretlige system og rådgivnings muligheden
Arbejdstidsaftalen er en aftale i overenskomstmæssig 
forstand. Det betyder, at begge parter er forpligtet til at 
overholde overenskomsten. Hvis der opstår uenighed om, 
hvorvidt aftalens bestemmelser er overholdt, vil parterne 
kunne føre en sag i det fagretlige system. 

Kernen i aftalen er samarbejde, og derfor er det aftalt, at 
skolerne kan få bistand fra kommune og lærerkreds i fælles-
skab til at forbedre samarbejdet, ligesom kommune og kreds 
kan søge rådgivning om samarbejdet hos de centrale parter. 
Det er også en del af aftalen, at de centrale parter kan bistå i 
de lokale drøftelser mellem kommune og kreds. 

Hvem er omfattet af aftalen
Den nye aftale omfatter kommunalt ansatte, der i dag er 
omfattet af lov 409. For selvstændige kommunale institutio-
ner i henhold til lov om specialundervisning for voksne og 
selvstændige institutioner for særligt tilrettelagt ungdoms-
uddannelse (STU) med videre er aftalt, at disse områder 
ikke er omfattet af samarbejdet på kommuneniveau og det 
tværgående niveau, men i stedet er omfattet af et udvidet 
samarbejde på skoleniveau. 

Urafstemning
Med aftalen har lærere, tillidsrepræsentanter og kredse 
fået en ny mulighed for at få indflydelse på det at skabe en 
god skole og på de rammer, der er forudsætningen for den 
gode skole. Aftalen stiller konkrete krav til ledelsens måde 
at planlægge, inddrage og skabe gennemsigtighed på, og der 
kan støttes ret på disse krav i det fagretlige system. 

Aftalen er sat til urafstemning fra 25. august til 1. septem-
ber klokken 16.00.

»A20 kunne være 
bedre, men er langt 
bedre end øvrige mulige 
alternativer. Vi får kon-
krete forbedringer og et 
potentiale, vi i fælles-
skab skal udfolde«.

Ole Bjerre Martinussen, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»New Deal« – ny type 
arbejdstidsaftale med 
aftalebaseret indflydelse 
og beskyttelse af lærerens 
individuelle forberedelse 
er den rigtige afløser for 
lov 409«.

Niels Lynnerup, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Aftalen er et indi-
skutabelt opgør med 
tænkningen i lov 409 og 
er en sejr for den danske 
aftalemodel, for samar-
bejdet om skolen og for 
lærernes indflydelses-
muligheder«.

Morten Refskov, medlem af DLF’s hovedstyrelse
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En helt ny styringsfilosofi baseret på forpligtende samarbejde
Med den nye aftale er der etableret en overenskomstsikret forpligtelse til, at kredse, tillidsre-
præsentanter og lærere inddrages i ledelsens prioriteringer og beslutninger. Parterne anerken-
der værdien af samarbejdet, og dermed er den styringsfilosofi, som kendetegner lov 409, væk. 
Den betød, at tillidsvalgte og lærere skulle holdes så langt væk fra indflydelse som muligt. Nu 
anerkendes værdien af at inddrage kredse, tillidsrepræsentanter og det samlede lærerkollegium i 
ledelsens prioriteringer og beslutninger gennem overenskomstsikrede rettigheder. 

Dermed er der tale om et nyt og langt bedre fundament end lov 409, som vi nu og fremover kan 
bygge lærerarbejdslivet op omkring. Et fundament, vi også fremover vil kunne bruge i arbejdet for 
at styrke professionen og for fortsatte forbedringer på arbejdstidsområdet.

Kommunen kan ikke længere iværksætte projekter og indsatser, som rulles ud på alle skoler 
i kommunen, uden at kommunen først har inddraget kredsen og angivet, hvilke konsekvenser 
beslutningen har for prioriteringen af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår. Drøftelserne 
med kredsen skal ifølge aftalen understøtte, at der bliver sammenhæng mellem lærernes tid og 
opgaver, og at der er et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. Inden drøftelsen 
finder sted, forpligter aftalen også kommunen og kredsen til i fællesskab at indhente viden om 
lærernes arbejdssituation på kommunens skoler ved at indhente skoleledernes og tillidsrepræ-
sentanternes erfaringer med prioriteringer af lærernes arbejdstid på skolerne. Den viden skal 

Ny arbejdstidsaftale 
– et vigtigt kulturskifte  

En enig hovedstyrelse anbefaler et ja 
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kommunen inddrage i prioriteringerne af opgaverne og 
lærernes arbejdstid for det kommende skoleår. Dermed 
sikrer aftalen, at lærernes og ledernes erfaringer bruges 
til at træffe mere kvalificerede beslutninger. 

Kollektiv indflydelse 
På skolen skal der skabes overblik over prioriteringen af den 
lærerarbejdstid, der er til rådighed. Inden skolelederen be-
slutter sin endelige planlægning af skoleåret, skal hele lærer-
kollegiet forholde sig til skoleplanen på et samarbejdsmøde, 
hvor I drøfter prioriteringen af forberedelse, klasselærerop-
gaven og de øvrige opgaver, der er prioriteret. 

Aftalen definerer en række konkrete krav til indholdet 
af skoleplanen. Den skal indeholde ledelsens prioriterin-
ger, beskrivelser af de prioriterede indsatsers og opgavers 
indhold, klasselæreropgaven er specifikt nævnt, samt 
hvad den individuelle forberedelse indeholder. Forud 
for arbejdet med skoleplanen skal skolelederen udlevere 
grundlaget for ledelsens prioriteringer skriftligt til tillids-
repræsentanten. Skoleleder og tillidsrepræsentant drøfter 
på den baggrund målsætninger for det kommende skoleår 
og ledelsens prioriteringer – herunder af den individuelle 
forberedelsestid. Lederen skal aktivt tage stilling til den 
individuelle forberedelsestid, både i planlægningen af 
skoleåret og i løbet af skoleåret, så forberedelsestiden 
ikke blot er den tid, der er til rest, når alle andre opgaver 
er løst. 

Vi har med denne aftale sikret en kollektiv indflydelse på 
prioriteringerne, planlægningen og opgavefordelingen på 
skolen. 

Sammenhæng mellem skolens prioriteringer og den 
enkelte lærers opgaver
Efter den fælles drøftelse af skoleplanen og skolens over-
ordnede prioriteringer af lærerarbejdstidsresursen følger 
opgavefordelingen i forhold til den enkelte lærer. Det fælles 
overblik fra drøftelse af skoleplanen giver et fælles afsæt for 
den enkelte lærers samarbejde med skolelederen om opga-
veoversigten. De prioriteringer og arbejdsbeskrivelser, som 
skoleplanen indeholder, danner baggrund for den konkrete 
prioritering af tiden til eksempelvis forberedelse, teamsam-
arbejde og forældresamarbejde. 

Alle opgaver skal fremgå af opgaveoversigten, og opgave-
oversigten skal give et så detaljeret overblik over opgaverne, 
at lærer og leder sammen kan vurdere sammenhængen 
mellem tid og opgaver og et rimeligt forhold mellem under-
visning og forberedelse. Herudover skal den estimerede tid 
til alle opgaver, der skønnes til mindst 60 timer, fremgå af 
opgaveoversigten. 

Aftalen sikrer dermed i langt højere grad overblik, gen-
nemsigtighed og synlige prioriteringer på kommuneniveau, 
skoleniveau og for den enkelte lærer. 

Konkrete forbedringer for den enkelte
Ud over de aftalte forpligtelser til samarbejde, til at skabe 
overblik over opgaverne og sammenhæng mellem opgaver 

»A20 er et nybrud 
med lærernes ret til 
indflydelse på skolens 
samlede prioritering og 
udvikling og en fælles 
overenskomstforplig-
telse på bedre balance 
med plads til profes-
sionel dømmekraft«.

Rikke Gierahn Andersen

»Aftalen sikrer 
forening ens indflydelse 
på skolens målsætning, 
opgaver og priorite-
ringer med fokus på 
sammenhængen 
mellem undervisning  
og for beredelse«.

Regitze Flannov, formand for DLF’s undervisningsudvalg

»Stem og stem ja, fordi: 
En overenskomst kan 
forbedres, det kan en 
lov ikke. Samarbejde og 
dialog giver resultater. 
Kreds, tillidsrepræsen-
tant og lærernes stemme 
skal inddrages«.

Per Breckling, medlem af DLF’s hovedstyrelse
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og tid indeholder aftalen også en række konkrete forbedrin-
ger for den enkelte: 

Elevpauser, hvor læreren har undervisning umiddelbart 
før og efter elevpausen, kan ikke bruges til forberedelse. 
Derimod er lærerens opgaver i elevpauserne defineret – op-
rydning efter undervisningen, skift af klasselokale, besked 
til kolleger eller forældre, gårdvagt med mere.

Der skal være estimeret tid til den individuelle forbe-
redelse i opgaveoversigten, og det er et ledelsesansvar at 
sikre, at forberedelsen ikke forsvinder. Hvis man alligevel 
oplever, at det sker, kan læreren bede ledelsen om at skema-
lægge forberedelsen.

Årsnormen er nu fastlagt til 1.924 timer. Det er en for-
bedring i forhold til reglerne i lov 409. Årsnormen i den nye 
aftale betyder færre arbejdstimer svarende til omkring en 
arbejdsdag. 

Den nuværende midlertidige regel om 175 timers reduk-
tion i årsnormen fra 60 år med fuld pensionsindbetaling 
gøres permanent. Den nuværende ordning ville være udlø-
bet om tre år.

Opgørelse af arbejdstiden for den enkelte mindst hver 
tredje måned. Det betyder, at der bliver holdt øje med den 
præsterede arbejdstid i løbet af året. 

Samlet set indeholder aftalen nogle konkrete rettigheder 
for den enkelte lærer, som forbedrer den enkeltes arbejds-
situation.  

En aftale, som forpligter parterne på alle niveauer  
– og som vi står fælles bag 
Alle de ledelsesmæssige forpligtelser, som følger af den nye 
aftale, kan der støttes ret på og føres en sag om i det fagret-
lige system, hvis ledelsen ikke overholder forpligtelserne. 
Men ikke nok med det. Selv om ledelserne overholder de 
overenskomstmæssige forpligtelser, så kan en af de lokale 
parter kalde på bistand, hvis samarbejdet ikke fungerer. 
Denne rådgivningsmulighed er et udtryk for, at parterne 
står bag den nye aftale i fællesskab og har et reelt ønske om 
at få de lokale samarbejder til at blive velfungerende i alle 
kommuner og på alle skoler. 

I forlængelse af dette har KL og LC aftalt, at vi går sam-
men ud og fortæller kommuner, kredse, skoleledelser og 
tillidsrepræsentanter om aftalen. Det er et udtryk for, at vi 
har et fælles ønske om, at aftalen gør en forskel i alle kom-
muner og på alle skoler. 

Vi er som centrale parter også enige om, at lokale aftaler 
fortsætter og fungerer i samspil med den nye centrale ar-
bejdstidsaftale. 

En aftale, der går hånd i hånd med en styrkelse af  
lærerprofessionen
Aftalens forpligtelser til samarbejde med kredse, tillidsre-
præsentanter og lærerkollegier giver lærerprofessionen en 
langt større indflydelse i forhold til udviklingen af skolen, 
end vi kender det inden for lov 409. 

Det er en helt ny måde at tænke arbejdstidsaftale på. 
Aftalens overenskomstmæssige forpligtelser til at inddrage, 

»Jeg tror på, at 
samarbejde og 
dialog skaber kvali-
tet i undervisning og 
support, når fokus 
er på selvtilrettelagt 
tid og forberedelse 
for alle«.

Susanne Weisbjerg Vilstrup, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»Fællesskabet og 
kollektivet er igen i 
centrum. Individuel 
forberedelse anerken-
des og skal beskyttes. 
Opgaveoversigten er 
ikke længere et bund-
løst hul«.

Tine Agenskov, medlem af DLF’s hovedstyrelse

»A20 gør op med 
lov 409's indivi-
dualisering af vores 
arbejdsvilkår samt 
sikrer os en indsigt 
og indflydelse, som 
vil forbedre vores 
arbejdsliv«.

Thomas Andreasen, formand for DLF’s 
arbejdsmiljø- og organisationsudvalg
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URAFSTEMNING OM ARBEJDSTIDSAFTALE 
 
Afstemningen foregår fra den 25. august 2020 til 1. september 2020 klokken 16.00.  
Resultatet forventes offentliggjort kl. 16.30.

Hvem har stemmeret
Stemmeberettigede er alle kommunalt og regionalt ansatte, der er omfattet af lov 409. 

Ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter paragraf 23, stykke 5, har hovedstyrelsen besluttet, at urafstemningen skal foretages blandt disse medlemmer.

Sådan stemmer du
Tirsdag den 25. august 2020 udsendte DLF en mail til alle stemmeberettigede.

I den mail er der et link til selve afstemningen. Du skal blot trykke på linket og følge instrukserne. Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej 
til arbejdstidsaftalen. Du kan ikke stemme blankt. Mandag den 31. august 2020 vil der blive udsendt en mail til dem, der endnu ikke har afgivet 
deres stemme.

Har du ikke modtaget en mail, kan du være registreret med en forkert mailadresse i medlemssystemet. Mailadressen kan du selv rette via hjemme-
siden ved at logge på Min Side. 

Man kan også afgive sin stemme via hjemmesiden dlf.org ved at bruge NemID. Der vil være en henvisning på forsiden.

Hvis du mener, du er stemmeberettiget, men ikke har modtaget en mail eller kan afgive din stemme via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores 
oplysninger om din ansættelse ikke er korrekte. Kontakt da foreningen i åbningstiden mandag-torsdag klokken 9.00-15.30, fredag klokken 9.00-
14.30 på telefon: 33 69 63 00 og i weekenden den 29.-30. august klokken 10.00-16.00 på telefon 28 35 39 93.

etablere samarbejder og skabe gennemsigtighed gør, at 
kommune og skoleledelse reelt kommer til at forholde sig til 
lærernes konkrete arbejdssituation. Derfor vil aftalen skabe 
forbedringer for alle – og understøtte en fælles udvikling af 
folkeskolen fremover.

Vi har med aftalen opfyldt det mandat, som kongres-
sen vedtog den 5. februar 2020. Når de kongresdelegerede 
ikke valgte at gå efter for eksempel et maksimalt undervis-
ningstimetal eller en fast forberedelsesfaktor, var det ud fra 
den analyse, at en sådan strategi ikke ville kunne føre til et 
tilfredsstillende resultat. Der var ikke adgang til at forhandle 
øgede resurser i periodeforhandlingen. Derfor ville et 
maksimalt undervisningstimetal blive så højt og en forbere-
delsesfaktor så lav, at vi ikke ville kunne forbedre lærernes 
arbejdssituation med en sådan aftale. 

