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FORMÅL 

Denne rapport har til hensigt at afdække lærernes tilfredshed og oplevelser med foleskolereformen og lov 409 som 
trådte i kraft pr. 1. august 2014. Rapporten er opdelt i seks sektioner vedrørende 1) selve reformen, 2) lov 409 og 
tiltaget om fuld tilstedeværelse, 3) forberedelse og forberedelsestid, 4) inklusion, 5) lektier og lektiehjælp samt 6) 
ytringsfrihed. En del af spørgsmålene går igen fra en lignende undersøgelse fra september 2014, og hvor det er 
relevant, vil spørgsmål blive sammenlignet for at se, hvorvidt der er sket holdningsforskydninger.   

METODE 

Analysen baserer sig på et internetsurvey, hvor spørgeskemaet blev distribueret via SurveyXact til 1043 medlemmer af 
Folkeskolens stående undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk via e-mail d. 13/4-2015 og var 
åbent for besvarelse frem til d. 20/4-2015. For at få så mange besvarelser som muligt, blev der udsendt en rykkermail 
d. 16/4-2015 til alle e-mailadresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men fra hvilke der endnu ikke var 
indløbet en besvarelse. Alle besvarelser er tastet ind online af respondenterne selv. 

De mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema (bilag 50) forefindes i bilagsdelen sidst i 
rapporten. 

DATABEHANDLING 

Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er 
kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent. 
Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summerer til 
100%, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver 
samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for sammenhænge via statistiske 
tests (for uddybning, se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare hvilke sammenhænge, der kan 
påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil også de enkelte baggrundsfaktorer 
blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante sammenhænge mellem de enkelte 
spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens 
selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, 
hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablernes specifikke sammenhæng. 
 
Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi2) samt Eta. Disse 
tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variabler. Chi2 bruges som backup til 
gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variabler på 
intervalniveau. 
 
Der testes med et konfidensinterval på 95%, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at 
der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95% for, at der i 
virkeligheden er en sammenhæng mellem to givne variabler). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, 



og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en 
høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%. 
Endelig er i forbindelse med test af signifikante sammenhænge, hvor en eller flere variabler er på nominalskaleret 
niveau (hvor chi2 anvendes som sammenhængsmål), anvendt et kriterium for antallet af celler i krydstabellen, som må 
indeholde færre end 5 observationer (respondenter). Således rapporteres udelukkende sammenhænge, hvor ikke 
færre end halvdelen (50%) af cellerne indeholder færre end 5 observationer. Dermed sikres det, at læseren kun 
præsenteres for de sammenhænge, der statistisk må betragtes som rimeligt ”sikre”. 
 
Undersøgelsen er gennemført af Sven A. Scharling og Christian Brinkmann Damsgaard.  

DATAINDSAMLING 

Der er i alt 497 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en besvarelsesprocent på 50,5 %, 
som er beregnet på følgende måde: 
    

A. Gennemførte besvarelser  497 

B. Forsøgt kontaktet                             1043 

C. Antal uanvendelige 58 

Svarprocent = � 𝑨𝑨
𝑩𝑩−𝑪𝑪

�  ∙  𝟏𝟏𝟏𝟏%           =   50,5 % 

Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes de, som det ikke 
kunne lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige e-mailadresser eller overfyldte indbakker  samt de 
respondenter, som ikke længere ønsker at være en del af Folkeskolens panelundersøgelser pga. bl.a. pension. 
En svarprocent på 50,5% må anses for yderst tilfredsstillende, når der er tale om en web-undersøgelse.  
Yderligere er også en svarprocent for påbegyndte besvarelser udregnet. Der er i alt 64 respondenter, som har 
påbegyndt spørgeskemaet men ikke besvaret alle spørgsmålene. Regnes disse 64 med, er svarprocenten på 57,0 %. 
Respondenter, som har påbegyndt men ikke færdiggjort spørgeskemaet, er medtaget i undersøgelsen, fordi det i de 
enkelte spørgsmål øger repræsentativiteten. 
  



BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 

Her følger respondenternes fordeling på undersøgelsens baggrundsvariable køn, alder, område, stilling og 
skolestørrelse.  Baggrundsvariablene er krydstabuleret med resten af undersøgelsens variable for at afdække 
eventuelt signifikante indbyrdes sammenhænge. Inden fordelingen følger, kommer først et spørgsmål om, hvor stor 
en andel af respondenterne, der har opsagt deres job og fundet job uden for folkeskolen, for at sortere dem fra som 
irrelevante. 

OPSAGT JOB: HAR DU OPSAGT DIT JOB SOM FOLKESKOLELÆRER OG FÅET JOB UDEN FOR 
FOLKESKOLEN? 

 

FIGUR 1 

 
N = 567 

 
Hvis respondenterne her valgte svarkategorien ”Ja”, blev de ledt direkte til spørgeskemaets afsluttende side, da deres 
besvarelser ikke synes relevante for undersøgelsen.  
 

KØN: ER DU MAND ELLER KVINDE? 

 

FIGUR 2 

 
N = 530  



ALDER: HVAD ER DIT FØDSELSÅR?  

 

FIGUR 3 

 
N = 530 
Note: Variablen er omkodet ud fra respondentens fødselsår til en kategorisk variabel med fem kategorier.  

 

OMRÅDE: HVOR BOR DU? 

 

FIGUR 4 

 
N = 530 
 

STILLING: HVAD ER DIN STILLINGSBETEGNELSE? 

 

FIGUR 5 

 
N = 530 

 
Se den fulde uredigerede liste med svarene i svarkategorien ”Andet” i bilag 1.  
 
Ingen af de følgende spørgsmål er krydstabuleret med baggrundsvariablen stilling pga. den manglende variation på 
spørgsmålet.  



SKOLESTØRRELSE: HVOR STOR ER DIN SKOLE? NOTÉR VENLIGST ANTAL ELEVER:  

 

FIGUR 6 

 
N = 527 
Note: Variablen er omkodet fra en metrisk til en kategorisk variabel med 4 kategorier.  

 
Gennemsnittet for skolestørrelse blev angivet til 525,9 elever med en gennemsnitlig afvigelse fra gennemsnittet  
(= standardafvigelse) på 299,2 elever. 
  



SEKTION 1: FOLKESKOLEREFORMEN 

I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på selve reformen. 
Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder, område samt skolestørrelse for at 
afdække eventuelt signifikante sammenhænge. 

SPM. 1: HAR DU STYR PÅ, HVORDAN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING PRAKTISERES PÅ DIN SKOLE? 

 

FIGUR 7 

 
N = 514 
 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 2) og alder (bilag 3). 

• Køn: Kvinder angiver, at de i højere grad end mænd styr på, hvordan understøttende undervisning 
praktiseres.  

• Alder: Yngre respondenter angiver, at de i højere grad end ældre styr på, hvordan understøttende 
undervisning praktiseres. 

Et lignende spørgsmål blev stillet i undersøgelsen fra september 2014 med ordlyden: ”Har du styr på, hvordan 
understøttende undervisning skal praktiseres på din skole?”. Nedenfor ses sammenligningen: 
 

FIGUR 8 

 
N (september, 2014) = 531 
N (april, 2015) = 514 

36% 

56% 

8% 

52% 

40% 

7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej Ved ikke

September, 2014

April, 2015



 
Andelen, der angiver at have styr på den understøttende undervisning, er steget fra 36% til 52%. Dette resultat tyder 
således på, at der er kommet bedre styr på praktiseringen af den understøttende undervisning siden september.  

SPM. 2: HVORDAN SYNES DU, DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING FUNGERER PÅ DIN SKOLE? 

 

FIGUR 9 

 
N = 514 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen skolestørrelse (bilag 4).  

• Skolestørrelse: Sammenhængen er negativ, hvilket betyder, at jo større skole, desto dårligere synes 
respondenterne, at den understøttende undervisning fungerer. 

SPM. 3: HVORDAN SYNES DU, AT DIN KONTAKT TIL FORÆLDRENE I DETTE SKOLEÅR HAR VÆRET 
SAMMENLIGNET MED SIDSTE SKOLEÅR?  

 

FIGUR 10 

 
N = 510 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
  



SPM. 4: HVOR STOR EN ANDEL LÆRERFRAVÆR, SKØNNER DU, LØSES VED AT ELEVERNE ARBEJDER 
SELV - UDEN FAST VOKSEN I LOKALET?  

 

FIGUR 11 

 
N=510 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

SPM. 5: SAMMENLIGNET MED FØR FOLKESKOLEREFORMEN DÆKKER DU SÅ OFTERE ELLER SJÆLDNERE 
IND SOM VIKAR FOR DINE KOLLEGER? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter som har angivet, at de ikke er ledere. 

FIGUR 12 

 
N = 498 
 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 5).  

• Sammenhængen er positiv, hvilket betyder, at jo ældre respondenterne er, desto større er tendensen til at 
svare, at man sjældnere dækker ind som vikar for kollegaer.  



SPM. 6: FØLER DU, AT DU HAR RIMELIG MEDINDFLYDELSE PÅ DIN OPGAVEOVERSIGT? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter som har angivet, at de ikke er ledere. 

FIGUR 13 

 
N = 497 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 6).  

• Kvinder føler i højere grad end mænd medindflydelse på deres opgaveoversigt.  

Det samme spørgsmål blev stillet i undersøgelsen fra september, 2014. Nedenfor sammenlignes resultaterne: 

FIGUR 14 

 
N (september, 2014) = 411 
N (april, 2015) = 497 

 
Der synes ikke at være forskel på oplevelsen af medindflydelse på opgaveoversigten mellem de to målinger.  
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SPM. 7: HAR DIN SKOLE ÆNDRET EN ELLER FLERE GANGE I  GRUNDSKEMAET EFTER SKOLESTART PÅ 
GRUND AF UDFORDRINGER I FORBINDELSE MED LOV 409 OG/ELLER FOLKESKOLEREFORMEN? 

 

FIGUR 15 

 
N = 506 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 7).  

• Sammenhængen er positiv, hvilket betyder, at yngre respondenter i højere grad har fået ændret i 
grundskemaet end ældre respondenter.  

Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende, hvorfor skemaet 
var ændret. Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 8.  
 
Det samme spørgsmål blev stillet i undersøgelsen fra september, 2014. Nedenfor sammenlignes resultaterne: 

FIGUR 16 

 
N (september, 2014) = 527 
N (april, 2015 ) = 506 

 
Flere respondenter angiver nu at have fået ændret i skemaet sammenlignet med september-undersøgelsen. Dette er 
dog meget naturligt taget i betragtning, at der over tid vil ske ændringer i skemaerne. 
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SPM. 8: ER DIT SYGEFRAVÆR HØJERE, LAVERE ELLER DET SAMME I ÅR SOM SIDSTE ÅR? 

 

FIGUR 17 

 
N = 506 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

SPM. 9: FØLER DU DIG STRESSET AF ARBEJDSRELATEREDE ÅRSAGER?  

 

FIGUR 18 

 
N = 506 

 
Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 9) og skolestørrelse (bilag 10).  

• Køn: Kvinder har en højere tendens til at føle sig stressede.   
• Skolestørrelse: Sammenhængen er positiv, således at tendensen til ikke at være stresset stiger med antallet 

af elever. 

  



SPM. 9A: ER DIT STRESSNIVEAU STØRRE, MINDRE ELLER LIGESOM SIDSTE SKOLEÅR? 

NB: Det følgende spørgsmål er kun stillet til respondenter som har angivet i spm. 9, at de føler sig stressede. 

FIGUR 19 

 
N = 306 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

SPM. 10: NU DU HAR VÆRET IGENNEM DET MESTE AF ET SKOLEÅR MED REFORMEN, HVORDAN SYNES 
DU, REFORMEN FUNGERER PÅ DIN SKOLE?  

 

FIGUR 20 

 
N = 503 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 11).  

• Kvinder synes i højere grad end mænd, at reformen fungerer godt.  

  



SPM. 11: REGNER DU MED, AT REFORMEN TIL NÆSTE SKOLEÅR KOMMER TIL AT FUNGERE BEDRE, 
DÅRLIGERE ELLER LIGE SOM NU?  

 

FIGUR 21 

 
N = 503 

 
Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 12) og alder (bilag 13).  

• Køn: Kvinder regner i større grad end mænd med, at reformen kommer til at fungere bedre næste skoleår.  
• Alder: Sammenhængen er negativ, hvilket betyder, at yngre respondenter i større grad end ældre regner 

med, at reformen vil fungere bedre næste skoleår.  

SPM. 12: HVOR GODT ER EFTER DIN OPFATTELSE SAMARBEJDSKLIMAET MELLEM KOMMUNEN 
(KOMMUNALPOLITIKERE OG SKOLEFORVALTNING) OG DIN SKOLE OMKRING IMPLEMENTERINGEN AF 
REFORMEN? 

 

FIGUR 22 

 
N = 503 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 14).  

• Sammenhængen er positiv, således at jo ældre respondenterne er, desto bedre vurderes samarbejdsklimaet 
med kommunen.  



SPM. 13: TROR DU, AT REFORMEN GENERELT VIL PÅVIRKE ELEVERNES FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
POSITIVT, NEGATIVT, ELLER AT DEN IKKE VIL HAVE NOGEN PÅVIRKNING? 

 

FIGUR 23 

 
N = 501 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

SPM. 14: GENERELT VURDERET, ER DU DA TILFREDS MED MÅDEN, LOV 409 OG SKOLEREFORMEN 
PÅVIRKER DIT ARBEJDE?  

 

FIGUR 24 

 
N = 501 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
  



SPM. 15: HAR DU SKIFTET SKOLE SOM FØLGE AF LOV 409/REFORMEN? 

 

FIGUR 25 

 
N = 500 

 
Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
  



SPM. 16: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE GENERELLE UDSAGN OM REFORMEN? 

 

FIGUR 26 

 
N = 498 

 
Lov 409 og skolereformen er understøttende for mit arbejde 

• Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen skolestørrelse (bilag 15).  
o Sammenhængen er negativ, således jo større skole, desto større tendens til at være uenig i 

udsagnet.  
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Der er ikke taget tilstrækkeligt hensyn til lærernes arbejdsvilkår med lov 409 og skolereformen 

• Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Der har været gode intentioner med lov 409 og skolereformen 

• Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 16).  
o Mænd er i højere grad end kvinder enige i udsagnet.  

For overskuelighedens skyld er kategorierne ”Meget enig” og ”Enig” slået sammen til ”Enig”, og ”Meget uenig” og 
”Uenig” er slået sammen til ”Uenig”. Fordelingen for denne variabel ses nedenfor:  
 

FIGUR 27 

 
N = 498 

 
Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende reformen generelt.  
 
Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 17.  
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SEKTION 2: LOV 409 OG FULD TILSTEDEVÆRELSE 

I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på lov 409 og tiltaget 
omkring fuld tilstedeværelse. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder, område 
samt skolestørrelse for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge. 

SPM. 17: HAR DU FULD TILSTEDEVÆRELSE PÅ DIN SKOLE I DEN FORSTAND, AT DU SOM 
UDGANGSPUNKT SKAL VÆRE PÅ SKOLEN I HELE DIN ARBEJDSTID? 

 

FIGUR 28 

 
N = 495 

 
Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen område (bilag 18).  

• Kategorierne ”Jylland” og ”Fyn og øerne vest for Storebælt” er hyppigere at finde blandt dem, som svarer, at 
de har fuld tilstedeværelse, mens ”Sjælland og øerne øst for Storebælt” samt ”København/Frederiksberg” i 
højere grad ikke har fuld tilstedeværelse.  

  



Det samme spørgsmål blev stillet i undersøgelsen fra september, 2014. Det er dog ikke muligt direkte at sammenligne 
andelene, da der er tilføjet en ekstra kategori i seneste undersøgelse. Nedenfor ses resultaterne fra september-
undersøgelsen: 

FIGUR 29 

 
N = 482 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål er lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og andre er sorteret fra.  
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SPM. 18: HAR DU MÅTTET INDFØRE EN FAST BØRNEHENTER-ORDNING SOM FØLGE AF LOV 409 
OG/ELLER REFORMEN?   

   

FIGUR 30 

 
N = 494 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 19).  

• Yngre respondenter er overrepræsenteret blandt dem, som har brug for hjælp til afhentning.  

For overskuelighedens skyld er denne variabel kondenseret nedenfor, hvor kun respondenter, for hvem afhentning 
rent faktisk er aktuelt, er medtaget (= respondenter, som har svaret enten ”Ja” eller ”Nej”). 

FIGUR 31 

 
N = 207 
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Et lignende spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen med ordlyden: ”Har du måttet involvere nogen i at hente 
dine børn pga. tilstedeværelsespligten?”. Der ses altså en meningsforskel, hvor nærværende undersøgelse spørger til 
en fast ordning, mens september-undersøgelsen lægger vægt på, hvorvidt man bare én enkelt gang har måttet 
involvere andre i børneafhentning. Dette bør der selvsagt tages forbehold for i nedenstående sammenligning: 

FIGUR 32 

 
N (september, 2014) = 482 
N (april, 2015) = 466 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  

 

Nedenfor sammenlignes resultaterne for respondenter, for hvem afhentning er aktuelt med samme figur fra 
september-undersøgelsen.  

FIGUR 33 

 
N (september, 2014) = 213 
N (april, 2015) = 207 
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SPM. 19: HAR DU LAVET EN INDIVIDUEL AFTALE MED DIN LEDER OM, AT DU KAN FORBEREDE NOGET 
DERHJEMME, SELVOM DER SOM UDGANGSPUNKT ER FULD TILSTEDEVÆRELSE PÅ SKOLEN? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 34 

 
N = 484 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen skolestørrelse (bilag 20).  

• Sammenhængen er positiv således, at mindre skoler i højere grad end større laver individuelle aftaler.  

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor er sammenligningen mellem de to 
illustreret: 

FIGUR 35 

 
N (september, 2014) = 482 
N (april, 2015) = 465 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  

Der synes at være en positiv tendens i retning af, at der i højere grad bliver lavet individuelle aftaler nu end tidligere.  
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SPM. 20: MED DET ANTAL ARBEJDSOPGAVER, DU HAR I DAG, VIL DU DA HELST: 

 

FIGUR 36 

 
N = 491 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen område (bilag 21).  

• Respondenter fra ”Jylland” og ”Fyn og øerne vest for Storebælt” ønsker i højere grad end andre landsdele at 
beholde den fulde tilstedeværelse.   

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor er sammenligningen mellem de to 
illustreret: 

FIGUR 37 

 
N (september, 2014) = 481 
N (april, 2015) = 463 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  

 
Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende deres syn på 
fordelingen af arbejde og fritid sammenlignet med sidste år. Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 
22.  
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SPM. 21: NÅR DU HAR FULD TILSTEDEVÆRELSE OG DERMED PRINCIPIELT HAR AFSLUTTET DIT 
ARBEJDE PÅ SKOLEN, GØR DU DA UNDER TIDEN NOGET AF FØLGENDE: 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 38 

 
N = 481 

 

Besvarer kollegahenvendelser efter arbejdstid?  

• Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 23) og alder (bilag 24).  
o Køn: Kvinder besvarer i højere grad end mænd kollegahenvendelser efter arbejdstid.  
o Alder: Tendensen til at besvare kollegahenvendelser stiger med alderen.   

Læser faglitteratur med relevans for din undervisning?  

• Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen område (bilag 25).  
o Respondenter fra København/Frederiksberg er overrepræsenteret blandt de, som læser faglitteratur 

efter arbejdstidens udløb.  
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Afholder forældremøder uden for normal arbejdstid?  

• Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 26) og område (bilag 27).  
o Køn: Kvinder afholder i højere grad end mænd forældremøder uden for normal arbejdstid.  
o Område: Respondenter fra Sjælland og øerne øst for Storebælt samt København/Frederiksberg er 

overrepræsenteret blandt de, som afholder forældremøder uden for normal arbejdstid.  

Forbereder undervisning i weekenden eller om aftenen?  

• Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 28).  
o Yngre respondenter forbereder i højere grad end ældre undervisning om aftenen og i weekenderne.  

Retter opgaver i weekenden eller efter arbejdstid/om aftenen?  

• Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Tager telefonen om aftenen, hvis en forælder ringer? 

• Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 29), alder (bilag 30) og 
skolestørrelse (bilag 31).  

o Køn: Kvinder tager i højere grad end mænd telefonen om aftenen.  
o Alder: Yngre tager i højere grad end ældre telefonen om aftenen.  
o Skolestørrelse: Jo mindre skole, des større tendens til at tage telefonen om aftenen.  

Svarer på mails efter arbejdstid 

• Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 32).  
o Kvinder svarer i højere grad end mænd på mails efter arbejdstid.  

Seks af spørgsmålene blev også stillet i september-undersøgelsen. Disse præsenteres i to figurer á tre spørgsmål 
nedenfor.  

  



 
 

FIGUR 39 

 
N (september, 2014) = 481 
N (april, 2015) = 462 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  
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FIGUR 40 

 
N (september, 2014) = 481 
N (april, 2015) = 462 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  

 
Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende fuld tilstedeværelse 
og arbejde i fritiden. Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 33.  
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SPM. 22: ARBEJDER DU ALT I  ALT MINDRE, DET SAMME ELLER MERE I FORHOLD TIL SIDSTE SKOLEÅR 
PÅ GRUND AF REFORMEN ELLER LOV 409? 

 

FIGUR 41 

 
N = 488 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 35).  

• Kvinder angiver i højere grad end mænd at arbejde mindre pga. reformen eller lov 409.  

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen: 

FIGUR 42 

 
N (september, 2014) = 481 
N (april, 2015) = 461 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  
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SPM. 23: NÅR DU ALLE ARBEJDSOPGAVER? 

 

FIGUR 43 

 
N = 487 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen: 

FIGUR 44 

 
N (september, 2014) = 481 
N (april, 2015) = 460 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  

 

Der synes ikke at være en forskydning i hvor mange opgaver, der nås fra september-undersøgelsen til april-
undersøgelsen.  
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SPM. 23A: HVILKE ARBEJDSOPGAVER BLIVER VALGT FRA? NOTÉR VENLIGST HVILKE: 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der i spm. 23 svarede ”Nej”.  

Se den fulde uredigerede liste med besvarelser i bilag 36.  

SPM. 23B: BESKRIV VENLIGST HVILKEN BETYDNING DET HAR FOR KVALITETEN AF DIT ARBEJDE OG 
FOR DIT ARBEJDSMILJØ, AT DU IKKE NÅR ALLE DINE ARBEJDSOPGAVER. TILFØJ GERNE DIT TLF. NR. 
EFTER DIN KOMMENTAR, HVIS REDAKTIONEN MÅ KONTAKTE DIG FOR EN UDDYBNING. REDAKTIONEN 
VIL KUN KUNNE SE DENNE KOMMENTAR OG IKKE DINE SVAR I ØVRIGT, SOM ER HELT ANONYME: 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der i spm. 23 svarede ”Nej”.  

Se den fulde uredigerede liste med besvarelser i bilag 37.  

SPM. 24: HAR DU (SOM FØLGE AF LOV 409/REFORMEN) SKÅRET NED PÅ ANTALLET AF SKRIFTLIGE 
OPGAVER, DU SKAL RETTE? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 45 

 
N = 477 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable. 

 
  



SPM. 25: ER DU ENIG ELLER UENIG I FØLGENDE UDSAGN: JEG HAR MEGET LIDT INDFLYDELSE PÅ 
TILRETTELÆGGELSEN AF MIN ARBEJDSTID I DETTE SKOLEÅR, DA DEN BESTEMMES AF LEDELSEN PÅ 
SKOLEN. 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 46 

 
N = 477 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable. 

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen: 

FIGUR 47 

  
N (september, 2014) = 480 
N (april, 2015) = 459 
Note: Beregningsgrundlaget for dette spørgsmål i september-undersøgelsen var lærere og børnehaveklasseledere. Dvs. ledere, studerende og 
andre blev sorteret fra. Det samme er gjort ved april-undersøgelsen for at gøre resultaterne sammenlignelige.  
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SPM. 26: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 48 

 
N = 475 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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SPM. 27: HENVENDER DU DIG MERE TIL DIN LEDER OM, HVORDAN DU SKAL PRIORITERE DINE 
ARBEJDSOPGAVER - I FORHOLD TIL FØR REFORMEN?  

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

 FIGUR 49 

 
N = 474 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende tilrettelæggelsen og 
prioriteringen af deres arbejdsopgaver. Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 38.  
 
  



SEKTION 3: FORBEREDELSE OG FORBEREDELSESTID 

I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på forberedelse og 
forberedelsestid. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder, område samt 
skolestørrelse for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge. 

SPM. 28: HVOR MANGE KLOKKETIMER (60 MINUTTER) UNDERVISER DU OM UGEN? NOTER VENLIGST: 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 50 

 
N = 335 

For de respondenter, der angiver at være på fuld tid, er deres besvarelser omkodet til syv meningsfulde kategorier. 
Disse sammenlignes med september-undersøgelsen: 

FIGUR 51    

 
N (september, 2014) = 476 
N (april, 2015) = 203 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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Der er lavet en sammenligning med samme spørgsmål fra september-undersøgelsen. Der synes at være en tendens til, 
at lærerne underviser flere klokketimer, hvilket afspejles i, at flere lander i kategorierne 21-35 timer, 26-30 timer og 
Over 30 timer i april-undersøgelsen. Yderligere afspejles det også i, at gennemsnittet for september-undersøgelsen lå 
på 19,99 timer mod 21,34 timer i april-undersøgelsen. Der bør dog tages forbehold for den store forskel på antallet af 
respondenter i de to undersøgelser, samt at de, der er på deltid, ikke blev sorteret fra i september-undersøgelsen.  

SPM. 29: ER DER FORSKEL PÅ HVOR MANGE LEKTIONER, LÆRERNE UNDERVISER PÅ DIN SKOLE?  

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 52 

 
N = 465 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

SPM. 29A: ER DET GENNEMSKUELIGT, HVORFOR I IKKE ALLE UNDERVISER LIGE MANGE LEKTIONER PÅ 
DIN SKOLE?  

NB: Kun respondenter, som i spm. 29 har svaret ”Ja” er medtaget her.  

FIGUR 53 

 
N = 408 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable. 

  



SPM. 29B: OPLEVER DU FORDELINGEN AF LEKTIONERNE PÅ DIG OG DINE KOLLEGER SOM RETFÆRDIG? 

NB: Kun respondenter, som i spm. 29 har svaret ”Ja” er medtaget her.  

FIGUR 54 

 
N = 408 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

  



SPM. 30: HVORDAN FØLER DU DIG FORBEREDT SAMMENLIGNET MED SIDSTE ÅR? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

 FIGUR 55 

 
 N = 464 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med  undersøgelsens baggrundsvariable.  

Det samme spørgsmål blev også stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen: 

FIGUR 56 

 
N (september, 2014) = 476 
N (april, 2015 ) = 437 

Der synes ikke at være nævneværdig forskydning i følelsen af forberedelse ift. september-undersøgelsen.  
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SPM. 31: HVOR STOR EN ANDEL AF DIN FORBEREDELSESTID LIGGER SPREDT I MINDRE BLOKKE 
(MELLEM 15-30 MINUTTER)?     

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

 FIGUR 56 

 
N = 464 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.   

Et lignende spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen, men pga. forskelligheden i ordlyden på de to spørgsmål 
er det ikke muligt direkte at sammenligne dem. Ordlyden på spørgsmålet var i 2014 som følger: ”Ligger over halvdelen 
af din forberedelsestid spredt i mindre blokke (ml. 15-30 minutter)?”. Nedenfor ses fordelingen.   

FIGUR 57 

 
N = 476 
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SPM. 31A: ER DIN FORBEREDELSESTID MERE ELLER MINDRE EFFEKTIV I  FORHOLD TIL SIDSTE 
SKOLEÅR? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som i spm. 31 har angivet ”Nærmest 50%” eller ”Nærmest 75%” 
eller ”Nærmest 90%” eller ”Nærmest 100%”.  

FIGUR 58 

 
N = 82 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Samme spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor sammenlignes resultaterne: 

FIGUR 59 

 
N (september, 2014) = 98 
N (april, 2015) = 82 

 
Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende betydningen af 
spredt forberedelsestid. Se den fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 39.  
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SEKTION 4: INKLUSION 

I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres oplevelser med 
inklusion. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder, område samt skolestørrelse 
for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge. 

SPM. 32: HVOR MANGE ELEVER SKØNNER DU, AT DU HAR I DIN KLASSE, SOM TIDLIGERE VILLE HAVE 
VÆRET I EN SPECIALKLASSE? NOTER VENLIGST ANTAL: 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 
 

For at undgå for mange kategorier er variablen omkodet, så respondenter, der har angivet, at mere end seks elever 
burde have været i specialklasse, er samlet i én kategori.  