Vi har med denne aftale sikret kollektiv indflydelse, gen-
nemsigtighed, synlige prioriteringer og konkrete forbedrin-
ger for den enkelte, som vil gøre en forskel på alle skoler 
i alle kommuner. En aftale, der får positiv betydning for 
lærernes arbejdssituation. 

En enig hovedstyrelse anbefaler derfor, at du stemmer ja 
til aftalen.

Thomas Andreasen, formand for DLF’s 
arbejdsmiljø- og organisationsudvalg

HOVEDSTYRELSEN I  
DANMARKS LÆRERFORENING
Anders Bondo Christensen 
Dorte Lange
Tine Agenskov 
Rikke Gierahn Andersen
Thomas Andreasen
Per Breckling 
Regitze Flannov 
Katrine Fylking
Bjørn Hansen 
Lars Busk Hansen
Charlotte Catarina Holm 
Anders Liltorp 
Niels Lynnerup
Gordon Ørskov Madsen
Ole Bjerre Martinussen
Morten Refskov 
Kristoffer Høyrup Sørensen 
Jacob Svejstrup 
Susanne Weisbjerg Vilstrup
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DEBAT

Så er afstemningen om den nye arbejdstids-
aftale i gang, og der er frist for at afgive sin 
stemme 1. september klokken 16.00. Der er 
forskellige måder at vurdere aftalen på alt efter 
konkrete erfaringer, vurderinger af og hold-
ninger til, hvad en fagforening skal gøre i den 
situation, vi er i lige nu. Vi kan også vurdere 
aftalens konkrete værdi temmelig forskelligt. 
Det vidner de mange kommentarer om, som 
er kommet på tillidsrepræsentantmøder, med-
lemsmøder og på de sociale medier hen over 
de seneste par uger. 

Det er alt sammen udtryk for, at vi alle sam-
men har noget på hjerte, noget, der er vigtigt. 
Det skal udtrykkes, og vi skal måske fremad-
rettet overveje, om vi har de rigtige kommu-
nikationskanaler. Der er brug for at finde ud 
af, hvordan vi bedre samler op på ytringer og 
holdningstilkendegivelser, uden at det hele 
skal køre som én stor SoMe-debat. Hurtige 
tilkendegivelser på sociale medier har deres 
forcer, men bestemt også deres begrænsninger 
og ulemper. Jeg håber, at debatten både nu og 
fremadrettet kan have som udgangspunkt, at 
vi hver især rent faktisk har reelle og positive 
ambitioner om et godt lærerliv, et godt ar-
bejdsmiljø og gode vilkår for medlemmerne. 

For en ting er i hvert fald sikkert – som 
mange i debatterne heldigvis også fremhæver 
– og det er, at vi skal videre i fællesskab. Uan-
set om det bliver ja eller nej, A20 eller noget 
andet, så er fællesskabet og den kollektive 
styrke vores egentlige dna som fagforening. 
Uanset hvor vi står efter 1. september, er der 
vigtige opgaver, der venter. Kampen fortsæt-
ter for ordentlige arbejdsvilkår for medlem-

merne, et ordentligt arbejdsmiljø, stærkere 
økonomiske rammer og at sikre tillidsvalgte 
adgang til indflydelse, så vi har de bedste mu-
ligheder for at skabe god undervisning, konsu-
lentarbejde, vejledning, eller hvad vi hver især 
laver. Jeg tror på, at den nye arbejdstidsaftale 
vil give os bedre redskaber til at nå målene – 
det er andre uenige i. Men de fælles mål om, 
at vi skal skabe et bedre arbejdsliv, tror jeg 
faktisk, vi er meget enige om. Så lad os under 
alle omstændigheder arbejde for det i fælles-
skab efter afstemningen. 

Hovedstyrelsen har et stort ansvar som 
ledelse af DLF for at gøre alt, hvad vi kan, for 
at holde sammen som fagforeningsfællesskab, 
når der ligger et afstemningsresultat. 

Hurtige 
tilkendegivelser 
på sociale medier 
har deres forcer, 
men bestemt 
også deres 
begrænsninger og 
ulemper.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR DLF’S 
OVERENSKOMSTUDVALG

Vi skal videre 
sammen!

Stem nej i          
solidaritet
�Gitte Mailand, lærer, Hunderupskolen

Jeg ønsker en aftale. Men jeg 
ønsker en aftale, der sikrer og 
understøtter, at alle mine kol-
legaer i hele landet får de bedste 
arbejdsvilkår. 

Denne aftale sikrer ingen 
økonomi/penge til trængte sko-
ler, og det er i sidste ende øko-
nomien, der sikrer ordentlige 
arbejdsvilkår.

Denne aftale sikrer heller 
ikke mod kommende forringel-
ser for skoler/kommuner, som 
lige nu arbejder under rimelige 
økonomiske vilkår.

Mange ledere på skolerne 
vil gerne sikre medarbejderne 
de bedste vilkår, men pengene 
er ikke til det. Derfor må jeg 
stemme nej. Det er det eneste 
rigtige at gøre

Jeg vil en aftale, som ikke ef-
terlader nogen på bagperronen. 
Vi skal være solidariske, det er 
derfor, vi er medlemmer af en 
fagforening. 
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Perspektiver for et ja og et nej
Hans Jørgen Franks, lærer og tillidsrepræsentant, Kirkebækskolen, kredsstyrelsesmedlem

Anna Hjortkjær,                                            
lærer, Fuglsanggårdsskolen

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg 
(højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. 
Debat fra folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

(…) De første tre måneder af mit lærerliv 
kom jeg hjem fra arbejde, spiste aftens-
mad klokken 17 og gik i seng, længe før 
solen gik ned. Jeg måtte love mig selv højt 
og helligt, at jeg ville blive det fulde sko-
leår ud og ikke give op, før jeg havde kla-
ret det. Praksischokket ramte mig hårdt, 
på trods af at jeg ikke var i tvivl om, at jeg 
var landet på den helt rigtige skole med de 
helt rigtige elever, kollegaer og ledelse. I 
dag er jeg også sikker på, at jeg ikke kunne 
få en meget bedre lokal arbejdstidsaftale 
for nyuddannede, når jeg kigger rundt i 
landet og taler med tidligere medstude-
rende. Uden det rum, som min lokale afta-
le giver mig de første år som lærer, frygter 
jeg, at jeg ville have smidt håndklædet i 
ringen efter at have levet op til løftet om at 
klare det første skoleår. 

Når jeg læser i oplægget til en ny natio-
nal arbejdstidsaftale, at ingen af ambitioner-
ne for understøttelsen af de nyuddannede 
lærere følges op af noget konkret, bliver jeg 
derfor frustreret på vegne af alle dem, der 
ikke er lige så heldige, som jeg var. Jeg kan 
ikke se, hvordan aftalen kommer til at æn-
dre det fjerneste på den nuværende skæv-
hed, der er i modtagelsen af nyuddannede. 
De kommuner, der ønsker at prioritere ind-
satser, vil fortsætte med at gøre det, mens 
andre vil fortsætte med at lade være. (…) 

Vil KL gerne have, 
at nyuddannede 
forlader 
folkeskolen?

Drop offerrollen …
Martin Ørum Jørgensen, lærer, Ikast Nordre Skole

Læs hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/1849991

(…) Vi kan vælge at sige, at vi blev knock-
outet i 2013, eller vi kan vælge at rejse os 
vaklende og bruge denne nye aftale til at 
kæmpe os tilbage i midten af ringen. Skal vi 
blive ved med at sige: »Vi bliver nok snydt 
igen«, eller skal vi sige: »Denne aftale giver 
os mulighed for at forbedre vores arbejds-
vilkår«. 

Hvis vi bliver liggende, taber vi. Hvis vi rej-
ser os og stoler på, at vi kan kæmpe sammen, 
vinder vi. Måske ikke i år, men så næste år. 

Jeg er selv ansat i en af de sorte kommu-
ner uden lokalaftale. Det bliver ikke nemt, 
men denne aftale giver mig mulighed for at 
sige til min skoleleder og kommunen: Hvilke 
opgaver synes du så, jeg skal nedprioritere? 

Den mulighed har vi ikke haft før. Jeg får 
mulighed for at se på min opgaveoversigt og 
sige, at når undervisning og forberedelse er 
trukket fra, så er der x antal timer til x antal 
opgaver. Det går ikke op. Hvad skal vi gøre 
ved det? Og så tilkalde KL og DLF fra ring-
hjørnet, hvis der er behov for det. 

Jeg tror på et stærkt fællesskab og en 
stærk fagforening, og hvis vi rejser os sam-
men, dropper offerrollen og kommer videre, 
så kan vi skabe gode arbejdsforhold for os 
alle sammen. Derfor stemmer jeg ja. (…)

(…) Tillidsrepræsentanten og kredsen bliver 
helt centrale spillere, men såfremt der er van-
skeligheder med implementering af samar-
bejdssporet, vil DLF og KL i fællesskab stå på 
mål for at hjælpe parterne i kommunerne på 
vej. Det vil ske ved, at der konkret dannes en 
styrke af rådgivere og konsulenter mellem KL 
og DLF, som skal være rejsende i samarbejds-
sporet og den kulturforandring, som hele 
arbejdstidsaftalen bygger på. 

Vi har ikke fået en arbejdstidsaftale i 
gængs forstand. Det er klart. Men der er 
indgået en aftale, som i mine øjne har et per-
spektiv, som rækker væk fra meget af det, der 
har skabt mismod, lærerflugt og andet ugræs 
for folkeskolen og de lærere, som skolen skal 
bygge på. Der er ikke afklaret en masse ting, 

som en gængs arbejdstidsaftale vil gøre, men 
i mine øjne er der her en nytænkning og en 
pespektivrig tilgang til anerkendelsen af læ-
rerrollen, som jeg ikke i min vildeste fantasi 
så i kortene for blot to år siden. 

Jeg ser perspektiver i den aftale, som DLF 
og KL har underskrevet. At stemme nej vil 
være at forpasse en chance og en mulighed, vi 
næppe vil få igen. Det er et meget konstruktivt 
kompromis, som jeg tror vil blive det sværd, 
som gav den gordiske knude, forhandlerne 
har stået med siden 2013, det fornødne stød 
og hug.

Læs hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/1849642

Læs hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/1849411
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T R I VS E L
Skolevægring skal tages meget 
alvorligt, for det betyder, at 
barnet har givet op på det 
fællesskab, som skolen er, 
lyder budskabet fra en række 
foreninger. 
Arkivfoto: dragana991/iStock 

Foreninger:

Skolen skal 
reagere på børns 
selvmordstanker  

Vi bliver nødt til at tale om, 
at selvmordstanker findes hos 
børn og unge – og de skal tages 
meget alvorligt, lyder opråbet fra 
foreningsfællesskabet Ligeværd.

TEKST: HELLE LAURITSEN

Børn med særlige behov oplever alt for ofte 
deres skolegang som et stort pres. Måske 
oplever de at blive mobbet, ikke at kunne 
begå sig socialt, de kommer ud i nederlag og 
føler sig ensomme. Det kan være børn med 
diagnoser i autismespektret, ADHD eller 
børn uden diagnoser. Når det går allerværst, 
sker det, at de siger, de ønsker at dø. Ikke 
som et vredt udbrud, men som et desperat 
ønske om at slippe væk fra presset og alt det 
svære i livet. 

I en ny podcast fra foreningsfællesskabet 
Ligeværd fortæller Lukas’ mor om sin søns 
desperate opråb, om hvordan han ville skade 
sig selv og begå selvmord. Noget, hun fik for-
hindret – og endelig derefter fik Lukas hjælp. 
En hjælp, de havde bedt om i årevis. 

I podcasten fortæller psykolog Ida Koch 
og direktør for Ligeværd Esben Kullberg, at 
man skal reagere straks, når et barn taler om 
selvmord. Hvor man tidligere mente, at man 
skulle passe på med at tale om ønsket om at 
dø, fordi det ville give barnet/den unge gode 
ideer, så mener man i dag, at det er vigtigt 
at reagere prompte. Fordi barnet faktisk ikke 
ser anden udvej end at begå selvmord.

»Vi er nødt til at tale om, at selvmordstan-
ker findes hos børn og unge. Det er meget ta-
bubelagt, og det er så svært at tale om, men 

vi oplever børn og unge, der er presset så 
voldsomt, at de ikke ser andre muligheder. 
Og hvis vi så ikke vil tale om det, isolerer vi 
dem yderligere«, siger Esben Kullberg.

Han understreger, at man selvfølgelig skal 
være forsigtig, fordi der findes digitale net-
værk, hvor unge skriver og animerer hinan-
den til at ville skade sig selv. Men hvis børn 
eller unge mistrives, skal man virkelig være 
til stede, hvis de i skolen fortæller om det og 
siger, at de ønsker at dø.

»Det er meget vigtigt, at vi tør tale med 
dem om det. At vi tør spørge ind til det. Man 
kan endda være meget konkret i sin snak, 
fordi disse børn allerede har tankerne. De 
har udforsket mulighederne, og de har kon-
kret forestillet sig eller planlagt, hvordan de 
kan skade sig selv og tage livet af sig selv. 
Nogle ved, hvor slæbetovet ligger i garagen, 
eller har i detaljer planlagt forløbet. Man kan 
spørge til, hvad det er, der gør, at de ikke har 
skadet sig selv endnu. Vi skal som voksne 
kunne tåle at være i det ulidelige, smerte-
fulde eller måske endda helt følelsestomme 
rum, som de kan være i. Og vi skal i hvert 
fald ikke smøre sukkerlage på eller bagatel-
lisere deres tanker. De er meget alvorlige, og 
de skal tages meget alvorligt«, siger Esben 
Kullberg.
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Psykolog Ida Koch fortæller i podcasten, at det 
er vigtigt, at barnet ikke går alene med sine 
tanker, fordi det så får en opgivenhed over for 
hele livet. Hun fortæller, at børn er så hen-
synsfulde, at de ikke siger deres tanker højt for 
ikke at gøre deres forældre kede af det. Bør-
nene går med det alene.

 
Skolevægring er kraftigt signal 
Esben Kullberg fremhæver, at nogle af de sig-
naler, børnene kommer med om deres mistriv-
sel, for eksempel er skolevægring. 

»Skolevægring skal tages meget alvorligt. 
Det er en voldsom alarmklokke, for det bety-
der, at barnet har givet op på det fællesskab, 
som skolen er. Og når det sker, er det meget 
tæt på, at barnet har givet op i det hele taget«, 
siger han.

Det er afgørende med en tidlig indsats, og 
derfor er det vigtigt at se signalerne på mistriv-
sel. Ligeværd efterlyser derfor statistik om børn 
og unge med særlige behov og mere viden.