Samme spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen, og nedenfor sammenlignes resultaterne.  

FIGUR 60 

 
N (september, 2014) = 474 
N (april, 2015) = 460 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Der synes ikke at være forskydninger i antallet af elever, der skønnes tidligere at ville have været i specialklasser. 
Dette ses også i kraft af, at respondenternes gennemsnitlige skøn over hvor mange elever, der tidligere ville have 
været i specialklasser, er det samme for september- og april-undersøgelserne, nemlig 2,1 elever.  
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 SPM. 33: ER DER FULGT STØTTE MED ELEVERNE FRA SPECIALKLASSERNE IND I DIN UNDERVISNING? 

NB: Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, som har angivet at de ikke er ledere. 

FIGUR 60 

 
N = 459 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Det samme spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen:  

FIGUR 61 

 
N (september, 2014) = 473 
N (april, 2015) = 459 

Der ses ingen forskel mellem september-undersøgelsen og april-undersøgelsen ift., hvorvidt der er fulgt støtte til 
eleverne fra specialklasserne med ind i undervisningen.  
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SPM. 34: OPLEVER DU GENERELT, AT DET GÅR BEDRE ELLER VÆRRE MED INKLUSIONEN I FORHOLD TIL 
SIDSTE SKOLEÅR? 

 

FIGUR 62 

 
N = 466 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

Det samme spørgsmål blev stillet i september-undersøgelsen. Nedenfor ses sammenligningen:  

FIGUR 63 

 
N (september, 2014) = 507 
N (april, 2015) = 466 

Der synes at være en negativ udvikling i oplevelsen af inklusion fra september-undersøgelsen til april-undersøgelsen.  

Respondenterne havde i et kommentarfelt mulighed for at uddybe deres synspunkter vedrørende inklusion. Se den 
fulde liste med (uredigerede) besvarelser i bilag 40. 
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Bilag 1 

Hvad er din stillingsbetegnelse? - Andet, angiv venligst 

• viceskoleleder 
• talehøre pæd 
• Pensionist 
• specialklasselærer 
• Afdelingsleder 
• Skolekonsulent 
• Lærer og skolebibliotekar 
• speciallærer 
• Tale-hørelærer 
• Udviklingskonsulent 
• Tale-/hørelærer 
• speciallærer med AKT funtion 
• Læringsvejleder 
• Faglig og pædagogisk konsulent 
• Kredsformand 
• Speciallærer i kompetencecenter på folkeskole 
• tale-hørelærer 
• Specialpædagogisk konsulent 
• Læsevejleder 
• AKT-vejleder 
• Afdelingsleder (souschef) 
• konsulent i skoleforvaltning 
• Jeg er gået på efterløn 
• ikt- og synskonsulent. gennem en del år 
• Lærer og TR  +næstformand VLK 
• Læsevejleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAG 2 

 

 

BILAG 3 

 

 

 



BILAG 4 

 

 

BILAG 5 

 

 



BILAG 6 

 

BILAG 7 

 

 

 

BILAG 8 

Hvis du har svaret ja, er du meget velkommen til at uddybe, hvorfor skemaet er 



ændret. Tilføj gerne dit telefonnummer efter kommentaren, hvis redaktionen må 
kontakte dig for en uddybning. Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og 
ikke dine svar i øvrigt, som er helt anonyme. 

• for at få timetallet til at passe 

• Kolleger har sagt op (nogle efter at være blevet varslet afskediget).  
Ledelsen er konstant "bag ud" med at løse udfordringen med at besætte de ledige 
timer. Derfor læser lærerne ofte dobbelt hold. 

• Været nødvendigt, bl.a. på grund af længerevarende sygefravær hos kolleger. 

• Vi har fået nye skemaer gr. langtidssygemeldinger, lærer flyttet til fastlandet mv. 
Sygefraværet kan i hvert fald for nogen del tilskrives ikke reform, men Lov 409. 

• på grund af mange ting. Der skulle ændringer, fordi nogle af lærere skulle på kurser.  
endvidere har der været en ændring pga 7. kl. skal til præst. 
Der kommer endnu en ændring mere pga præst. 
 
I må gerne ringe på  

• viceinspektøren ændrer skema efter humør 

• Udskiftning af lærere, bevægelsesbånd mm. 

• Nej det er ikke ændret i det meget dårlige skema. Det jeg har kunne rykke rundt på 
selv har jeg gjort. Bla. er der intet tid i skemaet til samarbejde med pædagoger der 
har alle UUV lektioner!!! 

• Enkelte har sagt deres job op og forladt det, før det har været muligt at få 
stillingerne besat igen. Der har været/ er en del sygefravær. 

• Langtidssygemeldinger 
Afskedigelser 
Naturlig afgang uden nyansættelser 

• 2 gange PGA. fejl, nye udfordringer opstår hver gang. Altid nogen det ikke fungerer 
for, 

• pga. længerevarig sygdom og nye arbejdsopgaver for nogle kolegaer 

• Mangel på genansættelser efter fratrædelser, sygdom, barsel mm, medfører 
ændringer og flere timer. 
 

• Skolen forsøgte med "uens" lektioner og frikvarter for indskoling og resten af skolen, 



hvilket ikke fungerede. Lektionslængden var 100 min., men blev ændret i løbet af 
skoleåret til 30 min. for at give større fleksibilitet. 

• Ansættelse af nye lærere der ikke kunne dække de kompetencer der var søgt... 
På skolen blev lavet en struktur der ikke fungerede og derfor valgte lærerkollegiet 
sammen med ledelsen at ændre på strukturen i skemaet 

• Pga mødeaktivitet og dårlig pause struktur, samt fejl i antal UUV-timer 

• Vi skulle have indlagt et mødebånd. Det var helt umuligt at mødes uden, og det var 
ikke lykkedes at lave et fra årets start, men da vi fik ny leder, så kunne det pludselig 
ske! 

• skolen forsøgte for at ændre skemaet for pendlerne, samt flytte den understøttende 
undervisning kl 8 til senere på dagen 

• vi får nyt skema hver uge:( 
 

• kollegaer er gået ned med stress. Vi andre må ind og overtage timer. 

• Pga ønske fra lærere om fælles pause 

• Der blev ændret i mit skema, da en af mine kollegaer skulle gå ned i tid og der af 
den grund skulle byttes lidt rundt på fagene. 

• Der er ændret i forhold til antal af gårdvagter og hjælp til afholdelse ( 
specialklasse/særlige udfordringer) 

• mange lærere har sagt op og eleverne har haft midlertidige undervisere, hvorfor 
lektionerne er blevet rykket rundt for at imødekomme alles behov. 

• Pga dårlig økonomi 

• Forsøg på overgang til fleksible skemaer. 

• Da første udkast til et bevægelsesbånd ikke fungerede i praksis samt et læsebånd i 
indskolingen 

• Problemer med for lidt bemanding af lektiehjælpen. 

• Skemaerne er blevet ændret bl.a. fordi vi har pladsproblemer. 
Vi ønskede at de små elever holdt forskudt pause i forhold til de store for at undgå 
konflikter i skolegården. Desværre kunne det ikke lade sig gøre, fordi lærernes 
skemaer skulle passe med det. 
Tidligere arbejdede vi i fleksible skemaer, hvert team lagde sit skema. Det har slet 



ikke kunne fungere i år. Skemaet bliver nu lagt centralt og fleksibiliteten er gået 
fløjten. 

• En del lærere i overbygningen havde for mange timer fordelt på for mange fag, 
hvorfor der var alt for lidt forberedelsestid. Jeg selv blev ændret fra 29 lektioner til 
26,66. 

• nogle lærere har været for overbebyrdet og gået ned i timetal. Enkelte har fået 
stress, været sygemeldt og derefter vendt tilbage i skema med færre lektioner. 
Et par fyringer har også medført skemaændringer 

• Det er mit 4. skema i år. Hovedsagligt pga. kollegaflugt, hvilket har krævet nye 
skemaer i afdeling. En enkelt gang, har det været for at få plads til 40 min. 
teammøde/ugen. Dvs. Mindre samarbejde.tid i år, end sidste år! 

• Det er både og. Vi har også her haft en del sygdom, hvilket har gjort at mange af 
vores holddelingstimer er blevet aflyst for at vi har kunnet dække klasserne uden 
brug af vikar. 
 

• Sygemeldinger og opsigelser 

• Skemaet er primært ændret pga lærerfravær/sygdom/orlov 

• Der er blevet ændret flere gange pga. regnefejl - Der blev f.eks. først lagt for mange 
timer til understøttende undervisning, flere af udskolingens lærere har fået for 
meget undervisning osv. Der er også blevet ændret på skema og struktur, da der 
efter første periode i efteråret blev vurderet, at eleverne havde brug for længere 
pauser. 

• Fordi der på det nærmeste har været lærerflugt fra vores skole. 

• Planlægningen var ikke god nok. 
Skemamodel ændret. 
Ændring af pauser. 

• pga uddannelsesløft hos både lærere og pædagoger. Der har hele tiden været nogle 
af sted på uddannelse, hvilket har bevirket, at vi har skullet ændre skema (bruge tid 
på det) mange gange. 
 

• lærer har opsagt deres stilling og de nye - der som oftest ikke er læreruddannede 
har ikke kunne dække de samme timer. 
 

• planlagt med ½årsskema  foruden kollegaer der er holdt op/langtidssyge 

• Meget svært at få skemaet til at gå op og fungere rent teknisk set i forhold til 



visionerne i reformen. 

• Der er flere gange sket ændringer i skemaet pga en kollega ikke magtede sin klasse  
Eller der var lærer eller pædagoger der alligevel ikke havde timer nok, da man fik 
regnet efter. 

• Vi arbejder med fleksible skemaer, så de ændres jævnligt - uafhængigt af reformen. 

• Jeg har grundskema nr. 6 i dette skoleår. 
det skyldes primært sygemeldinger, hvor der ikke har været vikardækket, men vore 
resursetimer, som vi havde i starten af året samt en pædagog i 12 timer, bare er 
inddraget, og det kar givet skemaændringer. 
vi har aldrig mulighed for vikar, men må omstrukturere. 
 
Lige til et tidligere spørgsmål. Man kan ikke have en værre forældekontakt, men en 
ringere!! 
 
Mangler plads til uddybende kommentarer til næsten alle punkter 

• Skema og timers placering er ændret 3 gange pga indplacering af først vikar ( 
nyansat havde fået andet job) og lærer der gik ned med stress. Vedkommende fik 
så nogle andre elever. 

• Mange skift i opgave fordeling. Men også liniefag over en periode har stor indflydelse 
på de skemaer, der bliver lagt. Opsigelser og nye mennesker i stillinger gør at 
opgaverne bliver omfordelt og skemaerne skal lægges igen. Nye ringetider er lavet 
om 3 gange i skoleåret og har haft betydning for lektiecafeen og ydertimer. 

• Ja, men vi arbejder med fleksibelt skema og er hele skoleåret blevet klogere på, 
hvordan USU-timer og andre aktiviteter ligger mest hensigtsmæssigt. 

• Den burde have gjort det, for der er rigtig mange problemer! 

• Vi har ikke et grundskema. Vi har fleksibelt skema. Vi styrer det selv. 

• mine kollegaer på mellemtrinnet fik nyt skema efter jul. 

• skemaet blev ændret for 5 lærer,da man i efteråret fandt ud af at man blev nødt til 
at dele modtagerklassen på grun af or stor allderspedning i klassen 

• Vi har lavet skemaændringer. Dette har 
Medført at flere klsssetrams (2klasse ledere) ikke kan mødes i tilstedeværelsestiden.  
 
 

• Jeg har fået nyt skema efter jul. Før jul var undervisningen inddelt i hele timer (60 
min.), nu er undervisningen tilbage til lektioner (45 min.). Det gør det svært finde 
ud af, om jeg har undervist for meget og at holde styr på undervisningstallet.  
Endvidere ligger understøttende undervisning i indskolingen efter jul nu i 3.-4. 



lektion og 5.-6. lektion. Det er de bedste lektioner på dagen. Der får børnene meget 
mere ud af undervisningen. Det gør mig meget frustreret, at understøttende 
undervisning (der i indskolingen varetages af pædagogerne) bliver højere prioriteret 
frem for de almindelige fag så som dansk, matematik mm. I de almindelige fag har 
vi jo de Fælles Mål, der skal efterleves - det faglige og f.eks. de nationale test.  
Fordi understøttende undervisning nu ligger midt på dagen (tirsdag og onsdag), har 
vi en 8 lektioners fagdag om mandagen i 3. klasse. 
Før jul lå understøttende undervisning sidst på dagen. Det gav rigtig god mening. 
Det var slutningen af skoledagen, som pædagogerne stod for. Det faglige var f.eks. 
blevet gennemgået først på dagen, så dagen kunne rundes af med f.eks. 
matematikspil i skolegården. 
 
 

• Jeg arbejder på en specialskole, og her er det ganske naturligt, at der laves nye 
skemaer. 

• Langtidssygemeldinger af kollega har ændret det. Så fik vi ny elev der skulle 
inkluderes, så blev det ændret igen. Så skulle min kollega på efteruddannelse, 
hvilket også skabte ændringer og sidst sagde en kollega op, hvilket også gav 
ændringer. 

• Man ville gerne prøve noget nyt efter efterårsferien. Lave en fagdag om ugen. Det 
første skema havde mange problemer i forhold til den nye arbejdstid. 

• Vi arbejder med fleksible skemalægning, så lærerne ændrer løbende skemaer ca 
hver 14 dag. 

• Jeg ved det ikke. 

• Vi laver selv skema 4 gange om året 

• Jeg har fået ændret skema 3 gange. Kolleger har fået helt op til 6-7 ændrede 
skemaer siden august. 

• For at leve op til kravene om timetal i de enkelte fag. 

• Vi skifter skema efter en 10-ugers periode. Sidste uge er delvis en emneuge, så vi 
kan samle op på det, vi ikke nåede med skemaet. 

• UU bliver brugt til at "Fylde huller", bliver tit lavet om 

• Det er helt håbløst - intet fungerer - heller ikke faste skemaer 

• Vi har fået overdraget skemalægningen i teamene, og det har været et krav, at 
skemaet skulle ændres med mellemrum "for at sikre variation". Da vi måtte sende 
opgaven tilbage på kontoret, fordi vi ikke syntes, der var tid til at lave 
skemaændringer, er det krav dog forsvundet ... vi har ikke hørt mere om fleksible 



skemaer. 

• For at få timetallet i de enkelte fag til at gå op. 

• Især den understøttende undervisning har været svær at få skemalagt ordentligt. Så 
vi har måtte "hugge en hæl og klippe en tå" for at få vores skemaer til at passe. 

• Fordi arbejdsopgaverne har tvunget nogle i knæ, er dukket op i løbet af året, der er 
blevet tænkt i forbedrede forhold 

• Vi er en vidtgående specialundervisningsskole som modtager nye elever løbende hen 
over skoleåret. I år modtager vi specielt mange og det skaber krav om revideret 
skema og ændring af arbejdstider. 

• Pga lærere, der har sagt op, vikariater, hvor vikarer stopper, pæd. der er syge 

• Jeg arbejder ved sygehusundervisningen i kommunen. 

• Skemaet kunne ikke rummes i intra og måtte derfor gøres mindre fleksibelt. 
 

• 2 gange 

• Øget sygefravær 

• Min leder ønskede at samle lærernes undervisning, så der ikke var så mange huller, 
hvor der var forberedelse, men lærerne blev spurgt, og et flertal ønskede ikke at få 
ændret deres skema. Nu havde de lige vænnet sig til det, og de vidste hvad de 
havde, men ikke hvad de fik....? 

• Skemaet ændres kun ved overgang til 2.semester 

• Ikke for mig personligt. Men kolleger på nedsat tid/aldersreduktion har gurndet 
skemaet haft mere tilstedeværelse end der var plads til i deres årsnorm... 

• Skemaerne ændres med få dages varsel hovedsageligt for at ledelsen har nok tid at 
råde over til pædagogiske dage og lign. 

• Min skole har fleksibelt skema. Der findes ikke noget grundskema. 

• Genindførsel af fast pause, omlægning af bevægelsesbånd, omlægning af 
understøttende undervisning. 

• Jeg fik i januar pålagt 3 ekstra undervisningslektioner om ugen året ud. 



• De havde regnet forkert ang. den understøttende undervisning, og måtte rette til. 

• Vi har fleksibelt skema, men har lige nu lavet alt om, da ledelsen blev klar over, at 
folk var ved at drukne. Vi kører lige nu en forsøgsperiode, med helt nyt skema. 

• Vi har sammenlagt 3 klasser til to, der er en lærer der er gået på barsel, der er en 
lærer der har fået nyt arbejde på en anden skole og der er to lærere, der går på 
pension - det har alt sammen betydet ændring i grundskemaet. 

• Skolen har ikke ændret skema, men der er alligevel sket en del ændringer, da 
mange er stoppet som følge af folkeskolereformen (især det øgede 
undervisningstimetal). 

• Jeg har fået færre undervisningstimer. 

• Ændringer i fagfordelingen, ændringer i pædagogernes arbejdstid, ændringer i 
forhold til at have mulighed videreuddannelse 

• Vi har et par gange i løbet af året lavet større ændringer, da vi har korrigeret de 
skematekniske ting, der ikke fungerede godt. Ex. har vi indlagt bevægelse som et 
bånd om formiddagen på mellemtrinnets, som pædagogerne varetager, og det har 
vi ændret længden på.  

• Vi har fleksibelt skema og selvstyrende teams 

• Der har fra skoleårets start været aftalt at grundskemaet skulle ændres tre gange 
for at prøve forskellige områder af fra skolereformen primært understøttende 
undervisning. 

• Vi er på 5-6 skema. De fleste gange ud fra et pædagogisk synspunkt - hvad giver 
mening. Men nogle gange har grunden været at skemaet ikke gav mening ifh 
personalet og lokaler m.m. 

• Fejl i skemaerne og dårlige skemaer 

• Grundet flere langtidssygemeldinger har vi og eleverne fået ændret vores skema 3 
gange på 1 år 

• Semesterlæsning forekommer oftere. Desuden har langtidssygemeldinger ført til 
skemaændringer. 

• Pga langtidssygemeldinger, udfordringer ved at kunne dække klasserne ind pga 
dårligere normering, vanskeligheder ved at finde tidspunkter at mødes til 
samarbejde 
 



• Flyttet bevægelsesbåndet 

• Primært pga. sygemeldinger og tilpasning af skema til vikarer 

• Vi har fleksibelt skema, så alle har nyt skema hver uge. Men sådan var det også 
sidste år 

• Omlægning af timer, - en time mere undervisning efter jul 

• Opgaveoversigterne var fra start meget mangelfulde. Fx lejrskole var ikke påført og 
enkelte andre opgaver fremgik heller ikke. Det har også betydet, at tillæg for timer 
over 820 endnu ikke er blevet udbetalt i dette skoleår. 

• Nogle har haft for meget at lave. Skemaerne samt opgaveoversigterne har også haft 
fejl. 

• På mellemtrinnet manglede der lektioner i skemaet. Det blev løst ved at 
dansklærerne skulle undervise i spisepausen. 

• Som AKT- og inklusions lærer, ændres prioriteterne løbende og der er mærkbart 
mere press på netop denne lærergruppe. Der føles et stadigt stigende behov for 
ekstra indsats i forhold til inkluderede elever og i forhold til AKT indsats. Oprettelsen 
af et "Resurse Center" efter 1. Januar har medført at samtlige prioriteter og dermed 
skemaer har ændret sig for mig. 

• Skemaet er blevet ændret tre gange i indeværende skoleår. Dette pga opsigelser og 
derefter nyansættelser med efterfølgende (om)fagfordeling for enkelte lærere. 
 

• Semesterskift - ligesom vi plejer 

• Hele matriklen fik nye skemaer og ringetider efter 1. Halvdel af skoleåret var gået 
for at få antallet af timer til at passe årsnorm 

• Kort før skolestart blev det fra KL bekendtgjort, at timer med lektiecafe skulle ligge i 
ydertimer, fordi de var frivillige. Sådan var de ikke blevet lagt fra start, og derfor 
måtte skemaerne lægges om. 

• Ledelsen valgte at planlægge dette skoleår helt uden lærerindflydelse. Det medførte 
nogle arbejdsgange og praktiske problemer, så skemaet ikke kunne gennemføres 
tilfredsstillende. Efter juleferien fik vi nyt skema, som har forbedret nogle af 
vanskelighederne. 

• Ændret grundet ledelsens ønske om fleksible skemaer , anderledes dage mv. I 
starten af året ville man have nyt skema hver 14 dag...det gik ikke så nu har det 
været mellem 8 og 12 uger. 



• 1) fordi præst tiderne flytter rundt 
 
2) klassen har fået nye lærer i løbet af året, og der har været perioder med vikar til 
at dække timerne. 
 
3) fordi vi i vores team har ønsket at lave nogle alternative uger. 

• Folk har skiftet job. 

• skemaerne er blevet ændret op til 3 gange 
lærerne arbejder andres skeamer da lærere siger op og vi andre skal dække 
skemaerne pga der ikke er råd til at ansatte flere.  
vores opgaveoversigt er ikke ændret i takt med ændret arbejdsopgaaver... 

• Nødvendighed pga. barsel og andet. Stort set umuligt opgave at gøre pga. møder, 
krydsbindinger mellem lokaler og timer, pædagogtimer osv. 

• Skemaerne er blevet ændret mindst fem gange i indeværende skoleår 

• I vores fællesforståelse for Furesø skal der være 7 timer til forberedelse i skemaet, i 
mit var der 3. Uden kredsens hjælp var mit skema ikke blevet ændret. 

• Ændret i forbindelse med tvungen linjefags uddannelse hos kolleger. 

• De første nogenlunde rigtige opgaveoversigter kom først efter juleferien, da de 
første led af voldsomme regnefejl, samt fejlfortolkning af undervisningbegrebet. 

• Grundet lærer opsigelse eller ændrings forsøg i dagens opbygning 

• Primært fordi pædagogen fra klubben skal have sine 4 understøttende 
undervisningstimer om ugen placeret så det passer med klubbens åbningstid, det 
binder rigtig meget på den dårlige måde. 

• Dårlig planlægning. 

• Der har været en del lærerflugt, som har udfordret skolens skemaer. Der har af den 
grund været en del justeringer. Desuden har UU-timer/FF-timer og lektiecafé været 
ændret flere gange, for at alle lærere har haft "lige meget" undervisning - tilpasset 
efter de enkeltes øvrige opgaver. 

• Ting der ikke fungerede fra starten såsom lektiehjælp, UU, BMI, klasselærer tid.  
 
For mange uhensigtsmæssige mellem timer - umuligt for visse lærere at omlægge 
deres tilstedeværelse i forbindelse med lejrskoler, skole/hjem osv. 
 
skævvridning af skemaer i forhold til halvårsskemaer som gav for mange lektioner 
det ene halvår. 



• Vi har været nødsaget til at omlægge skemaerne for samtlige lærer, for at indpasse 
den stigende mødeaktivitet den nye reform har medført. 
 
Der er kommet væsenligt flere møder og mindre tid til forberedelse. 

• Problemer med arbejdsfordeling forsøgt løst på andre måder. F.eks. overtid. 
 

• 1. Pga pauseproblematik 
2. Pga lektiehjælp 

• Bornholm indførte også selvstyrende teams samtidig med Folkeskolereformen, det 
betyder at vi i teamet selv skal dække fravær der er kendt en uge i forvejen fra 
lærers fravær af alle grunde, dog ikke sygdom. 
Det har afstedkommet at vi har måttet lave mange skemaer i løbet af året... derved 
har vi også eksperimenteret med understøttende undervisning, noget virker bedre 
end andet. 
 
 
 

• Der er lavet større skemaændringer 3 gange ind til nu i dette skoleår.  
Første ændring var pga. lærerfratrædelse.  
Anden pga. sygemelding.  
Tredje pga. ikke kvalificerede ansøgere til ansættelse. 
 
Og nu kommer der igen pga. jeg selv skal have 2,5 md. barselsoverlov.  
Dette sætter mine kollegaer i en urimelig situation. Da det fra ledelses side bliver 
løst administrative teoretisk, men det i praksis ikke er rimeligt for elever som skal 
have den 4 nye lærer i år. For Kollegaer som bliver pålagt mere UV-tid inden for 
samme ramme, uden den fornødne tid.  
 
Statistisk set har vi flere sygemeldinger og længere sygemeldinger end sidste år. og 
dermed flere vikartimer. men disse timer tæller ikke med i vikardækkede timer, da 
det er fastansatte lærer / "vikarer" som skal løbe hurtigere. 

• pga af besparelser og pga af fravær i forbindelse med stressygemeldinger og barsler 

• I april er jeg nu på syvende skema.... 

• første skema var helt forkert skruet sammen,ubrugeligt, og blev trods det fastholdt 
frem til jul. Vi erfarede alle, at det er sindssygt svært nu at lægge et fornuftigt 
skema. 
Vi har fx lektiecafe fra 15.15.-16.15 på ovenikøbet fredage. 
Eleverne er SÅ trætte på den tid efter de mange lektioner, så det er værdiløst at 
holde lektiecafé så sent. 
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BILAG 17 

Hvis du har uddybende kommentarer til nogle af spørgsmålene ovenfor eller til 
reformen generelt må du meget gerne skrive dem her. Tilføj gerne dit 
telefonnummer efter din kommentar, hvis redaktionen må kontakte dig for en 
uddybning. Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og ikke dine svar i 
øvrigt, som er helt anonyme. 

• Skolereformen - og ikke mindst erhvervsskolereformen - har gjort det betydeligt 
vanskeligere at hjælpe elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder videre til 
en ungdomsuddannelse. 



Dette betyder, at elever, som tidligere ville kunne klare at få en ordinær uddannelse, 
nu er henvist til STU, hvor de har mulighed for at få et kompetencebevis inden for 
delområder. Der er stor forskel på livsværdien med en helordinær uddannelse og 
med en delkompetence! 
Økonomien til at gennemføre skolereformen manglede allerede fra starten, idet 
kommunen tilpassede budgettet med de lektioner, lærerne skulle undervise mere i 
følge lov 409. 
 

• Heldigvis er jeg 62 år, men jeg har ondt af mine kolleger, der skal fortsætte i dette 
system. 

• Efter min mening har politikerne skudt sig selv i foden med vedtagelsen af Lov 409. 
Førhen har de fleste lærere arbejdet langt mere end den tid, vi fik løn for, men det 
har ikke været anerkendt af andre end lærernes familier eller nærmeste bekendte. 
Alle har en mening om, hvor meget - eller hvor lidt - lærerne arbejder, og 
meningerne er ikke altid særligt nuancerede. Jeg har efterhånden sejlet mange ture 
med Læsøfærgen - det berettiger mig da ikke til at gå på broen og fortælle kaptajn 
og styrmand, hvordan de skal sejle skibet. Samme synspunkt kunne man ønske sig 
lagt til grund for respekten for lærernes arbejde!!! 
Når jeg skriver, at politikerne har skudt sig selv i foden, er det fordi jeg mener, at 
den "gratis" indsats, lærerne før har ydet, ikke uden videre vil komme igen. Lige nu 
står mange i skismaet mellem at udføre lærerjobbet, som man føler man skal, og 
dermed arbejde mere end de 40 timer, vi skal være til stede om ugen, og at vælge 
at stoppe med forberedelsen, når arbejdsdagen er slut - den sidste løsning kan de 
færreste leve med. Mange går ned med stress af samme årsag. 

• I må gerne kontakte mig på 
 
 
Jeg har 3 dobbelt mit sygefraværd og alle dagene har været pga. psykiske 
arbejdsmiljø 
 
For mig har reformen betydet tab af relationer til mine kollegaer. 
 Vi har ikke tid til at snakke sammen mere. 
 
Vi laver ikke længer forløb sammen Jeg er blevet praktiserende enelærer 

• Jeg er meget træt af, at skolereform og Lov 409 bliver blandet sammen. De to ting 
skal holdes adskilt, og det burde de også være i deenne undersøgelse. Jeg tror, flere 
lærere synes godt om reformens intensioner, men disse ødelægges af Lov 409. 