»Systemet fejler. Der går ofte alt for lang 
tid, før barnet og familien får hjælp. Skolen 
bliver nødt til at anerkende, at i denne sam-
menhæng er forældrene en uvurderlig kilde til 
information. Som professionelle skal vi lytte 
til forældrene så tidligt som muligt, sådan at vi 
kan fange signalerne. Forældrene fortæller alt 

for tit, at skolen ikke lytter. Det er dét, foræl-
drene bokser med, og vi kan ikke tillade os at 
sige, at det kan vi ikke tage os af, eller det har 
vi ikke resurser til«, siger Esben Kullberg.

»Der er en økonomisk dagsorden i det her. 
En svær dagsorden, som vi kender fra flere 
områder. Man forsøger at placere et budgetan-
svar ude på institutionerne, og der er noget 
strukturelt og organisatorisk, der gør det 
svært. Men vi glemmer generelt, hvad skolen 
og velfærdsinstitutionerne er sat i verden for. 
Der skal ikke gå politisk fnidder i det her. Vi 
mangler viden på området, og vi har ladet 
mange lærere i stikken her. Når et barn mistri-
ves i skolen, peger pilen på lærerne, og det er 
sådan set uretfærdigt. For vi har taget viden 
væk fra deres uddannelse, og vi har fjernet 
det fra deres praksis og omkostningsoptimeret 
skolen. Det er et problem. Nu er vi begyndt at 
tale om co-teaching, fordi ekspertviden er en 
forudsætning for at få denne udvikling vendt«.

Esben Kullberg understreger, at alle børn 
og unge gerne vil være en del af fællesskabet, 
men at det kan være utroligt hårdt for dem 
at være dér: »Alle børn vil gerne i skole, have 
det godt og klare sig godt. Så når nogle ikke 
længere kan komme i skolen, er det, fordi de 
mistrives, og så skal vi reagere«.  
hl@folkeskolen.dk

FAKTA OM LIGEVÆRD
Ligeværd er et foreningsfællesskab, der i over 50 år har 
samarbejdet om hjælp til børn og unge med særlige 
behov. Det gælder i alle livets forhold. Læs mere på li-
gevaerd.dk. Her møder du også Ida på otte år, der tegner 
og fortæller om, hvordan det er at have Asperger. Og du 
finder den nye podcast om Lukas, der er autist og er så 
presset i skolen, at han overvejer selvmord.  

SØG HJÆLP HOS LIVSLINIEN 
Kender du en elev, der overvejer selvmord, så kontakt 
Livslinien på 70 201 201 for at få hjælp. Livslinien har 
åbent dagligt mellem klokken 11 og 05.
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Skældud er 
magtmisbrug 

– og det hjælper 
ikke

82 procent af lærere og skolepædagoger skælder ud, viser undersøgelser. 
100 procent af alle skolebørn hader det. Det er budskabet i en ny bog, 

som hævder at kunne vise vejen til en skole uden skældud. 

TEKST: STINE GRYNBERG
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Illustration fra »Skole uden skældud – hvorfor og hvordan«, Dafolo.
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Louise Klinge har arbejdet med relationer i skolen, 
siden hun påbegyndte sin ph.d. i 2011. Mette Thor 
Jørgensen har i 17 år undersøgt, hvordan man som 
lærer kan undgå at skælde ud. Og Erik Sigsgaard 

har, med egne ord, arbejdet med vigtigheden af at tale pænt 
til børn »siden forrige århundrede«. Nu har de sammen ud-
givet bogen »Skole uden skældud – hvorfor og hvordan«.

Hvad er efter jeres mening bogens vigtigste pointe? 
»Når du skælder ud, misbruger du faktisk din sam-

fundsgivne magt«, siger Louise Klinge. »Det er dig, der er 
den stærke, og barnet, der er den svage. Når man hører, 
hvordan børn oplever at blive skældt ud, hvor store om-
kostninger det har, så må man konkludere, at det er mis-
brug af magt at skælde børn ud«.

»Lærere og pædagoger har verdens vigtigste job og det 
største ansvar overhovedet. De står med fremtiden i deres 
hænder, og den skal de forme hver dag«, siger Mette Thor 
Jørgensen. »Og der følger et ansvar med, som man skal 
leve op til. Bum! Blandt andet at vi skal tale pænt til de 
skønne unger. Også når vi er pressede. Hvis vi skal opnå 
verdens bedste skole, er ingen skældud et meget konkret 
sted at starte«.

Så verdens bedste skole er en skole uden skældud?
»Det er en vigtig vej at gå for at komme derhen. Der 

er også andre veje«, svarer Mette Thor Jørgensen. »Men 
skolen har så stor betydning for børnene og deres trivsel, 
udbytte og skoleglæde. Så hvorfor ikke starte der?«

»Jeg sidder her med et citat fra en pige i 3. klasse, som 
siger om skældud: ‘Skældud, det er at råbe i ansigtet. Det 
er sådan noget, man bliver rigtig rystet over’«, siger Erik 
Sigsgaard. »Sådan siger alle børn, ikke med de ord selv-
følgelig, men med det indhold. Og vi må ikke glemme, at 
skældud er smitsomt. Børn, der er blevet skældt ud som 
børn, skælder deres børn ud, når de selv bliver forældre. 
Ikke alle, men nok. Så hvordan får vi brudt den kæde?«

»Det spørgsmål må lærere og pædagoger stille sig selv 
hver dag, når de står der med guldklumperne. Hvad vil 
vi give videre? Hvad skal børnene tage med sig ud i sko-
legården og ud i deres voksenliv?« spørger Mette Thor 
Jørgensen.

»Hvis vi vil mobning til livs, så må vi også komme 
skældud til livs«, indskyder Louise Klinge.

»Det er et paradoks. Vi voksne kan ikke forstå, at 
børnene ikke taler pænt til hinanden. Hvorfor mon? Det 
er da, fordi der ikke bliver talt pænt til børnene«, siger 
Mette Thor Jørgensen.

Automatreaktioner og nye vaner
Hvad vil I sige til de undervisere, som lige nu sidder og tæn-
ker: »Det kan ikke lade sig gøre at skabe en skole, hvor vi 
ikke skælder ud«?

»Heldigvis er der mange klasseværelser i landet, hvor 
der skældes meget lidt ud. Men det er en vigtig pointe i 
vores bog, at lærerne og pædagogerne skal vide, at det 
er meget forståeligt, at de skælder ud. De er oppe imod 

stærke kræfter«, understreger Louise Klinge. »Skældud 
er en automatreaktion. Det er vores autopilot, når vi ikke 
er bevidst reflekterende, fordi vi er pressede. Vi er oppe 
imod både vores egen biologi og en mange hundrede år 
gammel kultur, som dikterer, at ‘skældud skal der til’. Men 
det gode er, at automatreaktioner kan ændres«. 

»Jeg har tidligere skrevet en bog til forældre, som hed-
der ‘Skæld mindre ud’. Folk skal ikke tænke, at ‘fra i mor-
gen klokken tolv er det slut. Så skælder jeg aldrig mere 
ud’. Det kan man ikke leve op til. Men vi kan snakke med 
vores kollegaer og ledelse om, at vi vil prøve at skælde 
mindre ud. Det kan alle overkomme«, siger Erik Sigsgaard.

»Jeg tror på, at når vi får vist vejen, så kan det lade sig 
gøre. Så får vi mange flere med på kort tid«, siger Mette 
Thor Jørgensen. »Man skal selvfølgelig ville det. Og ja, 
det er hårdt. Man bliver træt i starten, når man lige har 
besluttet sig for at ville stoppe med at skælde ud«, medgi-
ver hun. »Indtil man har indlært en ny automatreaktion. 
Så kan jeg love for, at børnene vil give så meget positivt 
igen«.

»Der er ikke nogen løftede pegefingre i vores bog. Den 
er en slags oplysningsprojekt. ‘Kom og vær med, så gør 
vi noget rigtig godt for børnene og for de voksne’«, siger 
Louise Klinge. »For det er hele vejen rundt, at vi vil blive 
gladere. Det er både en redskabsbog og et tal højt om det-
projekt. Vi håber også, at skoleledere og beslutningstagere 
på skoleområdet vil læse med, for det er dem, der kan 
skabe mere menneskevenlige rammer, så lærere og pæ-
dagoger ikke skal cykle hjem fra arbejde og tænke: ‘Sådan 
her vil jeg jo slet ikke være’«.

»Man skal vide, at hver gang man sætter klassekvotien-
ten op af sparegrunde, skaber man mere skældud«, siger 
Erik Sigsgaard og fortsætter: 

»Vi voksne kan ikke 
forstå, at børnene ikke 
taler pænt til hinanden. 
Hvorfor mon? Det er da, 
fordi der ikke bliver talt 
pænt til børnene«.
Mette Thor Jørgensen, 
lærer



»Det er ikke den eneste sammenhæng, men det er en vigtig sam-
menhæng. Og det er ikke kun børnene, der lider under skældud. Sko-
lens voksne står også i en frygtelig situation«, understreger han. »En 
ny lærer på 30 år, som skal blive ved til sin 75-års fødselsdag, tænker 
måske: ‘Hvordan skal jeg holde det ud? Det kan jeg ikke!’ Lærere og 
pædagoger valgte deres fag, fordi de ville arbejde med med menne-
sker. Ingen siger: ‘Jeg vil ud og gøre livet surt for nogle mennesker’. Og 
det bliver så den store, store skuffelse for nogle lærere og pædagoger, 
når de kommer ud i faget, for hvad bliver der af deres drøm om at 
være gode ved børnene? Hvad er det, det er endt med, det er jo ikke til 
at holde ud! Klasseværelserne og skolegårdene skal være steder, hvor 
lærerne og skolepædagogerne kan virkeliggøre deres drømme«.

Rolig under pres
Jeres metode tager udgangspunkt i, at den voksne bevarer roen, når 
han eller hun møder en konflikt. Det kræver sit af læreren eller pæda-
gogen, og I mener samtidig, at børnene også skal bevare roen, når de 
kommer i konflikt med hinanden. Kan man forvente det af børn?

»Nej, det kan man selvfølgelig ikke fra dag ét«, svarer Mette Thor 
Jørgensen. »Men de er jo i skolen for at lære. Som lærer eller pæda-
gog sår man frø, og det er ikke altid, man når at se dem spire. Men 
det er vigtigt at så frøene alligevel«.

»Man skal også huske, at børnene kan være under et frygteligt 
pres hjemmefra«, skyder Louise Klinge ind. »Mindst hvert femte 
barn er udsat for fysisk vold. Det et ikke hjemme, de alle lærer at 
tage en dyb indånding og tænke, at konflikter er til for at blive løst. 
Men netop derfor at det vigtigt, at de præsenteres for en anden 
måde at reagere på«.

 I bogen er et eksempel, hvor en pige mobber en anden pige. Da 
læreren går ind i sagen, viser det sig, at mobberen har det skidt, fordi 
hun frygter, at klassen skal finde ud af, at hendes mor er blevet kæ-
reste med en anden kvinde – og nogle elever i klassen taler grimt om 
homoseksuelle. Så bliver et emne om køn og seksualitet taget op, mob-
beren bliver gladere, og homofobien bløder også lidt op. Men hvad 
med mobbeofret – hun kommer jo nærmest til at opleve, at mobberen 
bliver belønnet?

»Børn kan sagtens have den holdning, at andre børns uhensigts-
mæssige adfærd skal straffes med skældud. Men her må den voksne 
gå ind og hjælpe barnet med at se tingene i et højere perspektiv«, 
siger Louise Klinge. »Formålet er jo ikke at straffe nogen, men at æn-
dre den uhensigtsmæssige adfærd – her stoppe mobningen. Vi skal 
hjælpe dem ud af ‘øje for øje’-tankegangen, og faktisk er børn tit selv 
indstillet på at tilgive og komme videre, når vreden har lagt sig«.

»Når man ikke råber ad børnene, så er det meget vigtigt at være 
eksplicit. At sige tydeligt, at mobning ikke er okay, og at det gør ondt 
på den, det går ud over«, siger Mette Thor Jørgensen. »Men også at 
forklare offeret, at når man er presset, er man ikke den bedste ver-
sion af sig selv. De snakke har jeg haft med børn mange gange, og du 
skal se, hvordan skuldrene falder ned«.

»Under alle omstændigheder viser undersøgelser, at skældud ikke 
virker, hvis målet er at få et barn til at ændre adfærd«, siger Louise 
Klinge. »Måske kan man få ændret det, så mobningen foregår mere 
skjult, men det er så også det. Hvis man vil mobningen til livs, må 
man arbejde med børnenes fællesskab, og her skal alle børn kunne 
mærke, at man vil dem det bedste. Ellers vil alle børn ikke samar-
bejde, og så bliver det ikke varige løsninger«.

S K Æ L D U D

TRE TRIN TIL AT UNDGÅ SKÆLDUD
De tre trin til at undgå skældud skal ikke nødvendigvis bruges i den 
nævnte rækkefølge. På folkeskolen.dk/1849605 kan du finde et 
kapitel fra bogen, som gennemgår metoden og har flere eksempler 
på hjælpesætninger.

Trin 1: Vær rolig
Stop dig selv og din automatreaktion, for eksempel i forbindelse 
med skældud, bebrejdelse eller irritation. Vær bevidst om dit 
kropssprog, som bør være imødekommende. Din stemmeføring bør 
befinde sig i et normalt leje.

Eksempel på en hjælpesætning, der kan bruges på trin 1: 
»Vi taler sammen, når du er klar. Nogle gange skal man lige sidde og 
falde til ro, før man er klar til at tale«.

Trin 2: Vær nysgerrig
Dan dig et overblik over situationen. Stil opklarende spørgsmål på 
en ikkedømmende måde. Prøv at se konflikten i et lærings- og dan-
nelsesperspektiv, og husk på, at konfliktløsning er en uundgåelig del 
af skolehverdagen og en vigtig del af børnenes socialiseringsproces.

Eksempel på en hjælpesætning, der kan bruges på trin 2: 
»Husk, at problemer er til for at blive løst. Vi kan ikke undgå dem 
 – men det gode ved dem er, at vi kan lære noget«.

Trin 3: Vær hjælpsom
Fortæl børnene, hvad du gerne vil have dem til at gøre, i stedet for 
at nævne de ting, de ikke må. Dermed skaber du muligheder og 
åbninger, som børnene gladeligt griber ved at begynde at hjælpe 
konstruktivt til med at løse konflikten.