• Skoleraformen er ok, men Faxe kommune har set skolereformen, inkludering af børn 
med særlge behov og Lov 409 som en spareøvelse. Min opgaveoversigt passer ikke 
med virkeligheden og når jeg går til min leder er svaret: bare at det bare skal passe 
i den sidste ende når året er gået. Altså bliver det forberedelsen der bliver skået i. 
Elevernes trivsel, møder om dette med kollegaer og eksterne fagpersoner, DT-
møder, møder med forældre, skærpet opsyn med elev tager den sidste del af 
forberedelsen - har i den seneste tid ikke haft tid til forberedelse. Der har siden 
feb.13 været 3 forskellige afd. leder.  
Jeg er sygemeldt pt grundet stress. 

• Tror at intensionen med skolereformen var/er god, men lov 409 er en 
misundelseslov, som kun handler om "lærerne ikke laver noget" ..... idiotisk - 



passionen røg med den lov!! 

• Går ofte uforberedt til timer i overbygningsklasser. 
Har alt for få timer til forberedelse og en del, periodevis mange, går til 
klasselærerarbejde. 
Er træt, sover dårligt, føler mig brugt, slidt og udsat. 
Skolen har underskud på budgettet ca.700.000 kr. Så der skal spares endnu mere. 
Inklusionselever tager tid og fylder. Ressourcerne følger IKKE med!!! 
 
De faglige krav stiger, og vi får flere og flere opgaver. Håbløst! 
 

• Man kan ikke svare nuanceret når det er samme boks at lov 409 og skolereformen 
er i! 
 
Skolereformen har gode intentioner, men lov 409( lærernes arbejdstid) er noget 
lort..  
Hvorfor kan I der laver spørgeskemaet ikke skille det ad, så I kan få mere 
nuancerede svar? 

• Det er ikke altid til at svare reelt på et spørgsmål, der dækker både lov 409 og 
reformen. Loven holder min arbejdskraft på skolen og er den store synder i 
forbindelse med min og kollegernes arbejdsglæde. Der er ikke tid i tilstedeværelsen, 
til at gøre det man vil, godt nok. 

• Det er ikke i sig selv intentionerne bag reformen der er noget i vejen med- men den 
er underfinancieret og jeg mangler tid 

• Jeg tror, at der har været gode intentioner bag reformen, men jeg tror samtidig at 
der har siddet nogen og sagt: "Nu skal de dælme arbejde, de lærere, i stedet for at 
holde fri og ferie hele tiden. Det er stadig svært af og til at få folk til at tro på, at 
man faktisk lavede noget FØR reformen. Jeg tror faktisk, at jeg arbejdede mere før! 

• for mig giver det ikke mening at sidde i samme lokale med 20 andre og kolleger der 
går igennem for at hente kaffe eller kopiere.  

• Hvad mener I( med spørgsmålet omkring samarbejdet mellem skoleforvaltningen og 
min skole? 
 
Mener I min skoleleder? 
 
Skolelederen har jo alle muligheder for at gøre som det passer ham. 
 
Min skole????? 

• Det er udmærket, at alt arbejdet foregår på skolen. Puljer el. lign. til at arbejde 
hjemme løser ikke problemet med manglende tid.  
 
Reformen har nogle gode intentioner, som desværre ikke bliver tildelt den tid der er 
nødvendigt. Der er for mange arbejdsopgaver til for lidt tid.  
 
Det er ikke i orden at møde uforberedt til undervisningen, give mindre respons på 
elevarbejder eller mindske antallet af skriftlige arbejder, som det kan være tilfældet 



nu. 
 
Den øgede inklusion betyder at forberedelsestid i højere grad benyttes til 
konfliktløsning, trivselssamtaler, netværksmøder eller kontakt med hjemmet. 

• Reformen er en stor sparerunde på bekostning af lærerne 

• Jeg ærgrer mig over at vores arbejdstidsreform lov 409 og folkeskolereformen 
nærmest omtales som en og samme sag. Jeg har fået en nemmere hverdag med lov 
409 men er bestemt ikke blevet en bedre lærer af det. Jeg nyder at have FRI, når 
min arbejdsdag er til ende, men jeg mangler engagement og glæden ved at 
nytænke, udvikle og yde en ekstraordinær indsats.  
 
Jeg er blevet en almindelig lønarbejder, der tænker i tid i stedet for at tænke i 
mennesker og at betyde noget for nogen. Stilene ligger i bunker og meget længe på 
mit skrivebord inden de bliver leveret tilbage til eleverne, ofte må jeg bare gribe i en 
mere eller mindre tilfældig tekst  eller opgave, så eleverne har noget  bare 
nogenlunde fornuftigt at arbejde med. Sådan har jeg ALDRIG været lærer før. Og 
jeg har været lærer i 35 år!!! Men jeg er ikke stresset, for jeg har bestemt mig for, 
at der er nogen, der har bestemt at sådan skal jeg være lærer og så nyder jeg at 
have mine aftener, weekenden og andre fridage i fred!! men det er skammeligt for 
Folkeskolen. Jeg ønsker bestemt ikke de gamle arbejdstidsaftaler tilbage- det er der 
vist ingen der gør.  
  Men jeg tror ikke, at politikerne har gjort sig bevidst hvad de går glip af. 

• Min skole har udover lov 409 indført aldersintegreret undervisning. Det har været alt 
for stor en mundfuld. Mine kollegaer flygter og der er dårligt arbejdsmiljø. 

• Det er fint vi alle er mere tilstede på skolen. 
Min kolkega og jeg arbejder fuldt skema ofte udelukkende med nul til en times 
forberedelse. I det meste af skokeåret har vi haft alle gårdvagter også og møder i de 
fleste af tilstedeværelsestimerne. Vi har fået hjælp af en skåbejobansat som ikke 
helt magter opgaverne og som vi ikke har tid til at samarbejde med. Hårdt år hvor 
man bare må knokle og faktisk ikke kommer nær de nye opgaver ud over øget antal 
timer på skolen og en udnyttelse af os til møde på møde umiddelbart efter den 
krævende undervisning. Vi byder oftere ind med hjælp i sfo tid kva vores længere 
tilstedeværelse. Der har nærmest ingen tid været til daglig forberedelse og slet ikke 
til specialundervisningen. 

• Jeg føler reformen har gjort mit arbejde og mit arbejdsliv mere rigidt. Jeg kunne lide 
fleksibiliteten i hverdagen og den passede fint til mit familieliv. Jeg har mine børn 
hveranden uge, hvorfor det ville passe mig bedre at flexe mig gennem ugerne. 
Jeg har desuden svært ved at fastholde mine arbejdstider i forhold til forældre og 
elevkontakt. 

• Jeg går på pension pr. 1.08.15 

• Reformen og lov 409 er to forskellige ting. 
Jeg er overbevist om, at hvis vi havde begyndt med reformen under den gamle 
arbejdstidsaftale, var det blevet nemmere at implementere de nye tiltag. Langt de 
fleste ville gerne have undervist tre timer mere, men have beholdt friheden fra A08. 

• Reformen som sådan er ok, men en underfinansieret reform, hvor der skal 



igangsættes nye tingkræver ordentlig forberedelse og tid. 
Arbejdsvilkårene for de ansatte i skolesystemet er i den grad forringet, alt foregår 
overfladiske og i sidste sekund, der ændres meget ofte på beslutninger for at få 
dagligdagen til at hænge sammen. 
Tid til nytænkning og udvikling er med et skåret væk eller skal nu omsættes til ikke 
forberedt undervisning! 
 
Vi har med mennesker og børn at gøre og de skal ikke udsættes for sådanne 
eksperimenter, det er deres liv og fremtid for vigtig til. 

• Jeg har været stressygemeldt siden september. 
Tilbage efter nytår, men på nedsat tid. 
Arbejder under særdeles lempelige vilkår. 
På fuld tid efter Påske. 
Jeg har en skoleleder der er spidskompetent på, at få folk tilbage efter 
langtidssygemeldinger. 
Dvs han lytter og lader dem selv definere deres opgaver. 
Min kolleger mistrives voldsomt. 
Sygefraværet som sådan er ikke steget nævneværdigt, men mange har det virkelig 
dårligt og er blevet frataget nogle opgaver pga stress. 
 
Vi oplever at der hele tiden bliver presset nye tiltag ned over hovedet på os, trods 
det, at vi var lovet at det ikke ville ske i år.( fx nyt it program og uddannelsesplaner 
digitalt) Jeg har indtryk af, at forvaltningen lever i sin helt egen verden og at 
styringsredskabet hedder økonomi og ikke pædagogik. 
Inklusionsproblematikken er glemt eller? Vi hører i hvert fald ikke noget, og spørger 
os selv om forvaltningen forventer at de kører på skinner nu. 
På min skole skal alle efteruddannelsesmidler gå til læringsmålsstyret undervisning. 
 
 

• De små skoler har de samme arbejdsopgaver, som skal varetages af færre 
medarbejdere. 
De små skoler er mere sårbare overfor sygemeldinger. 

• Har der været gode intentioner med lov 409 og skolereformen? Ja det håber jeg da 
sandelig. Det er nogle voldsomt store indgreb man har sat i gang, og hvis ikke der 
har ligget gode intentioner bag giver det overhovedet ikke mening.  
Jeg synes ikke spørgsmålene er præcist nok formuleret. Ej heller er det rimeligt at 
slå lov 409 og skolereformen sammen når det er to adskilte ting. Jeg kan godt lide 
flere dele af skolereformen men har intet til overs for lov 409.  
 
Implementeringen af reformen er helt håbløs, jeg mangler en gennemarbejdet 
procesplan, hvoraf det klart fremgår, i hvilken rækkefølge de forskellige dele af 
reformen skal indføres og også hvordan. Når alt er centralt styret må man være 
konsekvent og også tage ansvar for implementeringen, det andet her med at ville 
indføre alting på en gang oveni inklusion og efter at have kørt medarbejder 
fuldstændigt over gør fokus gvilkårligt og er med til at gøre hele projektet 
utroværdigt. Tag lærer- og pædagogsamarbejdet, hvem skal passe børnene, når de 
voksne skal mødes? Vi vil vældig gerne mødes men i praksis er det ganske 
vanskeligt at finde tidspunkter hvor alle kan være til stede samtidigt.  
 
Lektiecafe er mange steder overvåget tidsspilde, helt grotesk at ville holde på 
elever, der ikke har lektier at lave. Hvad er det, vi skal øve eleverne i der? At 
tolerere meningsløshed? Helt absurd.  
 
Jeg er alvorligt bange for at det hele viser sig at være skønne spildte kræfter for 
voksne såvel som for børn, og her er det værst for børnene,  for de kan jo ikke 



vælge at lade være med at gå i skole. 

• Det er et dårligt spørgeskema, da jeg er meget positiv of. folkeskolereformen, men 
meget negativ of. lov 409. I balder de to ting sammen i jeres spørgsmål. 

• Intentionerne har været gode nok. Der kan vel ikke være nogen, der er uenig i, at 
alle parter ønsker det bedste for eleverne. 
Problemet har primært været følelsen af, at skolereformen er blevet gennemtrumfet 
for hurtigt. Lærerne har ikke fået ejerskab af den.Nogle punkter fx lektiehjælp og 
understøttende undervisning har heller ikke været gennemarbejdet nok. 
Desuden er følelsen også, at det er lærernes arbejdstid (Lov 409), der har 
finansieret skolereformen. 

• Der er for mange opgaver som ikke alle kan nåes indenfor alm. arbejdstid. Lærerne 
løber meget stærkt og mange er pressede til det yderste. 
Lederne har ikke tid til at drøfte enkeltmedarbejderes opgaveoversigter, hvilket 
betyder at man løser flere opgaver end der fremgår af oversigterne.  
Der er ikke ledelsestid nok til de opgaver som lov 409 og reformen foreskriver 
 

• Jeg er stresset, da jeg ikke når mine opgaver og konstant arbejder under pres, larm 
og dårlige fysiske arbejdsforhold. 
 
Tidligere kunne jeg sidde på skolen efter alle var gået hjem og fordybe mig i flere 
timer eller tage det med hjem og gøre det samme. Dette for at forberede et længere 
forløb. Det tager mange timer at forberede dette forløb, men giver rent fagligt det 
bedste resultat. Det er jeg blevet endnu mere bevidst om i år, hvor det nærmest 
ikke har været muligt at gøre dette.  
 
Jeg mangler i dette skoleår at have kontinuitet i min forberedelse. I år oplever jeg, 
at jeg laver ad hoc forberedelse og uden den røde tråd, hvilket jeg oplever som 
beskrevet ovenover.  
 
 

• Har været sygemeldt med stress 

• Problemet er at reformen, har alt for mange fokuspunkter, det betyder at man 
halser rundt for at forstå intentionerne, da man gør det på mange punkter (10 -20) 
nye eksamener, nye samarbejdspartnere o.s.v. så er man ikke ordentlig tilstede i 
undervisningen, hvorved eleverne vil føle det som fravalg/ligegyldighed m.m.fra 
lærernes side og stille sig selv spørgsmålet, hvad går det her ud på? 

• lov 409 har givet os en arbejdstid og dermed en frihed. Antallet af arbejdsopgaver 
passer imidlertid ikke med den tid vi er på arbejde. Vi kan ikke nå at udføre de 
opgaver vi er tildelt, men det er jo ikke lov 409's "skyld". Havde vi ikke lov 409 ville 
vi skulle arbejde meget mere end de ugentlige 40,3 timer for at nå vore opgaver. 
Altså passer vores arbejdstid ikke med omfanget af arbejdsopgaver - her beskyttees 
vi af lov 409, men det betyder ikke at vi ikke er meget pressede og stressede når vi 
er på arbejde! 

• Når der foregående stilles spørgsmål, hvor skolereformen OG 409 nævnes i samme 
sætning, er det svært at svare.  



Der er mange positive intentioner og muligheder i skolereformen. Hvis det på sigt 
udfoldes hensigtsmæssigt, ser jeg egentlig mange positive ting her. 
Helt modsat oplever jeg lov 409. De eneste positive intentioner er besparelser. Når 
man så ejheller deler dette synspunkt, er der ikke noget tilbage at glædes over. 

• Jeg arbejder færre timer end jeg plejer, men har meget travlt og når ikke min 
planlægning. 

• Jeg har tidligere været en meget engageret naturfagslærer men ideen om  at en 
arbejdsplads er et skrivebord og en computer stemmer meget dårligt overens med 
undervisning i biologi. Tidligere var mit arbejde fuldstændig integreret i mit privatliv 
til stor glæde for både mig og min familie, men de nye arbejdsformer har virket 
meget demotiverende for mig. Det værste er at stemningen på skolen er meget 
modløs blandt lærerpersonalet og vi oplever en massiv lærerflugt. Vi er pr. 1. april 
uden lærere i musik, sløjd billedkunst og til dels natur/teknologi. Heldigvis er 
samværet med eleverne stadig livsbekræftende, så jeg glædes stadig over at 
komme på arbejdet, men jeg vil indrømme at jeg er begyndt at se´frem til at jeg 
kan gå på pension om 2 år. 
 

• Det er ufattelig dumt at indføre en reform af denne karakter og dette omfang UDEN 
at spørge os lærere. Jeg er i færd  med at opstarte eget firma og ligeså snart dette 
er rentabelt er jeg skredet fra foleskolen. 

• Loven har haft en positiv betydning for mit arbejde, da jeg arbejder mindre end før, 
og da jeg har fri om aftenen, i weekenderne og i mine ferier. Det er travlt, mens jeg 
er på skolen, men alt i alt er det bedre end før. Jeg er ude over det grænseløse 
arbejde :-) 

• Jeg arbejder på en heldags skole i Hjørring, som bliver lukket grundet besparelser, 
derfor er det svært at besvare mange af spørgsmålene. 

• Jeg går på efterløn til oktober, derfor har jeg ikke søgt andet arbejde. Jeg ville helt 
sikkert have søgt til en skole, hvor der er tillid til at lærerne gør det, der skal til. Vi 
har fuld tilstedeværelse, 39,4 t/uge, og det passer dårligt til mig i mit 39. lærerår. 
 
Jeg er træt af, at jeg ikke når, det jeg gerne vil. Jeg kører på rutinen, og 
rettearbejdet tager uger, inden de får det tilbage. 
Min aldersreduktion er sådan, at jeg underviser 25 lektioner og mister 4,22 timer af 
min forberedelse - hvor fedt er det lige. 
Alt for meget øv øv 

• De elever jeg arbejder med er Handicappede. Lov 409 og reformen er slet ikke 
tilegnet disse elever. Ligeledes passer det ikke ind for medarbejderne. Ikke uden 
grund, at vi har største sygefraværsstigning i Esbjerg Kommune. Jeg har bl.a. 3 
timer og 20 min tilsyn med elever pr uge, udover de 27 lektioner, da de ikke kan 
være uden opsyn og i andre lokaler.  
 

• Det har påvirket ledelsen helt vildt! Ikke længere åben fagfordeling. Ingen ros og 
opmuntring og ikke økonomi til at drive skole, så vi kan få ønskede bøger og 
inventar. 



• Der er simpelthen ikke tid til at forberede den undervisning, jeg er vant til at levere. 
Jeg har ikke et fast sted at forberede mig, hvor der også er plads til mine materialer.  
Efter adskellige timers undervisning er det meget svært på en times tid at skulle 
planlægge noget godt og gennemtænkt til Den følgende dag.  
Der er slet ikke tid til at få læst nye romaner eller tekster.  
Rettearbejde tager al tid fra den øvrige forberedelse, når det står på. 
Osv, osv. 

• Jeres spørgsmål med mit sygefravær har ingen relation til lov 409 eller reformen. 
Jeg har bare været mere syg! 

• Der er ikke tid til forberedelse. Det er stressende at møde både uforberedt og dårlig 
forberedt op til undervisning i 9. klasse. Før reformen afleverede mine elever 8 stile 
om året. De afleverede fredag og fik dem tilbage med en individuel skriftlig 
tilbagemelding mandag. I år når vi med nød og næppe 4 stile med et 
afkrydsningssystem for at spare tid, og de får dem tilbage efter 3 uger. Det fortæller 
mig, at jeg har arbejdet alt for meget førhen uden at få betaling for det. Sidst jeg 
havde 9. klasse, talte jeg min forberedelsestid op og brugte ca. 120 timer mere, end 
jeg fik betaling for. Det gør jeg ikke længere, men kvaliteten er også derefter! 
 
 

• Blot stikord: 
- Mistillid til lærerstanden 
- Besparelser 

• Jeg har opsagt min faste stilling og er nu vikar på samme skole. Jeg var utilfreds 
med forberedelsestiden, der blev spist op af nye opgaver, der dukkede op løbende i 
løbet af året. Der var ingen pulje til uforudsete opgaver, så det gik fra forberedelse. 
Langtids sygemeldte kollegaer vikar dækkes ikke tilfredsstillende og deres opgaver 
fordeles bare ud på de kollegaer, der ikke har givet op endnu. Jeg arbejdet i 
indskolingen, hvor vi også oplever, at vi modtager flere og flere børn, der ikke er i 
stand til at følge den normale undervisning, og når de "kommer ind nedefra" følger 
der ingen støtte med, så vi har nu elever med meget lav intelligens, svære 
diagnoser og store sociale og emotionelle udfordringer, som vi skal give en god 
skolegang uden ekstra ressourcer. Spørgsmålet er, hvor længe folkeskolen kan 
holde til, at der ikke længere findes et normal-område, hvor vi søger hen mod, men 
at alle børn skal mødes der hvor de er, og er vores samfund klar til at rumme de 
børn,  når de kommer ud i den anden ende. Jeg kunne drømme om, at man stræbte 
mod at lære børnene at trives i fællesskaber, sætte pris på mangfoldighed og 
rumme hinanden. Det jeg oplever lige nu, er alt for mange velfungerende børn, der 
må vente og klare sig selv, mens læreren efter bedste evne forsøger at hjælpe de 
børn der har det sværest. Så kan jeg få tilbud om at blive uddannet i at rumme de 
børn, men ærlighed talt, så vil jeg meget hellere undervise og det er jeg allerede 
uddannet til. Jeg går i høj grad ind for inklunion,  men det skal give mening og få 
børnene til at vokse, ikke nedbryde og stigmatisere dem. 

• Jeg søger arbejde uden for folkeskolen, da jeg som menneske skal se mig selv i 
øjnene hver dag - det kan jeg ikke med dennye skolereform, hvor jeg dagligt ser 
børn i mistrivsel og der ikke er mulighed for at hjælpe den da både skolereform og 
inklussion forhindre det. 

• Reformen bliver ødelagt af Lov 409, fordi kommunerne reelt ikke har / ikke vil give 



de nødvendige resurser 

• For dårligt at lærernes forberedelsestid i stor grad tages til vikar dækning og 
generelt  forvalter mange skoleledere deres nyvundne magt dårligt. Man  SKAL hele 
tiden ha "den elendige ja hat på" og ift forældre får mange lærere mundkurv på!  
Overvejer efter 10 år , kraftigt at finde job indenfor andre brancher. Øv 

• I det seneste spm: Ja der var gode - men urealistiske - intentioner med loven. 
Jeg skrev at jeg ikke følte mig stresset, men det har jeg gjort. Har været sygemeldt 
det meste af indeværende skoleår med arbejdsbetinget stress og er lige kommet på 
næsten almindelig skema efter påske 

• Det kan godt være at intentionerne bag reformen har været ok, men dem der har 
lavet den ved jo ikke hvad der sker ude i den virkelige verden. Den er ikke 
videnskabligt baseret og mange af tingene modarbejder hinanden. Den er stærkt 
underfinancieret og det kan ikke løses ved at vi løber hurtigere. 
 
Intentionerne bag L409 var, at nu skulle lærerne knægtes?!? 

• Spørgsmål 9 
Momentvis har jeg oftere oplevet stres. 

• Jeg mener, der kan have været gode intentioner med skolereformen, men ikke med 
lov 409 - der ene og alene sikre, at skolereformen kan finansieres vis lærerenes 
arbejdstid. Jeg arbejder på en specialskole, hvor forberedelse og mødetid er 
altafgørende for elevernes udvikling og trivsel. Det er blevet væsentlig sværere, at 
få en hverdag til at hænge sammen og flere kolleger er generelt så stressede i 
perioder, at det ikke er sundt.  
Det er i denne tid utroligt vigtigt, at vi står sammen som en stærk fagforening.  
 

• Reformen har vist sig at være en spareøvelse. Det vi stod og kæmpede for under 
lookouten er blevet virkelighed i praksis. Det er frusterende at vide, at man kan 
levere bedre undervisning - tidligere har gjort det bedre, men når jeg har været 40 
timer om ugen på min skole, så vil jeg ikke sidde og arbejde hjemme. Problemet er, 
at der går så meget tid med alt mulig andet i forberedelsestiden på skolen, så selve 
tiden til undervisningens planlægning er for sparsom. Mange af opgaverne, som vi 
nu løser er faktisk ledelsesopgaver. 

• I forhold til at hvert team har skullet dække kendt fravær har det været en stor 
belastning for alle og har været med til at øge stress nivouet. 
Der er 2 SFO pædagoger som er gået ned med stress,da det har været svært for 
dem at skulle varetage f.eks understøttende undervisning. 
 

• Bliver spændende med målstyrede elevplaner etc. Mit mål er bare at nå at forberede 
noget. 

• Det er meningsløst at stille mig spørgsmål om "min skole" når jeg er ansat i PPR og i 
øvrigt ikke læreruddannet, men universitetsuddannet. Måske skulle I lave nogle 
spørgeskemaet målrettet os, for reformen har også betydning for vores arbejde, og 



så ikke sende mig et spørgeskema der ikke er rettetmod mig eller min profession 

• Jeg arbejder på en skole, hvor vi har en skoleleder som har været dygtig til at 
overskue de nye arbejdsbetingelser. Hun har tillid til personalet, lytter og god til at 
få os til at løfte opgaverne sammen. 

• Jeg savner tid til forberedelse. 
Jeg savner fleksibilitet. 
Jeg savner samarbejde med mine kolleger. 
Jeg savner sammenhængende forberedelse. 
Jeg savner en overordnet vision for folkeskolen, som ikke tager sit afsæt i angst for, 
at de andre skal blive bedre, men son tager afsæt i et reelt ønske om en bedre skole 
og ønsket om at være med til at danne børn.Giv tid og spørg: Hvad er det egentlig 
vi vil med skolen? 

• jeg er rgelig over ikke at kunne forholde mig til skolereformen alene, men hele tiden 
koblet sammen med lov 409, da jeg mener skolereformen har mang gode 
intentioner, men det har lov 409 ikke 

• Generelt har indførelse af reformen gjort arbejdet mere ufleksibelt. Tiden til god 
forberedelse af undervisningen er desværre blevet mere knap. 
Det positive er, at det er nemmere at få fat i kolleger, da vi er på jobbet samtidig. 
Alt det nye: L-sam, digitale frontløbere, social kapital, VOKAL og læringsmål, 
inklusion og trivsel for eleverne tager megen tid. 
Der arbejdes meget fra sag til sag, men der mangler tid til arbejdet med eleverne i 
et længere perspektiv, fagligt og så sandelig socialt.Tid til sammen at stoppe op og 
sige: Hvad har vi lært? Hvad gør vi næste gang? 

• Forberedelsen af undervisningen er blevet mere overfladisk. Selvom 
tilstedeværelsen burde betyde lettere adgang til fælles forberedelse, oplever jeg, at 
mine kollegaer har undervisning når jeg har forberedeles og omvendt. De dage man 
er længere på skolen, bruges typisk til møder, ofte omkring ting man kunne 
orienteres om skrifteligt. 
For elever og forældres vedkommende, oplever jeg en højere grad af ligegyldighed 
og højere "serviceønsker". I forældrenes øjne,er ikke længere i samarbejde, men 
skolens ansvar, at eleverne lærer. 

• UUA er en farce, aldrig i mine mange år som lærer, har der været så lidt styr på 
tingene. Pædagoger kopierer tilfældige opgaver en masse, laver stoleleg med 60 - 
80 elever for at få tiden til at gå, der er ingen reel samarbejdstid ml. pæd. og 
lærere, lederne suser rundt for at få alle de løse ender til at nå sammen! 
Skolereformen byder på meget godt, men lov 409 og den korte tid til at 
implementere det hele og forberedelsestid afbrudt af møder og "hovsa" opgaver, gør 
at alt tabes på gulvet! 
Flere undervisningstimer, pædagoger med mgl. kompetencer, mindre tid til 
forberedelse skaber ikke dygtigere elever. 
Jeg oplever helt tydeligt, st rigtig mange lærere igen arbejder om aftenen og i 
weekenden for i det hele taget at kunne overleve en arbejdsdag! 

• Ressourcer og fysiske rammer er den største hindring for at folkeskolereformen 
bliver en succes. 
De ansatte giver alt hvad de har og mere til - desværre når tingene alligevel ikke 
helt sammen. 



 

• I spørg mærkeligt! 
 
Fx: er din kontakt til forældre blevet værre? Hvad mener i ? I kan spørge om min 
kontakt er blevet mindre- eller hvad kvaliteten  af kommunikationen er. 
 
I blander lov 409 og skolereformen sammen - det kan man ikke , det er to 
forskellige ting og skal behandles som sådan. 
 
Jeg ser lov 409 som det mest tåbelige overgreb på folkeskolen, og som en 
effektivisering og en af professionalisering af mit erhverv. Selvfølgelig ligger 
intentionen også i skolereformen men det skal skilles af og behandles som to 
forskellige ting. 
 
Jeg er på en skole hvor ingen har sagt op, hvor vi fælles justere uden de store 
regler, for at skabe den bedste skoledage for børn og ansatte. Det skal give mening, 
ellers skal det laves om. Reformen her er blevet indført som "buttom- up" og i tæt 
samarbejde med vores leder. Det er stik mod alt hvad der er blevet udsendt fra 
forvaltningsniveauet, men vi er gået stille med dørene , og har fået dagen til at 
fungere. Ingen rigide regler- heller ikke arbejdstidsaftaler. Til gengæld har vi 
opdaget hvor meget vi arbejdede for meget før- det gør vi ikke mere og det er der 
respekt/forståelse om fra ledelsens side. 
 
Men vi er effektiviseret, og vi har rigtig mange børn i vanskeligheder og vi arbejder 
hårdt for at få det hele til at fungere! men vi gør det sammen og hovedformålet er 
hele tiden at det skal give mening. 
 
Jeg syntes vi har fået lavet noget godt med dele af skolereformen- andet har vi ikke 
fået til at fungere, så det er næste step. Fx har vi træning om morgenen( lektie 
cafe) med klassens lærer - både børn og lærere er vilde med den opstart og syntes 
den giver god mening. Men lovgivningsmæssigt er det forbudt. Osv. 
 