Eksempel på en hjælpesætning, der kan bruges på trin 3: 
»Hvad kan I gøre en anden gang, hvis det samme sker? Og hvad kan 
man mon lære af det, der er sket?«

Kilde: »Skole uden skældud – hvorfor og hvordan« af Erik Sigsgaard, Louise Klinge 
og Mette Thor Jørgensen, Dafolo, 2020.
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Præfrontal cortex (2)

Amygdala (1)
Når eleven bliver skældt ud, bliver hjernens 
amygdala aktiveret. Her vurderer barnet 
ubevidst, om situationen er farlig. Det vil 
den ofte være, for skældud fra en stærkere 
person er forbundet med risiko for eksempelvis 
udstødelse. I menneskets urtid var udstødelse 
fra gruppen livsfarligt, så hjernen har udviklet 
sig til at reagere på den trussel ved at aktivere 

kroppens stressresponssystem.
Det betyder, at stresshormonet kortisol 
frigives i kroppen. Hvis det forhøjede kortisol-
niveau ikke nedbringes, er det skadeligt, da 
barnets nervesystem overbelastes. Kortisol 
trænger ind i hjernen, hvor det hæmmer evnen 
til at fastholde opmærksomheden og afkode 
andre de næste tre til fire timer.

Eleven, som 
får skældud

Den voksne oplever eleven forstyrre under-
visningen, måske for tredje gang i dag og for 
20. gang denne uge. Det opleves som en 
trussel mod lærerens autoritet. Et område i 
hjernen kaldet amygdala(1) bliver aktiveret. 
Her vurderes det ubevidst, om situationen er 
farlig, og da hjernen ikke kan skelne mellem 
en sabeltiger og en otteårig, vil kroppens 
stressresponssystem aktiveres. Stress-
hormonet kortisol frigives i kroppen. Kortisol 
trænger ind i hjernen, hvor det blandt andet 
hæmmer den voksnes evne til at føle em-
pati. Læreren eller pædagogen skrider til sin 
automatreaktion: skældud.

Læreren/
pædagogen

ILLUSTRATION: ENE ESGAARD

Det gør skældud 
ved hjernen
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Sådan kan du 
hjælpe barnet
Når børn tilsyneladende overreagerer på små 
ting, skyldes det ofte længere tids belastning af 
nervesy stemet, som har bragt barnet i konstant 
alarmberedskab. Mere skældud vil kun gøre 
belastningen værre. Barnet har brug for at blive 
beroliget. For at barnet igen skal få adgang til 
disse funktioner, skal det føle sig tryg. Her er 
det helt afgørende, at den voksne ikke går i dis-
kussion med barnet, men i stedet beroliger det.

Elever, der overværer en anden elev blive 
skældt ud, vil have samme neurologiske re-
spons som den elev, der bliver skældt ud, dog 
i mindre grad. Det skyldes nerveceller kaldet 
spejlneuroner, som hjælper med til,  
at man kan sætte sig i andres sted.  
Derfor får eleven det selv lidt som den  
elev, der bliver skældt ud. 

Eleven, som  
overværer skældud

En ond cirkel 
for barnet
Når barnets stressresponssystem aktiveres, 
og niveauet af Kortisol stiger, vil barnet miste 
sin evne til at bruge de funktioner, der hører 
til i hjerneområdet præfrontal cortex (2) – 
det gælder blandt andet empati, langsigtet 
planlægning, impulsstyring og overblik. Fordi 
kortisolniveauet ikke stabiliseres før efter tre til 
fire timer, er der stor risiko for, at barnet i den tid 
igen opfører sig uhensigtsmæssigt – og dermed 
får mere skældud.

Det bliver en ond cirkel, som nedbryder 
 barnets selvregulerende funktioner, og efter-
hånden vil kortisolreguleringen bryde sammen. 
Barnet får et kronisk belastet nervesystem, 
som medfører, dels at barnet hurtigt reagerer 
negativt eller uforudsigeligt, dels har svært ved 
at aflæse andre. Barnet vil let føle sig krænket, 
have negative forventninger til andre, være 
anspændt og hidsig.
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Relationens ro >< magtens ro
I bogen nævner I, at 82 procent at de adspurgte lærere 
skælder ud, og en del af dem, 12 procent, bliver ikke selv 
påvirket af det, fordi de mener at skældud er et nødvendigt 
værktøj i opdragelsen …

»Nogle lærere tror, at de skal holde børnene i et jern-
greb for at bevare deres autoritet. Men det er slet ikke den 
bedste måde at interagere med børn på«, understreger 
Louise Klinge. »Man kan sagtens undskylde og indrømme 
fejl. Hvis man fortæller børnene, at man vil dem det bed-
ste, men at man indimellem fejler, så er de parate til at 
tilgive. Som lærer er man rollemodel, og derfor er det fak-
tisk fint nok at vise børnene, at man begår fejl, men man 
er klar til at komme op på hesten igen«.

»Det interessante er, at når man spørger børnene 
selv, så har de som regel meget mere respekt for de læ-
rere, som ikke skælder ud«, siger Mette Thor Jørgensen. 
»Og det er ægte respekt, de får, ikke ‘magtens ro’. Og det 
er jo ikke, fordi man ikke skal markere sig som lærer, 
man skal bare gøre det på en ny måde – uden skældud. 
Så får vi ’relationens ro’«.

»Eller ’arbejdets ro’«, siger Louise Klinge. »Men jo, 
skældud virker, hvis målet er at få ro. Men det er ’magtens 
ro’, som skyldes, at børnene er bange. Så har man faktisk 
ikke taget ansvaret på sig, i forhold til at skolen er en insti-
tution, hvor eleverne er 12.500 timer af deres liv. De skal 
både have det godt og blive dannet til at kunne og ville 
bidrage til et større fællesskab. Det er en illusion at tro, at 
skældud er vejen frem«. 

»Hvis man kigger på de videnskabelige undersøgelser, 
der er foretaget af skældud, må man konstatere, at det 
ikke virker. Man har for eksempel kigget på børn, der i be-
gyndelsen af et skoleår bliver skældt ud for uhensigtsmæs-
sig adfærd. Når man kommer til slutningen af skoleåret, 
så har de faktisk mere af den adfærd. Så man kan ikke 
argumentere for, at skældud fører noget godt med sig. 
Samtidig bliver vi nødt til at sige, at vi godt nok har gjort 

det svært for pædagoger og lærere at lykkes. Hvad bilder 
man sig ind at stuve 28 børn ind til én voksen?«

»Rigtig mange lærere og pædagoger giver sig selv skyl-
den, når de mister besindelsen«, supplerer Erik Sigsgaard. 
»Og selvfølgelig skal man da spørge sig selv, om man kan 
gøre noget anderledes. Men – 28 i en klasse, så mange var 
der ikke engang, da du begyndte som lærer, og du er så 
ung!« Han slår hånden ud mod Mette Thor Jørgensen.

»Jeg tror, der var 21 elever i klassen. Og alle havde fri 
klokken 13«, svarer hun.

»Men også dengang var der stadig skældud«, siger 
Louise Klinge. »Så man må spørge sig selv om, hvad man 
selv kan gøre, samtidig med at man forstår det pres, man 
er under. Det drypper nedad. Når lærere og pædagoger 
bliver kontrolleret, så bliver de kontrollerende over for 
eleverne. Elever, der bliver skældt ud, lærer mindre og 
mobber mere«.

»Men ligesom skældud smitter, så smitter det modsatte 
også«, understreger Mette Thor Jørgensen.

Ro er ikke lig med succes
»Læreruddannelsen svigter også her«, siger Mette Thor 
Jørgensen. »Man lærer næsten intet om at håndtere kon-
flikter. Jo, måske en lille smule i faget specialpædagogik, 
men det er så også det. Det er slet ikke nok til, at man kan 
indlære nye automatreaktioner«.

»Det ville være fantastisk, hvis læreruddannelsen gik 
ind i det her, men det er ikke sådan, at løbet er kørt for de 
færdiguddannede«, siger Louise Klinge. »Man kan stadig 
opbygge nye vaner, når man er færdiguddannet. Men man 
skal også arbejde med kulturen på skolerne, tale om, hvad 
succeskriteriet er. Og hjælpe hinanden med at huske på, at 
konflikter ikke er et udtryk for, at man har fejlet som lærer. 
Konflikter er både uundgåelige og en mulighed for at lære«.

»Det er også vigtigt at få sagt, at læreren eller pædago-
gen skal kunne hente hjælp hos ledelsen«, fortsætter Erik 
Sigsgaard. »Ledelsen skal ikke møde lærerne med en hold-
ning om, at ’det går godt i 5.b, der er da ro’. Ro er ikke et 
udtryk for succes. Ledelsen skal blive urolig, hvis der er 
for meget ro i en klasse«.

     Tror I, at man kan udrydde skældud i skolerne?
»Ja«, svarer Erik Sigsgaard. »Skældud – grov skældud 

– kommer til at forsvinde fra skolen. Der vil selvfølgelig 
være lærere, som slet ikke vil høre på vores budskab«.

»Der er måske to-tre procent af lærerne, som vi ikke 
kan nå«, medgiver Mette Thor Jørgensen. »Men jeg håber 
og tror på, at vi kan nå den store gruppe, som plejer at 
blive trætte, hver gang der kommer en ny bog om pæda-
gogik. Dem tror jeg, vi kan nå, fordi vi viser vejen til målet 
helt konkret«.  
sga@folkeskolen.dk

»Skældud virker, hvis 
målet er at få ro. Men 
det er 'magtens ro', som 
skyldes, at børnene er 
bange«.
Louise Klinge, 
ph.d.

På folkeskolen.dk/1849605 kan du læse et kapitel fra bogen.
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Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Net værket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/dansk

Pernille Aisinger, ansvarlig for det faglige netværk Danskundervisning 
pai@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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Læreruddannelsen skal 
gøres mere praksisnær, og 
de lærerstuderende skal 
selv være med til at skabe 
en bedre uddannelse. Men 
den skal ikke gøres femårig, 
siger uddannelsesministeren.

»Det er vigtigt for mig, at når vi ændrer en 
uddannelse som læreruddannelsen, så skal 
det ske nedefra. Det skal ske fra dem, der ved 
mest: de studerende, underviserne på uddan-
nelsen og skolerne. En sådan proces er også 
vigtig, så vi politisk ikke kommer til at spænde 
ben for noget, som uddannelsen allerede har 
sat i gang. For der er en solid plan, jeg meget 
gerne vil kvittere for«, siger hun.

Ministeren har nu givet et officielt dødsstød 
til den ekspertgruppe, som VLAK-regeringen 
nedsatte for blandt andet at undersøge mulig-
hederne for en femårig læreruddannelse.  
bje@folkeskolen.dk

16. august 2020 | kl. 12.59

Studerende foretrækker fireårig uddannelse
Lærerstuderendes Landskreds (LL) skifter ikke syn på læreruddannesens 
længde. Det står fast efter en afstemning på LL's årsmøde. Her blev be-
styrelsens forslag om at kæmpe for at forlænge uddannelsen med et år 
stemt ned efter en mere end fire timer lang debat. Det fortæller LL's for-
person, Rasmus Holme Nielsen, til folkeskolen.dk/lærerstuderende. Der-
med blev det ikke til en historisk ændring af de lærerstuderendes syn på 
egen uddannelse. For mens DLF har råbt højt om behovet for at løfte læ-
reruddannelsen op på kandidatniveau, har de studerende kæmpet imod. 

Debatten på årsmødet gik især på, hvordan de lærerstuderende 
fremover ser balancen mellem teori og praksis. »I øjeblikket uddanner 
vi lærere, der er bedre 'antropologer' end 'håndværkere'. Det er der-
for, at vi gerne vil styrke den praktiske del på læreruddannelsen, som 
især handler om praktikken, hvor vores teori bliver koblet til praksis. 
Det ser vi bedst kan gøres på en fireårig uddannelse på professions-
højskolerne«, siger Rasmus Holme Nielsen.

er tre hovedbudskaber fra uddannelses- og 
forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen 
(Socialdemokratiet), som nu annoncerer 
noget, hun betegner som to udviklingsspor.

»Det ene skal have fokus på, hvad der 
foregår i løbet af uddannelsen. Det andet skal 
fokusere på overgangen til praksis, og hvor-
dan vi fastholder de færdiguddannede lærere 
i højere grad«, siger hun til folkeskolen.dk/
lærerstuderende.

Ministeren inviterer i den anledning blandt 
andet de lærerstuderende til at diskutere et løft 
af uddannelsen – i første omgang inden for den 
nuværende lovgivning.

Idrætsundervisning 
af lærerstuderende 
på Københavns 
Professionsskole. 
Arkivfoto: Ricky 
John Molloy.

Lærerstudiet skal være tættere på virke-
ligheden ude i landets klasselokaler, og så 
skal starten på lærerlivet gøres lettere. Og 
uddannelsen skal ikke gøres længere. Det 

15. august 2020 | kl. 16.04

Minister bebuder ændringer 
af læreruddannelsen
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13. august 2020 | kl. 10.30

Aarhus: Behov for at løfte 
indsatsen for tosprogede elever
Der er behov for at forbedre undervisningen 
i dansk som andetsprog for tusinder af aar-
husianske folkeskoleelever, viser et notat fra 
kommunen. 
     »Vi risikerer at tabe mange unge menne-
sker på gulvet«, siger den radikale forkvinde 
for børne- og ungeudvalget Eva Borchorst 
Mejnertz og peger på et stort behov for at 
styrke indsatsen for de mange tosprogede 
elever:

»Som det er i dag, er det ikke min ople-
velse, at alle børn i Aarhus Kommune har de 
samme forudsætninger og muligheder for læ-
ring og trivsel og dermed udfolde deres poten-
tiale. Der er altså nogle, der er virkelig mange 
point bagud fra start af«, siger Eva Borchorst 
Mejnertz.

13. august 2020 | kl. 09.08 

Inklusion af elever fra 
specialtilbud smitter positivt af  
Når elever i specialklasse eller specialskole 
føres tilbage til en almenklasse i overbyg-
ningen, får det flere til både at komme i 
gang med en kompetencegivende ung-
domsuddannelse og at opleve fremdrift. Det 
konkluderer en ny analyse fra VIVE – Viden 
til Velfærd. 

Analysen bygger på 6.070 elever fra 9. 
klasse i 2015 og 2016, som gik i et spe-
cialiseret undervisningstilbud i 6. klasse. 
»44 procent af de tilbageførte elever i 
datasættet er i gang med en ungdomsud-
dannelse to år efter 9. klasse, mens det 
kun er tilfældet for 19 procent blandt de 
elever, der fortsatte i et specialtilbud efter 
6. klasse«, skriver analyseinstituttet i rap-
porten »Tilbageførte elever og overgang til 
ungdomsuddannelse«.