Jeg er meget mere skræmt over den "optimerings" ideologi og konkurrencestats 
tankegang der hviler over folkeskolen- end over bevægelse og understøttende 
undervisning.  
 
Jeg vil rigtig gerne være med til at lave den danske folkeskole bedre - jeg har 
arbejdet som lærer siden 1986 og jeg kommer også til at slutte som lærer- men gid 
processen omkrig forandringer var anderledes- at det var et udviklingsprojekt hvor 
vi var inddraget! 

• Hjørring kommue er samtidig inde i store sparerunder. Det er en meget dårlig 
coctail. 

• Det er svært at svare tydeligt, når der i samme spørgsmål henvises til både lov 409 
og skolereformen. 
Jeg synes, dette skoleår har været meget svært at få til at fungere pga lov 409 og 
kommunens skolepolitik. 
Lov 409.  
Der tages fx ikke hensyn til lærere der skal have 9. klasse til afgangsprøven. 
Arbejdet omkring projektopgaven og prøverne kan ikke "normaliseres". Efter den 
gamle overenskomst var arbejdet reduceret det meste af året for at kompensere for 
det komprimerede arbejde i prøveperioden. 
Middelfart kommune.  
Den nye kommunale tildelingsmodel for økonomien på skolerne er problematisk på 
to områder: 1) den tilgodeser ikke skoler med høje klassekvotienter 2) den tager 
ikke højde for skoler med lærere på aldersreduktion og lærere fra 93-gruppen. 



Når min skole rammes på begge punkter, betyder det, at lærerne i de fleste timer er 
alene med 27 elever i klassen og at lærernes undervisningstimetal er højt og tiden 
til andre opgaver er lavt. 
 
Skolens ledelse gør hvad de kan for at afhjælpe problemerne. Men som lærer 
oplever jeg, at politikerne i skoleudvalget og lederne i skoleafdelingen og Børn og 
Unge forvaltningen ikke er interesserede i at forstå og afhjælpe udfordringerne på 
skolen. Det betyder, at der bliver et dem og os, hvilket ikke er befordrende for at 
eleverne får en god skolegang. 

• Er på en 10. klasse skole, og 10. kl er ikke med i reformen. Derfor har jeg såvidt 
muligt svaret 'ved ikke' på de spørgsmål. Har skiftet såvel skole som kommune (til 
Hillerød) dette skoleår pga ekstremt dårlige arb vilkår i Helsingør Kommune, så selv 
om der stadig er stress, er det ingenting ift. sidste skoleår. Min tidligere ledelse 
valgte i høj grad at køre skole efter reformen et helt år inden den trådte i kraft - 
bl.a. med tre ugtl tilstedeværelsesdage, og det var rigtig hårdt og stressende 
ovenpå lockouten.. 

• Lærerne har for lidt tid til at udføre opgaverne tilfredsstillende. Dette har generelt 
øget sygefraværet pga. Øget stressniveau. 
Pædagogerne er ikke klædt ordenligt på til opgaven i skolen. 

• Der er bestemt gode intentioner i reformen, men vores muligheder for at leve op til 
disse, er stort set ikke eksisterende. 

• Eleverne har mindre tid til motion end tidligere. Jeg arbejder på en idrætsskole, hvor 
der tidligere har været meget fokus på bevægelse, men lærerne har ikke tid til at 
forberede bevægelsen i timerne på samme tid med det faglige.. 
Reformen er god, men kan ik lade sig gøre med arbejdsaftalen.. 

• Vi mangler SÅ MEGET TID til at forberede men især efterbehandle undervisning, fx 
bedømmelse af elevers skriftlige arbejder. Jeg har pt 23 elever i dansk (skriftlig 
fremstilling), 68 elever i dansk (retskrivning og læsning) og 68 elever i engelsk 
(skriftlig fremstilling) - det er meget vanskeligt at nå at rette/bedømme læse- og 
retskrivningsprøver, skriftlig fremstilling m.m. 

• Jeg går stadig rundt med en dyb frustration over ikke at være blevet hørt og over at 
mine nærmeste ledere reelt ikke længere har noget råderum. Det dikteres oppefra 
af kommunens og deres embedsmænd, at vores læringscenter hvorom hele 
reformen skal dreje, skal nedskære sin åbningstid med 33 % og i stedet skal jeg 
bruge mine vejledningskompetencer på at drive faglig fokus (lektiecafé) og 
understøttende undervisning. Jeg var ikke klar over, at det var dét der mentes med 
at lederne skulle have lov til at lede mere. De politiske ledere mener også, at jeg og 
mine kolleger i gennemsnit skal undervise 830 timer til den samme løn som de, der 
underviser 750. I mange af vore klasser er der 28 elever. På de små skoler i min 
kommune er der 13 - 18 elever. Vi får samme løn, men har meget mere arbejde i de 
store klasser. Det er urimeligt, at vi nu går efter hinanden i frustration over ulige 
arbejdsopgaver i stedet for at gå efter vore politikkere. Men de vil ikke høre og 
fagforeningen har reelt ikke nogen indflydelse heller!  
 

• Jeg synes, der er mange rigtig god tiltag i skolereformen, men det er dybt 
problematisk, at den ikke er finansieret. Jeg er ikke tilfreds med Lov 409, men jeg 
har heldigvis en rigtig dygtig ledelse, der ved hvordan de får skabt arbejdsglæde hos 



personalet, bl.a. ved at vi har en meget lempelig tilstedeværelse - "det skal give 
mening." 
Jeg oplever, det er blevet sværere at mødes med kollegaer, idet vi alle har fået flere 
undervisningstimer. Jeg er bekymret for samarbejdet og udviklingen i den danske 
folkeskole. 

• Jeg arbejder på et 10. klassecenter, hvilket gør at jeg ikke er berørt af 
skolereformen direkte, men Lov 409 er meget afgørende for organiseringen af min 
arbejdsbyrde. 

• Jeg har efterhånden svaret på mange spørgsmål om skolereform og arbejdstid, og 
det er sjældent, at jeg kan svare præcist på spørgsmålene, da vi f.eks. har fleksibelt 
skema på min skole, hvilket gør, at man ikke direkte kan sammenligne skemaer fra 
sidste år med i år. 
Det er også svært at svare på spørgsmål skolereform - da der faktisk er nogle af 
tingene, der kunne være gode - men da det hele afhænger af, hvor godt forberedte 
vi lærere er, drukner det i arbejdstidsbestemmelser. 

• Det har været dejligt at få adskilt arbejde og fritid, at få sat max timetal på mit 
arbejde. Mine weekender og aftener er blevet fantastiske. Til gengæld kan det nogle 
uger være svært at nå sin forberedelse og kvaliteten af skole hjemsamarbejdet er 
faldet.  
På min skole har ledelsen været gode til at åbne for fleksibilitet.  
Jeg har kun op til to ugentlige vikartimer, som ligger fast, det betyder, at jeg altid 
ved, hvad jeg møder op til, og jeg ved, at jeg som minimum har 7 klokketimer til 
forberedelse. 
 
 

• Jeg mener reformen påvirker elevernes læring negativt, da lærerne skal undervise 
mere, og derved ikke mulighed for at forberede sig godt nok. 

• Jeg synes, der er gode ting ved lov 409. Jeg synes det er godt, man har en 
arbejdsplads på skolen, og på den måde kan lægge arbejdet fra sig. Førhen 
arbejdede jeg langt mere en 40 timer. Når det så er sagt, er det langt fra nok 
forberedelse, hvilket betyder det ikke bliver gennemført undervisning - ofte når jeg 
slet ikke at forberede undervisningen. 

• Der er ikke taget højde for fagenes forskellighed, og om man arbejder i udskoling 
eller indskoling. Forberedelse og rettearbejde er forskellig alt efter hvor du er. Det 
dur ikke at det kun er skolelederens der skal have disse overvejelser. Jeg oplever at 
det er det mine kolleger går ned på. 

• Vi er en skole som stort set arbejdede efter reformens intentioner i forvejen - lov 
409 har vanskeliggjort denne arbejdsform - samarbejde på tværs er en stor 
udfordring 

• Jeg har været sygemeldt med stress siden jul. Grunden skyldes selvfølgelig ikke 
alene mine arbejdsopgaver men de har også spillet en stor rolle. 

• Sammenkoblingen mellem reformen og Lov 409 har mildt sagt været uheldig - ikke 



mindst fordi reformen i den grad har været underfinansieret. 

• Det har ikke været muligt at svare særlig nuanceret på jeres spørgsmål.  
F.eks spørgsmålene omkring den understøttende undervisning. Jeg arbejder på en 
skole med 30 klasser. Jeg er meget glad for timerne. Jeg har dem i egen klasse og 
mener, jeg bruger timerne som intentionerne. Timerne er forskellige afhængigt af, 
om de læses af en af klassens lærere eller ej, og om man er i indskolingen, på 
mellemtrinnet eller i overbygningen. Alligevel bliver jeg spurgt om, hvorvidt jeg har 
styr på, hvordan timerne bliver brugt på min skole. 
 
Man kan heller ikke svare nuanceret på, hvordan reformen virker. Noget virker godt 
og indenfor andre områder er der lang vej endnu. 

• Lov 409 og skolereformen er jo ikke det samme, så derfor er det underligt, at det 
kobles sammen i de sidste spørgsmål. 

• Fuld tilstedeværelse på skolen = mindre forberedelse. Jeg kører på rutinen. Der er 
ikke ro til at tænke nyt - det er i praksis umuligt efter 5-6 klokketimers arbejde. Men 
nu kan jeg da rigtig se hvor meget jeg har arbejdet gratis før! 

• Reformen og lov 409 er på mange måder ikke gennemtænkte. Der er for mange 
ubekendte og skolelederne kan ikke finde den røde tråd. Man tolker og tolker og 
skyder med spredehagl - det gælder både kommune, ledelse og lærere.  
Det mest skadelige er den stressede hverdag, som i sidste ende går ud over 
eleverne, da man har et ringere overblik og ringere mulighed for at evaluere. 

• Åh, der er så meget jeg har lyst til at sige, at jeg dårligt ved hvor jeg skal starte.  
Min skole er en specialskole, hvor også inklusionsbestræbelserne er en del af den 
almindelige opløsning.  
Lov 409 giver ikke den nødvendige tid til forberedelse og har ødelagt det livgivende 
engagement, som vellykket undervisning og pædagogik ikke kan undvære. 
Skolereformen er en tragisk misforståelse, både teoretisk og praktisk. Ledsaget af 
uhåndterligt ordgejl og sterilt nysprog. 
Den er et forkert svar - på et forkert spørgsmål. Der er et vist rationale bag, 
indrømmer jeg, men vægtningen og proportionerne er helt i skoven.  
Et teknokratisk forsøg på oppefra at lave et "stort spring fremad" (a la Mao Zedong 
1957). 

• Jeg arbejder på en intern skole på et børnehjem under Kbh´s kommune. Dette er 
børn der af forskellige årsager har svært ved at deltage i undervisningen. Derfor er 
en længere skoledag (med færre ressourcer og flere fagtimer)bestemt ikke til 
hverken elever eller læreres fordel. 

• Manglende forberedelsestid og større krav fylder meget. Man taler meget om fælles 
forberedelse og tværgående forberedelse, men der er ganske simpelt ikke tid til 
dette. Der er en generel opfattelse af, at lærerne løber hurtigere, er dårligere 
forberedt og generelt er utilfredse med den måde de har mulighed for at forberede 
sig på / afvikle undervisningen. 

• At regereingen valgte at lovgive i stedet for at (KL) indgå en arbejdstidsaftale 
påvirker mit virke som lærer i negativ retning. Jeg føler ikke jeg har et ligeså stort 
ansvar længere, da jeg ikke selv bestemmer hvornår og i hvilket omfang 
forberedelsen til de enkelte timer skal lægges. 



 

• Der har helt sikkert været de bedste intentioner med skolereformen, Den har blot 
manglet at blive gennemarbejdet. Derfor er der lavet nogle forhastede tiltag, som 
desværre giver frustration hos lærerne mere end det giver en gevinst. Reformen 
opleves som forhastet og ikke gennemarbejdet.  
Reformen er underfinancieret og derfor er lærerne spændt for hårdt for. 
Opgavemængden er blevet større og desuden diffus 

• Lov 409 og skolereformen er ikke lavet for børnenes skyld, men for politikernes 
skyld. Lærernes magt er blevet banket helt ned under gulvbrædderne. Udadtil skal 
det se ud, som om lov 409 er for børnenes skyld. 

• Vi må kæmpe for at mængden af opgaver passer til tiden, vi har til at løse dem. 
Politikerne er argumentresistente og derfor sejler folkeskolen direkte mod kaos.  
Samtidig kaster vi eleverne direkte i armene på privat- og friskoler. 
Det viser sig jo også nu, at skolelederne overvejende ikke føler, de kan løse 
opgaverne tilfredsstillende på den afsatte tid. Den erkendelse kunne de nok ha fået 
sympati for, hvis de ikke kun havde lagt sig fladt ned og logret for Antorini og 
hendes regnedrenge, da reformen blev vedtaget.  
Det samme med eleverne, som for stor dels vedkommende ikke føler sig tilpasse i 
skolen. 
Nu smager de konsekvenserne som lærerne har forudsagt og også i høj grad 
mærkede fra reformens start. 
En underfinansieret reform og en arbejdstid, som medfører mange stressede lærere, 
vil aldrig kunne løfte eleverne til et bedre slutresultat. Tværtimod! 
 

• Man kan ikke sætte en masse nye tiltag i gang uden at sende penge og tid med. Der 
skal være mere tid til teamsamarbejde. 
Mere tid til forberedelse. Nu bliver alting kun gjort halvt. Der skal være tid til at gøre 
tingene ordentligt. 

• I bliver da nødt til at skille reform og lov 409 ad. Loven er noget møg, mens der er 
gode ting i reformen 

• Som folkeskolelærer har jeg sat mit eget barn på privatskole. Han skal ikke ofres i 
dette vandvid. 

• Skolereformen har mange gode tanker og det er kedeligt at skolereformen og lov 
409 bliver blandet sammen 

• Jeg synes, at elevernes negative resultater er på grund af de lange skoledage, som 
de har! De mindste klasser skal være i skole til 14.30, så lang tid kan de slet ikke 
holde koncentrationen, så bliver der ikke kvalitet i alle undervisningstimernw, for 
man kan ikke holde et højt fagligt niveau i så lang tid med eleverne!  
 