14. august 2020 | kl. 19.00  

Kampvalg om formandsposten i 
Århus Lærerforening
44-årige Katrine Vinther 
Nielsen, lærer og tillids-
repræsentant fra Beder 
Skole, bebuder, at hun vil 
forsøge at fravriste Jesper 
Skorstengaard posten som 
formand for Århus Lærer-
forening ved generalforsamlingen, der er planlagt 
til afvikling den 30. september. 

Hendes kandidatur kommer bag på den nu-
værende formand. Havde coronanedlukningen 
ikke udskudt afviklingen af Århus Lærerforenings 
planlagte generalforsamling i marts, kunne den 
nuværende formand, Jesper Skorstengaard, 
nemlig have set frem til to år mere på formands-
posten. Nu kan han i stedet se frem til et kamp-
valg om posten, som han har siddet ubestridt på 
siden 2013. 

Skolemessen og Læringsfestivalen rykker på nettet                       
En fælles, virtuel særudgave af de to arrangementer i 2021

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Thom
as Arnbo

Jane Rohde Olsen er ikke kunde i et 
forsikringsselskab. Hun er medlem 
af et forsikringsfællesskab, hvor vi 
er sammen om at sikre hinanden. 
Som medlem har Jane trofast bidraget  
til fælles skabet i 17 år. Derfor er hun 
en af de mange, som i december fik 
del i de over 114.000.000 kr., vi 
udbetalte i loyalitetsrabat til vores 
medlemmer sidste år.

Vil du også være en del af 
forsikrings fællesskabet, så læs 
mere på lb.dk

Vi nøjes ikke med  
at takke loyale  
medlemmer. 
Vi giver dem  
penge tilbage.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S  
CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, DK-1463 København K
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Den længe ventede 
talblindhedstest skal nu 
afprøves på mindst 200 
skoler i landet fra januar.  

Den talblindhedstest, som professions-
højskolen Absalon og Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 
sammen med en række forskere udar-
bejdede fra 2014 til 2018 til Børne- og 
Undervisningsministeriet, bliver nu sup-
pleret med en tidsdimension, og de første 
elever skal prøve talblindhedstesten til 
januar. Næste afprøvning er planlagt til 
maj, og videreudviklingen af testen og 

»Eleven vil få et opgaveark med 20 op-
gaver, og læreren vil under samtalen om 
opgaverne sidde med sin computer eller 
iPad og registrere elevens svar. Den del er 
vi i færd med at designe, men det skal være 
sådan, at der ikke bliver noget efterarbejde 
for læreren. Der vil umiddelbart efter sam-
talen blive sendt en meddelelse til læreren 
om, hvilken gruppe eleven befinder sig i«, 
fortæller Jakob Wandall.

DPU har allerede afprøvet talblindhedste-
sten på cirka 20 klasser, men datagrundlaget 
skal være endnu større for at se, om testen 
fungerer efter hensigten. Alle skoler, der mel-
der sig, får lov til at deltage i afprøvningen. 
hl@folkeskolen.dk

20. august 2020 | kl. 05.12  

Så langt er fagbevægelsen klar til at bakke lærerne op 
Hvis lærerne stemmer nej til arbejdstidsforli-
get, skal lærernes arbejdstid forhandles igen 
ved overenskomstforhandlingerne i 2021. 
Fagbevægelsen er klar til at bakke lærerne 
op, men kun når det gælder kravet om en 

»normaliseret« arbejdstid, siger formand for 
Forhandlingsfælleskabet Mona Striib.

»Det, vi kan kalde musketereden – altså 
hvor langt rækker opbakningen fra Forhand-
lingsfællesskabet – det er til en normalise-

ring. Der er ikke en situation, hvor Forhand-
lingsfællesskabet dermed står bag ethvert 
ønske, som lærerne måtte have ved de spe-
cielle forhandlinger«, siger Mona Striib.

18. august 2020 | kl. 14.14  

afprøvningen er lagt i hænderne på DPU og 
Epinion. 

»Vi har tilføjet tidsdimensionen, fordi ele-
ver med talblindhed kan være meget længe 
om opgaver, som andre elever hurtigt kan løse. 
Derfor giver svarhastigheden yderligere et 
indblik i, hvilke elever der kan have vanskelig-
heder med at automatisere tal, antal og stør-
relser«, siger seniorkonsulent i Epinion Jakob 
Wandall.

Testpakken indeholder en observations-
guide til læreren, en digital test, en samtale 
mellem elev og lærer og en konsultation med 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 
hvis det skønnes, at eleven har vanskeligheder i 
matematik og for eksempel kan være talblind.  

Talblindhedstesten klar til afprøvning 

Foto: Ridofranz/iStock



F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 2 0  /  43 

19. august 2020 | kl. 16.50

Smitte på hver tredje 
Aarhus-skole  

Aarhus Kommune øger nu skolernes 
muligheder for at være fleksible i 
skoledagen, når de både skal sikre 
undervisning og imødegå risikoen 
for at blive smittet med Covid-19. 
Flere end 500 elever og 150 med-
arbejdere fra skolerne har siden 
sommerferien været sendt hjem til 
test. Kommunen har derfor valgt at 
opdatere de drejebøger, som sko-
lerne planlægger deres hverdag og 
undervisning efter under coronakri-
sen. Det kan måske også komme 
på tale at genindføre fjern- eller 
nødundervisning i en klasse eller en 
årgang på den enkelte skole, varsler 
rådmand for Børn og Unge Thomas 
Medom (Socialistisk Folkeparti).

13. august 2020 | kl. 14.59 

Frisk luft mindsker 
risiko for Covid-19

Coronavirus har vist sig at kunne 
overleve i luften i mere end en 
time. En analyse fra DTU Byg 
viser, at ventilation kan bidrage 
til at forebygge luftbåren smitte-
spredning i offentlige bygninger, 
herunder skoler. Men det kræver 
måske, at skolens ventilations-
anlæg skal justeres, ligesom 
det også anbefales at undgå at 
recirkulere rumluft. I bygninger, 
som ikke har et mekanisk venti-
lationsanlæg – og det gælder en 
stor del af de danske folkeskoler 
– anbefaler DTU Byg, at man 
åbner vinduerne, når det er mu-
ligt, og eventuelt benytter mobile 
luftrensere. 

20. august 2020 | kl. 08.44  

Corona truer gammel 
kongrestradition

Delegerede på Lærerforenin-
gens kongres skal holde en 
meters afstand til hinanden, 
og det er usikkert, om der 
kan indledes med den tradi-
tionsrige fællessang, når DLF 
holder kongres den 22.-23. 
september. Scandic Falko-
ner på Frederiksberg, hvor 
kongressen finder sted, ga-
ranterer, at afviklingen lever 
op til de aktuelle regler for 
forsamlinger på et konferen-
cested. Lærerforeningen har 
desuden planer om at stille 
mundbind til rådighed , oply-
ser sekretariatschef i DLF Bo 
Holmsgaard. 

17. august 2020 | kl. 12.13  

Lærerstuderende i 
Aalborg sendt hjem

På læreruddannelsen på UCN i Aal-
borg er to hold studerende blevet 
bedt om at blive hjemme fra un-
dervisning i dag. Det skyldes, at en 
studerende er blevet testet positiv 
for Covid-19. »Så snart vi modtog 
beskeden, aktiverede vi vores be-
redskab, og ud fra et forsigtigheds-
princip har vi bedt alle, der går på 
samme hold som den studerende, 
og undervisere på holdet om at blive 
testet, inden de møder ind på UCN«, 
forklarer uddannelsesdirektøren.

Foto: N
arvikk/iStock
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D L F - F O R M A N D

Efter 18 år i spidsen for lan-
dets folkeskolelærere trækker 
Anders Bondo Christensen 
sig tilbage som formand for 
Danmarks Lærerforening.  
Når historien om hans for-
mandskab skal skrives, skal 
der stå, at han er den længst 
siddende formand i forenin-
gens historie. Men hvad skal 
der ellers stå? Fagbladet Folke-
skolen har spurgt fire stemmer 
om, hvad der har kendetegnet 
Bondos tid.

TEKST: 

HELLE LAURITSEN & ANDREAS BRØNS RIISE 

FOTO: 

JAKOB DALL

En æra 
    er forbi
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Alting blev med et slag ændret for Danmarks 
Lærerforening og Anders Bondos formand-
skab i 2013, understreger Charlotte Studt-
mund, der er lærer, kredsstyrelsesmedlem i 
Silkeborg Lærerforening, meningsdanner og 
blogger på folkeskolen.dk.

»Vi fik en fælles fjende og et fælles sam-
menhold om Lærerforeningen og lærerger-
ningen. Det betød, at vi stod sammen. Jeg 
har altid oplevet Lærerforeningen som en 
rummelig fagforening med mange forskel-
lige holdninger, fordi vi ikke er en homogen 
gruppe – og det bliver vi aldrig. Derfor ser vi 
også nu, hvor den fælles ydre fjende måske 
er mindre tydelig, at der kommer flere diver-
gerende holdninger«, siger hun.

Charlotte Studtmund nævner Arbejdstids-
kommissonen og arbejdstidsaftalen, hvor der 
er flere holdninger blandt lærerne – og det 
hilser hun velkomment. 

»Nogle mener, at DLF kun skal kæmpe 
for lærernes arbejdsforhold, men der mener 
jeg, at det er godt, at der også er fokus på det 
pædagogiske. Det skal der være. Her er mål-
styringsdebatten og debatten om metodefri-
hed samt folkeskoleidealet vigtige emner. Det 
er vigtigt, at vi viser, hvad vi vil med skolen, 
for det skal vi som fagforening bestemt også 
forholde os til«.

Hvad har været de centrale dilemmaer i de 18 
år, Anders Bondo har været formand for DLF?

»Helt tydeligt taler vi post-2013 – at finde 
ud af, hvilken vej vi skal gå. Skal vi for tid 
og evighed have mistillid og skyttegravskrig, 
eller tør vi tro på en samarbejdsvej? Og det 
er en tros- og tillidssag. Jeg har forståelse for 
dem, der er skeptiske. Der skal være plads til 
alle holdninger, og skepsis er vigtigt. Vi er og 
skal være en demokratisk forening, men vi 
skal holde en konstruktiv dialog, og den kan 
jeg godt savne i dele af debatten netop nu. 
Det er selvfølgelig positivt, at lærerne ikke 
har en ligegyldig holdning. Mange er i deres 
følelsers vold, og det betyder jo, at der er et 
engagement«, siger Charlotte Studtmund.

Hvilket Danmarks Lærerforening overdrager 
han til en ny formand?

»Et DLF, der får som udfordring at sikre, 
at alle bliver hørt, og at samle parterne. Sam-
arbejdslinjen er vigtig, men man skal lytte 
til alle sider og alle holdninger. Jeg vælger at 
være fortrøstningsfuld her, for ellers kan jeg 
ikke lægge energi og kræfter i arbejdet«.
hl@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Gennem sit formandskab for Forhandlings-
fællesskabet har Anders Bondo Christensen 
formået at give DLF en hidtil uset central 
rolle i fagbevægelsen. Det fortæller Henning 
Jørgensen, professor ved Center for Arbejds-
markedsforskning ved Aalborg Universitet.

»Bondo blev en central skikkelse i hele fag-
bevægelsen, fordi han mestrede at indgå kom-
promiser – også når de kostede noget for læ-
rerne«, siger han. »Det har også gjort, at hele 
fagbevægelsen nu holder øje med og kommer 

til at positionere sig efter, hvem der bliver ny 
formand for Danmarks Lærerforening. Sådan 
var det ikke, da Anders Bondo tiltrådte«.

Desuden peger Henning Jørgensen på 
finanskrisen, sparepolitik og en neoliberalise-
ring i det politiske landskab som faktorer, der 
blev kendetegnende for Anders Bondos for-
mandskab for foreningen. De førte til opgøret 
med lærernes arbejdstid i 2013, som har 
gjort, at de seneste syv år af hans formand-
skab har stået i krisens tegn.

Læreren: 
En vigtig samarbejdslinje

Arbejdsmarkedsforskeren:
En central placering i fagbevægelsen

En æra 
    er forbi Foto: Privatfoto

Foto: Ritzau Scanpix
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Anders Bondo kunne ikke være blevet for-
mand for DLF på et værre tidspunkt end i 
2002. Det vurderer skolehistoriker og pro-
fessor ved Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Ning de Coninck-Smith. Den 
første Pisa-undersøgelse gør, at politikerne 
begynder at sætte kraftige spørgsmålstegn 
ved folkeskolen. Forældrene begynder også at 
ryste på hånden og vælge alternativer.

 »Han arver et billede af læreren fra 
90’erne som en timetællende lønmodtager, 
der holder lange ferier, har mange børn, bi-
jobber intensivt, går tidligt på pension og vil 
have mere i løn. Pisa forstærker det billede 
og gør læreren til en oplagt skydeskive. Svaret 
fra politisk side bliver en omfattende evalu-
eringskultur«, siger hun.

Skal man sætte tre ord på Anders Bondos 
tid som formand, må det derfor ifølge Ning 
de Coninck-Smith være: Op ad bakke. Men 
interessant nok ender han med til sidst at 
komme hen over bakken og gå af på det bedst 
tænkelige tidspunkt, påpeger hun.

»Reformen fra 2013 kan man mene rigtig 
meget om, men den har gjort, at lærerne har 
rejst sig fra asken. Lokalaftalerne pibler frem, 
fordi reformen er mislykket, og lokalpoliti-
kerne vil have ro på bagsmækken. Det har sat 
kursen for den arbejdstidsaftale, der ser ud til 
at blive punktum for Anders Bondos tid som 
formand. Oven i det kommer coronakrisen, 
der fuldstændig har ændret offentlighedens 
syn på lærerne«.
 

Skolehistorikeren: 
Et decentraliseret DLF

»Med en arbejdstidsaftale at gå ud på kom-
mer han i en vis forstand til at sejre til sidst, 
men det sker med mange nederlag til forenin-
gen i bagagen. De er affødt af store omgivel-
sesforandringer, der har haft stor indvirkning 
på, hvordan man kan agere som professions-
fagforening«.

Alligevel har Anders Bondo formået at 
holde fast i en meget klar linje og strategi 
som faglig formand, mener arbejdsmarkeds-
forskeren. Den har været kendetegnet ved 
et fokus på, at skolen skal danne eleverne til 
samfundsborgere.

»Med henvisning til pædagogisk forskning 
har han stædigt forsøgt at overbevise om, at 
hans retning var den rigtige, og det har ikke 
slået ham ud, at det i lange perioder ikke 
er lykkedes. Anders Bondo er en af de mest 
autentiske faglige ledere, jeg har mødt. Han 
har fulgt strikkepindene hele vejen, selv om 
de nok til tider har føltes som rundpinde«.

Hvad har været de centrale dilemmaer i de 18 
år, Anders Bondo har været formand for DLF?

»Udviklingen af folkeskolen er fra politisk 
hold overtaget af et angelsaksisk skoletænk-
ningssystem, som har gjort, at han har 
måttet arbejde med andre tanker end dem, 
han har følt er de rigtige«, siger Henning 
Jørgensen.

Men DLF har samtidig skullet forsøge at 
komme med konstruktive bud på, hvordan 
man kan afbøde de værste følger af den nye 
politiske tænkning, og hvordan lærerne kan 
fungere under de betingelser.

»Den centrale afvejning har været, om 
individet eller fællesskabet skal være i 
centrum, og den kamp har hverken været 
omkostningsfri eller resultatløs. Man har til 
tider måttet bøje sig for forhold, der giver 
den profession, man repræsenterer, etiske 
kvababbelser og følelsen af ikke at kunne 
lykkes. Han har skullet kunne agere både 

offensivt og defensivt, og jeg er sikker på, at 
han har spist meget, han ikke kunne lide«.

Hvilket Danmarks Lærerforening overdrager 
han til en ny formand?

Hvis den nye arbejdstidsaftale bliver 
stemt igennem, vil man i Danmarks Lærer-
forening mene, at man er tilbage på sporet 
som professionsfagforening, vurderer Hen-
ning Jørgensen. Men det gør ikke forenin-
gens betydning for den bredere fagbevæ-
gelse mindre central.

»Derfor er jeg sikker på, at efterfølgeren 
vil komme til hele tiden at skulle tale det 
store fællesskabs sag og ikke kun Lærerfor-
eningens. Lærernes kamp skal legitimeres 
ved, at man argumenterer for, at man står 
for en af de vigtigste funktioner i samfundet, 
men at man er klar over, at det er hele den 
offentlige sektor, man kæmper for«.
hl@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Foto: Ritzau Scanpix
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Hvad har været de centrale dilemmaer i de 18 
år, Anders Bondo har været formand for DLF?

»Skolen er i hans tid blevet alles. Der er 
snart sagt ikke det medie, der ikke har en 
uddannelsesredaktør. Det ville man have for-
svoret for bare tyve år siden«, siger Ning de 
Coninck-Smith.

»Det må have været svært at have så man-
ge højtråbende stemmer, der kloger sig på 
ens område, mens man selvfølgelig skal bakke 
op om, at offentligheden naturligvis har ret til 

at kigge ind i og debattere så vigtig og dyr en 
samfundsinstitution som folkeskolen«.

Hvilket Danmarks Lærerforening overdrager 
han til en ny formand?

»Et meget decentraliseret DLF. Kredsbe-
styrelserne er blevet meget vigtige og kan i et 
vist omfang komme til at gå i hver sin retning, 
fordi rammelovgivningen giver kommunerne 
ret stort råderum«, siger Ning de Coninck-
Smith.

 Foreningen skal i virkeligheden forholde 
sig til 98 forskellige skolevæsner og samtidig 
forsøge at holde et overblik, og det bliver en 
svær opgave, mener hun. 

 »Og selv om lærerne lige nu har medvind, 
så står de på et skrøbeligt fundament. Pisa og 
diverse standardiserede test er kommet for 
at blive, og der skal ikke mange dårlige må-
linger til, før man igen vil rette blikket mod 
lærerne«.
hl@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Det har været stærkt provokerende for lærer-
fagets dna, at de kommunale arbejdsgivere 
valgte en strategi, der havde som konsekvens, 
at lærernes arbejde blev reduceret til lønar-
bejde. At arbejdsgiverne fravalgte at få den 
ekstra gevinst, der lå i, at lærerne brændte 
for deres arbejde og for folkeskolen.
Dét har virkelig ændret DLF i den tid, hvor 
Anders Bondo Christensen har været for-
mand for lærerne, fortæller tidligere for-
bundsformand for FOA Dennis Kristensen.

»Det satte lærerfaget under pres. De blev 
sat under pres i løn, hvor lærerne indtil da 
havde været relativt godt lønnet, hvis man 
ser på uddannelsens længde. Og det har lagt 
pres på fagligheden«, siger han.

Dennis Kristensen mener, at det har været 
begrænsende for DLF, at man i 2013 ryger 
ind i en forsvarskamp: »Det bliver sværere 
at tænke visionært i den situation. Men hvis 
man fjerner alle arbejdstidskampene, så har 
Danmarks Lærerforening i Anders Bondos 
formandstid taget skridtet til at blive en fag-
forening i mere klassisk forstand og er blevet 
mere end en standsforening. Han har været 
med til at skabe en mere tydelig fagforening«.

Hvad har været de centrale dilemmaer i de 18 år, 
Anders Bondo har været formand for DLF?

»Kommunerne har haft et godt øje til 
lærerne, og det har man kunnet mærke fra 
begyndelsen. Det har været et dilemma at 
holde fast i en periode, hvor holdningen helt 
uafhængigt af partifarve har været, at den 

offentlige sektor skulle løbe længere på lite-
ren. Et stigende pres udefra har været hoved-
dilemmaet«.

Dennis Kristensen fremhæver, at Anders 
Bondo Christensen er en forhandler, der selv 
er rigtig godt klædt på teknisk – foruden at 
han har et sekretariat bag sig.

»Han er stædig som forhandler. Ikke i at 
få en helt bestemt løsning igennem, men i at 
finde en løsning og lande et resultat. Og så 
har han en betydelig rolle i at få skabt den 
fælles hovedorganisation Fagbevægelsens 
Hovedorganisation. Jeg tror, flere af hans for-
gængere på posten har roteret over det. Det 
var helt udelukket for nogle år siden, at nogle 
med en kortere uddannelse skulle være i ho-
vedorganisation med FTF’erne«.

Hvilket DLF giver han videre til sin efterfølger?
Dennis Kristensen understreger, at han jo 

ikke ved, hvordan den nye arbejdstidsaftale 
bliver modtaget blandt lærerne, men han 
gætter på, at der vil være et pænt flertal bag.

»Hvis det er tilfældet, så overlader han et 
DLF, der er kommet ud på den anden side 
af kampen fra 2013, til sin efterfølger. Hvor 
lærerne har fået nogle værktøjer til at genero-
bre indflydelsen på deres arbejdstid. Anders 
har knoklet og har givet meget af sig selv. 
I 2018 var han tydeligvis godt brugt. Hans 
formandstid er gået med meget forsvar mod 
kræfter udefra, så derfor har han vel tænkt, 
at nu kan han tillade sig at gå«.
hl@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Formandskollegaen:
Et voldsomt pres udefra

Foto: Ritzau Scanpix
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Tronskifte

Hanne Wiegandt 
Skole: Engelsborgskolen (Lyngby-Taarbæk)
Funktion: lærer 

 

»Jeg ønsker mig en tydelig formand, der står 
fast på de intentioner, der er i den nye arbejds-
tidsaftale, og kæmper for ordentlige arbejds-
forhold såvel fysisk som psykisk. Aftalen er 
lidt fluffy på nogle områder, hvor kommunerne 
måske kan omgå ’nok tid til opgaven’, når der 
ikke skal regnes tid til opgaver under 60 timer 
i omfang. Jeg kan godt være nervøs for, at de 
lokale forhandlinger ikke alle steder kommer til 
at foregå efter den hensigt, der ligger til grund 
for aftalepapiret.

Jeg ser også meget gerne en åbenhed fra 
foreningen side ud til medlemmerne, men også 
til politikere, medier og til resten af fagbevæ-
gelsen. At man bibeholder de gode alliancer og 
den forståelse for, hvad lærerjobbet og under-
visning egentlig er for en størrelse, en forstå-
else, der ikke mindst er kommet i kølvandet på 
coronakrisen. Flere har fået forståelse for, hvad 
det faktisk handler om, når vi taler om for store 
klasser, for lange skoledage og for stort fokus 
på test. Nogle tiltag har set fornuftige ud på 
papiret, når det er blevet besluttet, men det har 
ikke været så hensigtsmæssigt i virkeligheden. 
Der er en åbning lige nu, der skal fastholdes, og 
de professionelle skal tages med på råd«. 

Steen Madsen
Skole: Lemtorpskolen (Lemvig)  
Funktion: lærer, tillidsrepræsentant og 
kredsstyrelsesmedlem

 
»Selv hvis den nye arbejdstidsaftale bliver stemt 
hjem, kunne jeg godt tænke mig, at en ny for-
mand fortsat har et loft over timetallet og et 
hegn om forberedelsen som ambition. Det synes 
jeg mangler i den nye aftale. 

Det kan fortsat få meget stor betydning for 
arbejdsvilkårene, hvor god økonomien er i den 
enkelte kommune, og hvor godt forholdet er 
mellem kommune, skoleleder og tillidsrepræ-
sentant. Kampen for at få en bedre aftale stop-
per ikke her.

Desuden synes jeg, at Anders Bondo har for-
mået at favne de mange forskelligheder, der er i 
Danmarks Lærerforening, og det er vigtigt, at en 
ny formand også har den egenskab«.

Pernille List Kristensen 
Skole: Højmarkskolen i Holsted  
(Vejen Kommune) 
Funktion: lærer og tillidsrepræsentant

»Vi er en stor gruppe lærere, der gerne ser, at man 
går lidt væk fra stabiliteten og trygheden og be-
gynder at melde lidt friskere ud. Den retning, der 
nu har været fulgt i mange år fra foreningstoppen, 
har gjort det hele lidt tørt og uvedkommende. En 
ny formand må meget gerne bidrage med noget 
fornyelse, som kan føre til, at flere lærere interes-
serer sig for og involverer sig i fagpolitik.

Jeg ser meget gerne et mere positivt fokus på, 
hvad man står for, i stedet for et negativt fokus 
på, hvad man er imod. En udvikling i retning mod 
at finde løsninger i stedet for at skabe konflikter. 
Det vil samtidig lette fremtidige forhandlinger og 
lærernes perception af resultater og kommunika-
tionen heraf. Ellers bliver hverdagen for drænen-
de, og vi risikerer at miste medlemmer«. 

TIMETALSLOFT OG SIKRET  
FORBEREDELSE

FOKUSER PÅ DET POSITIVETYDELIGHED OG ÅBENHED

D L F - F O R M A N D

Efter 18 år i spidsen for Danmarks Lærerforening gør Anders Bondo Christensen klar til at give faklen 
videre til en ny formand. Folkeskolen har spurgt tre lærere, hvad deres største ønsker til efterfølgeren er.
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Mødrehjælpen stiller op
for børnefamilier i dit
lokalområde
Vil du være med?

Nu har du muligheden for at blive en 
del af et stærkt og ambitiøst fælles-
skab i en af Mødrehjælpens mange 
lokalforeninger. 

Hjælp os med at sætte retningen 
for lokalforeningens arbejde. 

Læs her, hvordan du kommer i 
gang. 
moedrehjaelpen.dk/forside/vaer-
med/bliv-frivillig/

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Billig studietur til 
Tyskland -tog eller bus

725
685
765
820

2.586
1.615

Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. ............

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt. ............

Hamborg | Tog | 4 dg/3 nt. .....

Hamborg | Bus | 3 dg/2 nt. .....

München | Tog | 5 dg/4 nt. .....

München | Bus | 6 dg/3 nt. .....

Køb hos BENNS og få:
56 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i  fly på økonomiklasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
Mere info - se www.benns.dk/studietur.  

Vil du være  
DLF-formand?

Alle medlemmer af DLF kan stille op til  
formandsposten. Hvem der bliver valgt, afgøres 
af de delegerede på DLF’s kongres næste måned.

Formand for Danmarks Lærerforening 
(DLF) Anders Bondo Christensen går af 
efter 18 år på formandsposten. Det betyder, 
at der skal findes en ny formand. Foreløbig 
har to kandidater meldt deres kandidatur, 
og der er derfor lagt op til kampvalg mellem  
formand for Ballerup Lærerforening Morten 
Refskov og formand for DLF's overens-
komstudvalg Gordon Ørskov Madsen. 
     Det er de godt 300 delegerede på DLF's 
kongres, der skal vælge mellem formands-
kandidaterne. Kongressen finder sted i 
Scandic Falkoner på Frederiksberg den 
22.-23. september, og valget af ny formand 
finder sted på andendagen af kongressen.

Alle medlemmer kan deltage i en even-
tuel valgkamp, siger formand for DLF's 
organisationsudvalg Thomas Andreasen.
      »Man kan som medlem blande sig i de-

batten, og vi har tradition for, at hvis der  
er flere kandidater, så bliver der arrange-
ret valgmøder«, siger Thomas Andreasen 
og fortsætter:
      »Det er kongressen, som skal vælge en 
ny formand på den ordinære kongres, efter 
Anders Bondo har meddelt, at han stopper. 
De enkelte kredse har kongresdelegerede 
efter størrelse, og det er de kongresdelege-
rede, der skal afgive deres stemme«. 

Anders Bondo Christensen blev lige 
som næstformand Dorte Lange valgt på 
DLF's kongres sidste år. Valget er for en 
fireårig periode, og derfor fratræder han 
i sin valgperiode. Den næste formand, 
som bliver valgt, vil så være valgt for den 
resterende valgperiode - det vil sige indtil 
kongressen i 2023. 
 mbt@folkeskolen.dk, kra@folkeskolen.dk

Anders Bondo 
Christensen 
havde egentlig 
bestemt sig for at 
trække sig som 
formand allerede 
i 2018, men han 
valgte at blive, til 
forhandlingerne om 
en arbejdstidsaftale 
var afsluttet.

Foto: Claus Fisker
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BØRNEHAVEKLASSEN
 F O L K E S KO L E N . D K / B Ø R N E H AV E K L A S S E N

For 50 år siden blev børnehaveklasselederne organiseret 
i Danmarks Lærerforening. Birte Stein Olsen begyndte som 
børnehaveklasseleder i 1968. Både børnehaveklassen og forholdene 
for børnehaveklasselederne har ændret sig markant siden. 

 »Indlæring var 
et fy-fy-ord«

Birte Stein Olsen med sin børnehaveklasse i 1970. Hun har gemt 
alle klassefotos fra sine mange år som børnehaveklasseleder.
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»Lærerne var ret sure over, at vi kom og 
blandede os i deres arbejde«. 

Sådan husker pensioneret børnehaveklas-
seleder Birte Stein Olsen den første tid som 
børnehaveklasseleder på Ellemarkskolen i 
Køge. »De kunne ikke rigtig have, at vi kom 
på skolen. Men vi var ikke meget sammen 
med dem i begyndelsen«. 

Hun blev uddannet pædagog fra Slagelse 
Børnehaveseminarium i 1968. Uddannelsen 
tog to år, og undervejs havde hun været 
i praktik i en børnehaveklasse på Søndre 
Skole i Køge. Da hun stod som nyuddannet 
pædagog, fik hun med det samme tilbudt 
job som børnehaveklasseleder på den ny-
byggede Ellemarkskolen i Køge.

»De spurgte, om jeg kunne tænke mig 
at prøve det, og selv om det var en lidt stor 
mundfuld for en nyuddannet, så gjorde jeg 
det. Og jeg blev hængende«. 

Esbjerg kom først
Den første børnehaveklasse blev oprettet 
allerede i 1912. Esbjerg Kommune havde 
mange flere elever indmeldt, end 1.-klas-
serne kunne rumme. Der var mange seks-
årige blandt de børn, og derfor oprettede 
man to førklasser i byen. I 1959 søgte blandt 
andet Nykøbing Falster og Brøndbyerne ved 
København om at iværksætte lignende tiltag, 
men fik en afvisning fra Undervisningsmi-
nisteriet, fordi der ikke var lovhjemmel til 
det. I 1963 blev der dog givet midlertidige 
tilladelser til at oprette børnehaveklasser, 
og i 1966 kunne alle kommuner med loven i 
hånden oprette børnehaveklasser. 

Men dengang var børnehaveklassen ikke 
for alle. 

»De første børn, der kom i tresserne, var 
børn, der gik hjemme hos forældrene. Det 
var sjældent nogle, der havde været i børne-
have. De kom hos os, for at de skulle prøve 
at komme ud blandt andre inden 1. klasse. 
Hvis et barn gik i børnehave, kunne det ikke 
komme hos os. Vi havde dem i to timer og 
tre kvarter, og da børnehaverne ikke ville af 
med dem i det tidsrum, og mange forældre 
havde brug for pasning længere, var det der-

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO LARS JUST

for kun børn, som gik hjemme, der kom til 
os«, husker Birte Stein Olsen. 

Alene i skolen
Da hun begyndte, var hun alene i klassen, og 
hun havde to hold børn. Et morgenhold fra 
8-10.45. Så var der en pause, og så kom efter-
middagsholdet fra 11.15-14. 

»Vi lavede et stort socialt arbejde. Vi fik 
opbygget et samarbejde i en klasse, men så 
blev de splittet op igen, når de kom i 1. klasse, 
for så kom alle de elever, der ikke havde gået 
i børnehaveklasse, ind. Det var ærgerligt, for 
vi havde skabt et godt forhold mellem foræl-
dre og børn. De havde lært at acceptere hin-
anden. Det var en tryghed, hvis de havde fået 
lov til at fortsætte sammen i 1. klasse. Men det 
fik de først senere«. 

Indtil 1970 var børnehaveklasselederne or-
ganiseret i Dansk Børnehaveråd eller i Forenin-
gen af Fritidspædagoger. Birte Stein Olsen var 
ikke fagligt aktiv, men hun var medlem af fag-
foreningen, for det var man i hendes familie. 
Hun blev medlem af Danmarks Lærerforening, 
da den i august 1971 begyndte at organisere 
børnehaveklasselederne på folkeskolerne. 

Men selv om lærere og børnehaveklas-
seledere nu var i samme fagforening, så følte 
Birte Stein Olsen sig ikke som en ligeværdig 
ansat på skolen: 

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I                            
FÆLLESSKABET
Det faglige netværk Børnehaveklassen er for 
alle, der arbejder i eller interesserer sig for 
børnehaveklassen. I netværket får du ny faglig 
viden og inspiration til dit arbejde. Du kan også 
deltage i debatten.

folkeskolen.dk/børnehaveklassen

KAMPEN FOR LIGE VILKÅR
I løbet af Børnehaveklasseforeningens 50-årige 
historie er der sket store forbedringer for børne-
haveklasselederne. I dag er børnehaveklassen en 
integreret del af undervisningen i folkeskolen under 
samme ministerium, og børnehaveklasselederne er 
under samme overenskomst som lærerne.  

Pia Jessen, formand for Børnehaveklassefor-
eningen, understreger, at foreningen fortsat kæm-
per for børnehaveklasseledernes rettigheder i DLF:   

»Vi har nogle andre lønindplaceringer end læ-
rerne. Vi fik nogle lønforbedringer ved sidste over-
enskomster, men vi har et ønske om at nå op på 
samme lønniveau. Vi har også et stort ønske om at 
blive tilgodeset med mere efteruddannelse. Det ville 
være godt, hvis det var obligatorisk, at nye børne-
haveklasseledere inden et år skulle gennemgå et 
modul om skolestarten og de faglige mål«.  

Børnehaveklasseledere har i dag en pædagog-
uddannelse, når de begynder deres arbejde i skolen.

»Det fagprofessionelle har stor betydning. Det, 
at vi kommer med en pædagogfaglig baggrund, ser 
jeg som en styrke i den overgang, der er til skolen. Vi 
har en uddannelse, der målretter sig det seksårige 
barn og dets udvikling«, siger Pia Jessen, der selv er 
børnehaveklasseleder på Horne Skole ved Varde.

I dag har Børnehaveklasseforeningen også fo-
kus på at værne om legen i skolestarten. 

»Legen er det bærende element i undervisnin-
gen i børnehaveklassen, for det er igennem legen, 
at børn udvikles og lærer. Den fagfaglige læring 
fylder enormt meget i dag. Der er mange bogsyste-
mer, der er målrettet børnehaveklassen – der er 
børnehaveklasselederen god til at stå på mål for, at 
det er legen, der skal være det bærende element i 
undervisningen«, siger Pia Jessen. 
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»Det var en hård proces. Det tog tid at blive 
accepteret. Men vi havde heller ikke noget 
samarbejde med lærerne. Vores pauser lå for-
skudt for lærernes frikvarter. Vi var afskåret 
fra at komme op på lærerværelset og være 
sammen med lærerne. Vi skulle være hos bør-
nene – også i pauserne. Men det ændrede sig«.

Samarbejdet spirer  
I begyndelsen af 1970 var kun 200 af bør-
nehaveklasselederne medlem af Danmarks 
Lærerforening. På det tidspunkt var der cirka 
1.000 børnehaveklasser i Danmark. Året efter 
var medlemstallet fordoblet. Og i 1972 var der 
600 medlemmer. 

Birte Stein Olsen føler, hun var heldig. 
Hun var på en skole, hvor man indførte nye 
tiltag før andre. 

»Ellemarkskolen var forud med mange 
ting. Vi fik en indskolingslærer ned nogle 
timer om ugen, og det gjorde, at børnehave-
klassen blev accepteret på skolen, fordi der 
kom en lærer ned og så, hvad vi lavede. Det 
løsnede det hele op. Vi begyndte at arbejde 
på, at børnehaveklasserne fik lov til at fort-
sætte i 1. klasse«, siger hun. 

Men i mange år måtte læsning og regning 
ikke være en del af børnehaveklassen.

»I begyndelsen måtte vi slet ikke have 
noget at gøre med bogstaver og tal. Indlæring 
var et fy-fy-ord. Men det ændrede sig, i takt 
med at vi blev accepteret af lærerne. De fandt 
ud af, at det var et stort stykke arbejde, vi 
lavede«, siger Birte Stein Olsen. 

Fra leg til læring
Selv nåede hun at fejre 40-års jubilæum som 
børnehaveklasseleder på Ellemarkskolen, in-
den hun forlod skolen i 2008. Undervejs ud-
viklede børnehaveklassen sig i rivende hast. 

»I begyndelsen var det sådan, at når man 
sagde til børnene, at nu skal vi rydde op, så 
ryddede de op og satte sig pænt på deres 
stole. Dengang var der lidt mere respekt for 
en voksen. Gennem årene har jeg mærket, at 
beskeden skulle siges to eller tre gange, før 
ungerne hørte efter«, siger Birte Stein Olsen. 

Også indholdet i børnehaveklassen æn-
drede sig.  

»Efterhånden blev det tilladt, at vi snak-
kede om bogstaver og tal. Da jeg stoppede, så 
man, at flere elever kunne læse, når de kom 
videre til 1. klasse«.  

Da Birte Stein Olsen gik på pension, kom 
langt de fleste børn i børnehaveklasse, men 
først året efter blev den obligatorisk. Davæ-

rende undervisningsminister Bertel Haarder 
mente, at det var vigtigt, at børnehaveklas-
sen var for alle: 

»De sidste par procenter er måske lige 
præcis dem, der har mest brug for det. 
Men det vigtigste er, at så længe det ikke er 
obligatorisk, er det vanskeligere at lægge et 
program for alle. For så kommer der jo nogle 
og siger: Det der har vi ikke haft, så det skal vi 
have i 1. klasse«, sagde han til P3 Nyhederne. 

Birte Stein Olsen følger stadig med i, hvad 
der sker i børnehaveklassen, og hun mener, 
at der er sket en voldsom stigning i krav til 
børnehaveklasselederne. 

»Børnehaveklassen er blevet en lille 1. klas-
se. De lærer bogstaver, tal og lærer at læse. 
Der er sket en kæmpe udvikling«, siger hun.

Hvad angår børnehaveklasseledernes vil-
kår er der også sket en positiv udvikling.

»I begyndelsen lå vi lønmæssigt langt un-
der lærerne. Det har ændret sig, men med 
det arbejde, som børnehaveklasselederne 
udfører, synes jeg, at børnehaveklassefolk 
skal prioriteres lige så højt som lærerne. Så 
jeg håber, at de kommer helt på niveau med 
lærerne både lønmæssigt og arbejdstidsmæs-
sigt«, siger Birthe Stein Olsen. 
mbt@folkeskolen.dk

Birte Stein Olsen havde aldrig drømt om, at hele 
hendes arbejdsliv skulle foregå på Ellemarkskolen 
i Køge. Hun har også søgt andre job, men hun blev 
hængende: »Det betød meget, at vi undervejs blev 
accepteret af lærerne«. 

 F O L K E S KO L E N . D K / B Ø R N E H AV E K L A S S E N
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»Læsefidusen« er kommet i en ny udgave. Der er stadig 
fokus på forældresamarbejdet, og hvis man kender den 
gamle udgave, er det lige til at gå til.

Moderne »Læsefidus«

Læsefidusen 0

• Maj-Britt Westi, Bente 
Østergaard Pedersen,  
Dorrit Bang

• Min læsebog  
Pris: 223,75 kroner

Min arbejdsbog  
Pris: 623,75 kroner

• 170 sider + 45 kopiark 

Der er også mulighed for at 
købe en e-bogsversion af ar-
bejdsbogen til 248,75 kroner

• Dansklærerforeningen

B Ø R N E H A V E K L A S S E N

somhed, når det gælder samtaler, fortællinger, 
skrivning og læsning, sådan som det anbefales 
i Fælles Mål for børnehaveklassen.

Erfaringen fra en omfattende forsknings-
kortlægning i 2019 viser, at børn bedre husker 
et bogstav gennem et navn, en bogstavlyd, en 
fortælling, et bogstavrim, en sang, et billede 
eller en bevægelse, og når der er sammenhæng 
mellem det talte sprog og det skrevne. Resul-
tatet er endvidere, at der bør være et stærkere 
fokus på børnenes talesproglige kompetencer i 
førskolealderen.

Læsesystemet er bygget op på grundlag af 
forskningskortlægningen, som peger på de tre 
væsentligste indsatser:

1. Læringsstrategier, som går ud på at 
hjælpe eleverne med konkrete veje til, hvordan 
de lærer at forstå en tekst.

2. Understøttende redskaber, hvor »Læsefi-
dusen« bruger grafiske rammer og visuel guid-
ning og hukommelsesteknikker som huskevers 
og huskesange.

3. Fælles boglæsning har en god effekt i 
forhold til at understøtte ordforrådet især hos 
elever med svage sprogkompetencer og elever 
med risiko for at få læseproblemer.

Håndbogen er målrettet underviseren. Den 
indledes med et overblik over teorier om, hvor-
for og hvordan man kan arbejde med sproget. 
I organiseringen af den daglige undervisning 
fremhæves vigtigheden af den daglige dosis 
læseaktivitet og regelmæssighed i arbejdet 
med bogstaverne for at automatisere bogstav-
kendskabet. Der anvises også muligheden for 
at tilrettelægge tre undervisningsforløb om ugen.

Der er inspiration til aktiviteter hele året, et 
sprogværksted, samarbejde og læring i fælles-
skab, lege, spil og evaluering. Der er også for-
ældresider med inspiration til fælles skrivning 
i hjemmet.

Læsebogen består af seks kapitler med 

tekstuddrag fra »Vitello«, »Aben Osvald«, »Lille 
Virgil«, »Pippi Langstrømpe« og to eventyr, 
nemlig »Ulven og de syv gedekid« og »Prinses-
sen på ærten«, som er på Undervisningsmini-
steriets kanonliste. Bogen ser meget indby-
dende ud med tydelige bogstaver og flotte far-
vede illustrationer, der inviterer eleverne med 
ind i teksterne. Omslaget på bogen er hårdt. 
Bogen kan muligvis genbruges et par år.

Elevens arbejdsbog er et skrivehæfte med 
øvelser i bogstavkendskab og indføring i vo-
kaler og konsonanter. Håndskrivning er vig-
tigst. Øvelserne har også en gavnlig effekt på 
hukommelsen. Bogstaverne i arbejdsbogen er 
understøttet af modelbogstaver med prikker 
og startprik. Startprikken støtter eleven i at 
skelne og huske bogstavernes startsted, skri-
veretning og grundformer, og der er skrivehuse 
til støtte for bogstavernes form og højdefor-
hold. Nederst i arbejdsbogen er der vejledning 
til alle siderne i hæftet.

Arbejdsbogen er velgennemtænkt og pæ-
dagogisk sammensat. Den ser overskuelig ud, 
og hjælpetegningerne er tydelige. Opgaverne 
i arbejdsbogen understøtter de seks kapitler 
i læsebogen.

Hvis man har arbejdet med »Læsefidusen« 
tidligere, vil det være nemt at skifte det gamle 
system ud. Det nye system er meget mere in-
formerende og er en stor hjælp i arbejdet med 
sprog, læsestrategier og tekstforståelse. 

NYT OM DIT FAG

○ ANMELDT AF:  PIA WEISE PEDERSEN

Det er snart tolv år siden, det første 
»Læsefidus«-system blev udgivet af Annette 
L. Christiansen og Jette Løntoft på Dansklæ-
rerforeningens Forlag. Nu er der udkommet et 
nyt system, der også inddrager forældrene i 
samarbejdet om barnets sproglige udvikling. 
Det nye læsesystem består af tre dele: Hånd-
bog, Min læsebog og Min arbejdsbog. Der følger 
et stort bogstavkort med til ophæng i klassen.

»Læsefidus«-systemet kendetegnes ved 
den legende tilgang til sproglig opmærk- Det nye system er meget mere 

informerende og er en stor hjælp i 
arbejdet med sprog, læsestrategier 

og tekstforståelse.
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Kystskolen, Nordfyns Kommune, 5400 Bogense

Engageret distriktsskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 02. Sep. 2020

Kvik-nr. 80736813

OneSchool Global, Copenhagen Study Centre, 2840 Holte

Lærer søges Matematik/Fysik/Kemi

§ Ansøgningsfristen er den 03. Sep. 2020

Kvik-nr. 80792690

Hvidebækskolen, Rørby skole og børnehave, 4400 Kalundborg

Skoleleder søges til skole og børnehave

§ Ansøgningsfristen er den 01. Sep. 2020

Kvik-nr. 80840992

Ærø Efterskole, 5970 Ærøskøbing

Ærø Efterskole søger ny forstander

§ Ansøgningsfristen er den 15. Sep. 2020

Kvik-nr. 80841089

Ådalsskolen, Kolding Kommune, 6000 Kolding

Barselsvikar søges til matematik, idræt og N/T

§ Ansøgningsfristen er den 02. Sep. 2020

Kvik-nr. 80854078

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Har du en matematikvejleder i maven?

§ Ansøgningsfristen er den 27. Aug. 2020

Kvik-nr. 80860333

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Lærer til Klostermarken skole

§ Ansøgningsfristen er den 09. Sep. 2020

Kvik-nr. 80868674

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 24937 Flensborg

Viceskoleinspektør til Jørgensby-Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 30. Aug. 2020

Kvik-nr. 80882035

Boesagerskolen, Egedal Kommune, 2765 Sørrum

Vi søger 2 pædagogiske afdelingsledere

§ Ansøgningsfristen er den 11. Sep. 2020

Kvik-nr. 80888892

Grønnemose skole, 2860 Søborg

To udviklingsorienterede faglige ledere

§ Ansøgningsfristen er den 14. Sep. 2020

Kvik-nr. 80898926

Ørestad Friskole, 2300 København S

Passioneret og dedikeret skoleleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 05. Sep. 2020

Kvik-nr. 80898980

Næste nummer udkommer  
torsdag den 10. september 

MINDEORD

Jytte Jordal
Jytte er død. En legende er død. Jeg 
arbejdede sammen med Jytte på 
Lærerhøjskolen gennem 30 år og 
lærte et usædvanligt menneske at 
kende og holde af. 
Jytte var en utrolig sød og venlig 
person med en hjerne så skarp 
som en ragekniv. Som underviser i 
specialundervisning blev hun et ikon 
og et ideal, et forbillede for de mange 
studerende, som hun underviste, 
og for mig som hendes kollega. Hun 
underviste også elever, som kom 
tilrejsende fra hele landet.
Jytte og jeg afholdt mange foredrag 
og kurser sammen på Færøerne, 
i Grønland og ved konferencer i 
Danmark. En enkelt foredragsturné i 
USA blev det også til. 
Især Færøerne havde hendes hjerte. 
Når vi var der, gik vi mange ture i den 

smukke natur. Jytte var en ihærdig 
vandrer, hvis tempo jeg til tider havde 
svært ved at følge, når hun gik og 
indsigtsfuldt fortalte om planter og sit 
øvrige kendskab til øerne. Jytte var et 
nysgerrigt menneske og vidste besked 
om mange ting. Jeg lærte meget af 
hende, når vi rejste sammen. Hun var 
selvfølgelig også musikinteresseret 
for nu at fuldende billedet - og en 
god rejsekammerat. Et dannet og 
kultiveret menneske med sans for 
dem, der havde hjælp behov.
Som underviser var Jytte Jordal 
kendt og skattet for sin viden. Med 
sine kurser og sine bøger har hun 
sat sine spor i mange speciallæreres 
undervisning. Selv vil jeg aldrig 
glemme hende, en ven og et forbillede. 

Erik Håkonsson,
pensioneret lektor ved Danmarks 
Pædagogiske Universitet (DPU)

KORTE MEDDELELSER
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NUMMER 15: 
Tirsdag 1. september 2020 kl. 12

NUMMER 16: 
Tirsdag 15. september 2020 kl. 12

NUMMER 17: 
Tirsdag 29. september 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Konsulent til Digitalisering og IT

§ Ansøgningsfristen er den 10. Sep. 2020

Kvik-nr. 80889379

Rudolf Steiner skole, 2300 København S

Klasselærer til 3. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 06. Sep. 2020

Kvik-nr. 80898892

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg 

Er du overbygningslærer i dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 06. Sep. 2020

Kvik-nr. 80908425

Skolen på La Cours Vej, 2000 Frederiksberg

Dygtig AKT-vejleder

§ Ansøgningsfristen er den 02. Sep. 2020

Kvik-nr. 80899011

European School Copenhagen; København

Teachers to teach Hungarian or Slovak

§ Ansøgningsfristen er den 01. Sep. 2020

Kvik-nr. 80899012

Hyggeligt sommerhus  
50 meter fra stranden 
På 44 m2 ved Følle 
Strand i Syddjurs. 2 vær., 
køkken, stue og bad. 
Børnevenlig badestrand. 
Pris kr. 3.200 pr. uge 
 
Plads til 4-5 personer. 
Udsigt til vandet. Centralt 
beliggende når Djurslands 
seværdigheder skal 
besøges. Udlejes i uge 32 
og fremefter. 
 
Telefon: 28571831 
E-mail: 91253448  

Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.dk  
er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i 
bladet kan ses i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem 
annoncører og læsere via 
fagbladet Folkeskolens Bazar 
og på folkeskolen.dk/bazar 
er et direkte mellemværende 
mellem annoncøren og kunden, 
som vælger at respondere på 
annoncen. 
Folkeskolen, Danmarks 
Lærerforening og Media-
Partners kan ikke drages 
til ansvar for de annoncer, 
der er indrykket i Bazar 
–  og vi kontrollerer ikke de 
annoncerede oplysninger.

BAZAR

Syvstjerneskolen, 3520 Furesø Kommune

Dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. Sep. 2020

Kvik-nr. 80899193

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Lærer til stenhugning eller friluftsliv

§ Ansøgningsfristen er den 13. Sep. 2020

Kvik-nr. 80908340

3300 Halsnæs Kommune

Talehørelærer/Talehørekonsulent, PPR

§ Ansøgningsfristen er den 16.Sep. 2020

Kvik-nr. 80882035

Grundskolen på Det frie Gymnasium, 2200 København N

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. Aug. 2020

Kvik-nr. 80916845

Behandlingsskole i Rødovre, 2610 Rødovre 

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 20. Sep. 2020

Kvik-nr. 80916838
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger – 

herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger og STU- & 
EUA-afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 

lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver, der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, 
om overenskomst til dækning af undervisningsarbejdet på 

dagbehandlingstilbuddene. Desværre har forhandlingerne endnu 
ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere 

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

RUBRIKANNONCER

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

SKOLEREJSE
TIL BERLIN

Fra kr. 850,-
5 dage/2 nætter med bus

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

Oplev historie, kunst og kultur
i Tysklands hovedstad

Vi søger efter en lærer til Grundskolen på Det frie Gymna-
sium med ansættelse senest fra d. 1.11. 2020.
Grundskolen omfatter to spor i 8. - 10. klasse.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Du skal kunne undervise i 
tysk og meget gerne i idræt og/eller håndværk og design. 
Derudover vil du blive delt klasselærer på 8. årgang. 

Vi leder, udover ovennævnte fag, efter den rigtige person til 
stillingen, så hvis du synes, at du kan se dig selv i neden-
stående, så send en ansøgning. 
Vi forventer, at ansøgerne har en læreruddannelse.

Vi er en særdeles dynamisk og velfungerende grund-
skoleafdeling med 150 elever og 15 lærere. Vi arbej-
der i teams på de enkelte årgange, og lærergruppen 
er karakteriseret ved engagement, faglig dygtighed, 
åbenhed, demokratisk sindelag og et godt samarbejde. 
Du skal i øvrigt have lyst til at indgå i dette fællesskab, 
hvor det at tage ansvar også er en stor del af hverda-
gen. Du ønsker at trives på en skole, hvor medansvar, 
udvikling og forandring er nøgleord.

Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende
og demokratisk skole med omkring 800 elever og 85 
ansatte. Kendetegnende for hele skolen er pædagogisk 
forsøgsvirksomhed og projektarbejde. I dag består Det frie 
Gymnasium, udover grundskolen, af: gymnasium, 2-årig 
hf og hf-enkeltfag. Vi har to bygninger, der begge ligger på 
Nørrebro, og grundskolens undervisning foregår fortrinsvis i 
Møllegade. Det frie Gymnasium er en selvejende institution. 
Skolemødet er skolens højeste myndighed, og der afholdes 
skolemøde én gang om ugen, hvor alle på skolen, elever så-
vel som ansatte har én stemme. Her træffes de overordnede 
principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur 
og udvikling.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mel-
lem Finansministeriet og LC.

Ansøgninger skal sendes på mail og være skolen i 
hænde senest torsdag den 17. september kl. 12.00, og 
der vil være samtaler i starten af uge 39.

For yderligere oplysninger kontakt:
Torben Lind Jensen, 2143 0959 eller Peter Futtrup, 
2991 3644

Ansøgningen sendes på mail til: tlj@detfri.dk 
Att. Viceafdelingsinspektør Torben Lind Jensen. 
Relevante bilag samt eventuelle udtalelser vedhæftes 
ansøgningen.

Grundskolen på Det frie
Gymnasium søger lærer
                                                             

Det frie Gymnasium / Møllegade 26 / 2200 Kbh N 
3537 1111 / adm@detfri.dk / www.detfri.dk 
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Kompagnistræde 32
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Fax: 3314 3955
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www.laka.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
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Vil du have en personlig samtale, a�aler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

Regionscentre
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Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
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Tlf: 7010 0018

København
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1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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telefon: 33 69 64 04

Faglige netværk
Cathrine Bangild, community 
manager af  
folkeskolen.dk/fag, 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk  
De bedste professionsbachelor-
og diplomprojekter fra lærerud-
dannelsen og skoleområdet.  
I samarbejde med Danske  
Professionshøjskoler.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,  
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er 
ledige, har orlov eller er på barsel, 
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk

Forside illustration: 
Peter Berke

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44

ØNSKER TIL NY FORMAND

SÅDAN 
STOPPER DU 

SKÆLDUD
L Æ S  S I D E  3 0

Afstemningen om en ny arbejdstidsaftale er i gang             
– det er lærernes tanker om ja eller nej også.

DIT VALG
L Æ S  S I D E  6  O G  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  5 0

BØRNEHAVE-
KLASSELEDERE OG 
LÆRERE SAMMEN 

I 50 ÅR

STEMDLF PRÆSENTERERARBEJDSTIDSFORLIGET
L Æ S  S I D E  1 5
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N
USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 200

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Sådan blev Anders Bondo 
Anders Bondo
Skelsættende begivenheder  
i den afgående formands liv.

1977: Student fra Viborg Amtsgymnasium. Sam-
fundsfagslærer husker ham som »insisterende«. 

1978-82: Skårup Seminarium. Formulerer for 
første gang sin mærkesag om faglig anerkendelse 
og stolthed om lærergerningen. De andre er taget 
videre til en anden fest.

1982-2002: Lærer i Sønderjylland. Jo, han har 
skam været lærer! I gamle dage. 

1990: Gift med Gitte. Får fire børn, som faktisk 
ser ganske meget til deres far. Dog mest på tv.

2000: Engagerer sig i løbeklubben Tempo, hvor 
han heller ikke kan holde sin kæft. Løber et utal 
af maratoner, rekord: tre timer og 11 minutter, 
svarende til hvad vi andre bruger på en DHL. 
 

2002: Erkender, at hvis forholdene for lærerne 
skal forbedres, er han nødt til at stoppe som lærer. 

2008: Stirrekonkurrence med Michael Ziegler 
ender uafgjort.

2013: Annus horribilis. Året, hvor det går op for 
danskerne, at Antorini, Corydon & Bondo ikke er en 
italiensk gøglertrup i indre splid. Om end tæt på. 

2002-2020: Har adresse i Ullerup ved Sønderborg, 
men overnatter ofte i en ejendom i København kaldet 
Forligsinstitutionen.

2018: Kommer alt for godt ud af det med fucking 
kapitalistsvin Merete Riisager.
 
2020: Stopper, omsider. Begynder at skrive sine 
erindringer: »Skolen for Livet – Livet for Skolen«.

1960: Efter at have overvejet blandt andet 
Gonzo, Tumba og Fonzie lægger forældrene sig 
fast på kunstnernavnet Bondo.

1965: Skolegang i Ans. Klasselærer lidt betuttet 
over spørgsmålet: »Hvor er du organiseret?«

1972: Sender i dansktime papirlap til pige i 
klassen: »Skal vi mødes efter skole og debattere 
EF-afstemning? Ja, Nej, Ved ikke«.

1974: Modtager i julegave sin første ternede 
skjorte og rundhalsede sweater. Tænker: »Det her 
look kommer jeg til at holde fast i«. 

1975: Udarbejder forslag til forlig i fejden mellem 
de to glamrockbands Sweet og Slade.

SÅ  HAN KOM
UD MED BRILLERNE 
PÅ?? ... SIGER DU ..?

ØHMM..

JA!?... ??
?

?

1959: Anders kommer til  
verden. Velskabt dreng, alt er fint.  
Kun de runde briller vækker lidt  
opsigt på fødegangen.



Tilmeld din klasse på
BORNSVILKAR.DK/SKOLE 

Gratis økologisk bageboks

Vær med til at gøre oktober 2020 til en 
stor bagefest, hvor alle bageglade børn 
og voksne landet over bager for at støtte 
BørneTelefonen. 
 

Bag for BørneTelefonen i oktober

Vi håber, du og dine elever vil 
bage med. For hver solgte kage eller 
bagværk er du med til at hjælpe svigtede 
børn i Danmark med at tage det første 
skridt mod et bedre liv.

Når I tilmelder jer, kan I vælge 
at få tilsendt en gratis økologisk 
bageboks, indeholdende bl.a. 
bageprodukter, opskrifter samt tips 
og tricks til hvordan I sælger jeres 
bagværk.



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik
og udfordrende skoledag

Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske naturens kræfter. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book
din skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Undvisningsforløb i Universe

Raketdesigner
Eleverne kan konstruere enkle modeller og 
får bl.a. viden om enkle mekanismer

Iværksætteren
Eleverne får viden om enkelprodukt-
udvikling, designe modeller m.m.

3D - Design og Print
Eleverne får viden om teknologiudvikling 
gennem tiden.

Læs mere om de forskellige 

undervisningsforløb på 

universe.dk/undervisning

Og mange flere..