Og ja så kan man jo lave bevægelse og alt muligt sjovt, men dette kræver meget 
forberedelse, og den har man ikke rigtig med den nye lov!  
 
Jeg kan godt se, at de har haft gode intentioner med den nye reform, men de giver 
ikke tid til at få den indarbejdet ordentlig! Man har skulle tilpasse sig alt for mange 
ting.  



 
Jeg har skiftet arbejder, begrund af den nye reform! Har skiftet til en skole tættere 
på mit hjem, sø jeg hurtigere kan hente børnene og være mere sammen med dem. 
Men også til en skole, hvor man ikke har 100% tilstedeværelse, så man stadig kan 
flere lidt! 

• Lov 409 har omlagt tysk, således at faget er kommet ind fra 5.Kl. Ialt er der tillagt 
faget 40 timer fra 5.-9.kl. Vi har tidligere haft 4 timer i 9.kl og 8.Kl, som nu er 
nedskåret til 3 timer. Det bliver helt umuligt i overbygningen at nå de mange krav til 
både mundtlig og skriftlig eksamen. Som tysklærere er vi slet ikke blevet hørt i 
processen. 
Faglig fordybelse fungerer slet ikke i udskolingen - ingen lærere ønsker faget 
frivilligt. Tidsspilde. Læg i stedet flere timer ud til eksamensfag i udskolingen. 
Eleverne får intet ud af undervisning efter kl. 15. Lange skoledage virker tunge og 
læringseffekten er lig nul. Lektiecafe fungerer slet ikke for udskolingen, eleverne 
fritages for faget, problem at finde en løsning, der dækker alle fag. Lad eleverne få 
lektiehjælp uden for skolens rammer.  
Generelt er udskolingslærerne belastet af mange dage til kl. 15.30 eller sågar 16. 
Min energi er lig nul om eftermiddagen, jeg er blevet mindre engageret i mit 
arbejde, mindre fleksibel og regner efter pr. time, at jeg ikke arbejder for meget. 3 
arbejdslørdage pr. år og en uge taget fra sommerferien har øget arbejdspresset. Jeg 
laver intet i weekenden og stile og andre opgaver skriftlige er kraftigt reduceret. Der 
er simpelthen ikke tid til at rette - et hold tyske stile tager 10 timer, terminsprøver 
er skåret væk fra 8.kl. Vi får ikke bedre elever af lov 409. Alt for mange lærere har i 
dette skoleår været sygemeldt med alvorlig stress. 

• Med mine briller på, er det en stor spareøvelse, der skal få lærere til at arbejde 
mere - gratis. Jeg er f.eks. gået 3500,- ned i løn, men arbejder det samme som 
sidste år. 

• Jeg er nu blevet glad for lov 409, da jeg ellers ville arbejde alt for meget! Jeg 
mener, at folkeskolereformens muligheder slet ikke er udnyttet optimalt på min og 
mange andre folkeskoler. Her har man blot fået mere af det samme! Eleverne er 
trætte og bliver kede af at gå i skole.  
Der er alt for meget fokus på individ og præstationer, og elever der falder udenfor 
normalområdet får dermed endnu større udfordringer med at opleve sig inkluderet!  
 

• Det er ikke rimeligt at sidestille lov 409 og reform i samme spørgsmål 

• Der spørges ind til Lov 409 og skolereformen under et. Disse to ting skal adskilles, 
da de ikke er sammenlignelige. Hensigten med reformen har været god - hensigten 
med Lov 409 har været en anden. 

• Der er ikke så mere at sige end: "Red sig, hvem der kan"! 

• Der er for mig ikke sammenhæbg mellem reform og 409. Det er forkert at 
sammekæde spørgsmålene. 

• Jeg har ikke andre ting at tilføje udover at det jo stadig er lige så forskelligt fra 
kommune til kommune og fra skole til skole som tidligere.  samtidig med at rigtig 
mange kommuner er i gang med at stramme skruen endnu en gang.  
 



Det er jo altafgørende at man arbejder i en kommune og på en skole hvor der er en 
vis sympati og forståelse for vores arbejdes natur. Alle lærere her hvor jeg arbejder 
er vrede over den stadige mistillid til vores arbejdsmoral og hvordan vi gør vores 
job.  
 
Alt bliver hevet ned over hovedet på en i en pære vælling uden og intet er 
gennemtænkt. Dybt irriterende og frustrerende og det bliver nok ikke anderledes de 
næste mange år - jeg håber bare at der er tilstrækkeligt mange lærere der skrider 
fra jobbet så politikerne ikke kan komme udenom at lave en anden hverdag på den 
ene eller anden måde 

• Med ok-2015 bliver det endnu værre at få hverdagen til at hænge sammen. 

• Lærerne er generelt meget trætte. De forsøger at levere det bedste de kan. Vi er nu 
kommet til næste års fagfordeling og overvejelser/arbejde med, hvor mange og evt. 
hvem der skal være ansatte næste år. Jeg fornemmer et meget højt internt konflikt 
niveau. 
 

• Skolereformen og lov 409 modarbejder hinanden 
 
 

• Jeg arbejder i en kommune med en ok lokalaftale. Alligevel er vi presset på vores 
arbejdstid. Bla grundet kommunal økonomi.  
Lov 409 vil være skrækkelig at arbejde under.  
Reformen er baseret på synsninger og ikke evidens og det bærer det præg af. Nogle 
områder giver fin mening. Andet er helt hen i vejret.  
 
 

• Jeg var glad for reformen, da det så ud til at jeg skulle arbejde 6 lek. mindre i ugen. 
 
lige nu er det det sammen. 

• I Fursø Kommune og særligt på min skole, tror jeg man har gjort sig umage , for at 
afbøde det værste af reformen. Lærernes arbejdsforhold her er nok bedre end 
mange andre steder. 

• Jeg hader at sidde og forberede mig på en kvadratmeter i et storrumskontor. Der er 
ofte forstyrrende snak og ikke plads nok til at forberede mig. Jeg har meget svært 
ved at finde ro til at læse litteratur. Der blev skruet meget op for tilsyn i pauserne - 
det betyder, at jeg mange dage ikke har ½ times sammenhængende pause. I 
starten af skoleåret havde jeg meget svært ved at få tid til at spise i ro og mag. 
Det er stressende, at der ikke er ordentlig tid til at rette opgaver og nogle gange må 
eleverne vente mange uger på at få en skriftlig opgave igen. Det er ikke 
tilfredsstillende hverken for dem eller mig! 
Mht. vikardækning, så oplever vi at mange akttimer, tosprogstimer og 
specialundervisningstimer blive inddraget og brugt til vikardækning. Dvs. at det går 
ud over de svage elever! 
Efter 6-7 lektioners undervisning er jeg helt udkørt og den tid, der er placeret 
derefter til forberedelse er uanvendelig.  
Lov 409 harmonerer ikke med lærerjobbet - det er et faktum og står ikke til 



diskussion. 

• I blander to ting i mange spørgsmål, som det derfor er svært at svare på. 
Mange udenforstående sætter lov 409  og reformen sammen. 
Blot fordi lov 409 handler om lærerne er det ikke ensbetydende med, at reformen og 
loven kan (be)dømmes under et. 
 

• Til det sidste: der har ikke været gode intentioner med 409, nogle af intentionerne 
bag skolereformen er ok, men det er min oplevelse at det mest har været en 
spareøvelse - KL og den lokale kommune bakker ikke økonomisk op. 

BILAG 18 

 

 

BILAG 19 

 



 

 

 

 

 

BILAG 20 

 

 



BILAG 21 

 

 

 

 

BILAG 22 

Hvis du har kommentarer til den fulde tilstedeværelse sammenlignet med din 
fordeling af arbejde og fritid sidste år, må du meget gerne skrive dem her. Tilføj 
gerne dit telefonnummer efter din kommentar, hvis redaktionen må kontakte dig 
for en uddybning. Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og ikke dine 
svar i øvrigt, som er helt anonyme. 

• Det er ikke tilstedeværelsen, der er det største problem. Det er det antal opgaver, 
som er pålagt den enkelte lærer, der giver problemer med at kunne nå bl.a. 
forberedelsen. 
Jeg underviser 3 timer ekstra om ugen og fik samtidig fjernet 120 timer til opgaver, 
som jeg løste sidste skoleår ud over undervisningen - uden at opgaverne blev 
fjernet! 
 

• Hvis man f.eks. har forberedelse som det sidste på skoledagen, er det ikke 
nødvendigvis der, man har overskud til at få noget fra hånden. 

• Se venligst tidligere svar. 
 
Anette Agerboe (som ikke ville være svær at finde som 68-årig lærer på Læsø 
skole!) 
 



 

• Jeg vil beholde det som det er.  
De har selv vagt det skal være sådan, og så er det , det de får. 
 
Jeg har fri, når jeg kommer hjem, og jeg er mangler bare at vende mig til at jeg 
ikke skal møde forberedt længere. 
 
Jeg retter heller ikke opgaver i samme mængde og tempo længere. 
 
Jeg holder ikke længere teammøder og er kun til SHS samtaler i meget ringe grad. 
Her er der virkelig sket en ændring. 
 
 

• Jeg arbejder mindre i dag, men vil alligevel foretrække den gamle arbejdstid, da jeg 
her var fleksibel og kunne planlægge selv. 

• Det er virkeligt gået op for mig, hvor mange timer jeg har brugt før i tiden, til 
samme løn. Jeg nyder min nye frihed og fri aften og weekend. Jeg vil aldrig mere 
være så dum, specielt ikke når jeg tænker på, hvor lidt der åbenbart er blevet sat 
pris på det.... nu får forældrene, hvad de støtter op om... man bliver træt af at blive 
nedgjort. 

• Som lærer har man s.k. spidsbelastningsperioder, hvor det er nødvendigt, at man 
arbejder meget og længe. Tidligere kunne man så i 'roligere' perioder arbejde det 
mindre. 
I dag er det sådan, at arbejdsopgaver ifbm. forberedelse og efterbehandling ikke må 
foregå efter 17:00. Det betyder, at arbejder man efter fyraften, er det for egen 
regning. Man kan altså ikke flexe den hjem ved at gå tidligere i perioder med færre 
opgaver. 
Så lige nu arbejder jeg over, når jeg har mange opgaver. Og er samtidig til stede, 
når jeg har færre af slagsen. 
Fuldkommen galimatias. 

• Kun dette svar fordi det så forhåbentlig over tid bliver synligt at dette er en 
forringelse!! 

• Jeg er glad for fuld tilstedeværelse. Det er supergodt for mig. Jeg arbejder dog 
stadig hjemme i smug ind imellem. Jeg har helt sikkert kollegaer, som foretrækker 
at arbejde mindre på skolen (eller generelt bare at arbejde mindre og det vil jeg 
ikke citeres for:-). Det er ikke fuld tilstedeværelse, jeg er utilfreds med. Det er ALT 
FOR LIDT TID TIL FORBEREDELSE AF DEN FANTASTISKE UNDERVISNING, VI BLIVER 
BEDT OM AT PRÆSTERE I USIKRE RAMMER. 

• Arbejder på 10.klasses Center, hvor der er store "pukler" i løbet af året, som man 
aldrig kommer helt uden om. 

• Fuld tilstedeværd tager ikke højde for spidsbelastnings perioder. Ledelsen har ikke 
indblik i den enkelte læreres dagligdag og kan derfor ikke planlægge sig ud af disse. 
Der er tidspunkter, hvor man som lærer skal lægge flere timer end hvad det fulde 
tilstedeværd giver. I disse situationer skal skolen betale yderligere og lederne finde 
midler som ikke er tilstede...hvorfor arbejdsopgaver ikke løses i tide, eller slet ikke 



løses. 

• Der skal være begrænsning på antal lektioner en lærer skal undervise! 
 
Det burde forbydes at der undervises mere end 25 lektioner!!! 
 
Der er simpelthen ikke tid nok til forberedelse og efterbehandling. 
 
Reformen har gjort at folkeskolen er for forskellige fra kommune til kommune! 

• Fuld tilstedeværelse er ok for mig, men der er for mange opgaver. De kan ikke løses 
på den tid, der er til rådighed... 
Flex er farligt. Mange kolleger tager arbejdet med hjem og arbejder ekstra. 
 
Klasselærerfunktionen dækkes ikke ind, og vi har mange elever med store 
problemer. Der er ingen AKT. Hun er nemlig gået på barsel. 
 
Mange lærer har mellem 28-32 undervisningstimer.  
Ingen nyansættelser grundet besparelser. 

•  
 
Arbejdsmængden kan ikke nåes inde for den faste arbejdstid. Vi prøver at ændre på 
arbejdsopgaverne... 

• Jeg nyder, at have fri når jeg er kommet hjem. Undervisningstimetallet er bare for 
højt til at den øvrige tid rækker. 

• Jeg vil helst beholde den fulde tilstedeværelse, idet jeg ikke ønsker det grænseløse 
arbejde, jeg havde sidste år. På den måde er lov 409 med til at beskytte mig, men 
ikke give eleverne det de tidligere fik af mig. Jeg har tidligere arbejdet rigtig mange 
timer! Og det gør jeg ikke på samme måde mere, de får i højere grad blot den tid de 
betaler for. Ærgerligt for dem, for de fik meget mere arbejde ud af mig tidligere! Jeg 
tager indimellem tekster med hjem for at læse. Jeg underviser i udskolingen og kan 
ikke nå både at læse og bearbejde tekster indenfor arbejdstiden, selvom jeg for 
alvor har skruet ned for ambitionsniveauet, det gør ondt! 

• Jeg laver væsentlig mindre end før. Jeg er ofte for træt til at udnytte min 
forberedelses tid, men jeg nyder at have weekender og aftner fri 

• Jeg er MEGET glad for at have fri, når jeg går fra skolen, og hvis jeg ikke havde et 
lille barn, ville jeg helst bibeholde fuld tilstedeværelse. Da jeg har en lille dreng, ville 
jeg dog hellere kunne lægge noget af mit arbejde om aftenen/i weekenden og 
dermed få mere tid sammen med ham i hverdagen. 

• Svar mulighederne passer ikke til min situation, da jeg ikke har fuld tilstedeværelse 
og selv kan bestemme hvor jeg forbereder mig, iøvrigt ligesom sidste år 

• Det er selvfølgelig rart at have fri, når man er hjemme, men da jeg ikke kan nå at 
forberede mig helt til undervisningen og selv om jeg kan køre på rutinen, er der 
ting, der skal laves og dem laver jeg derhjemme - ellers ville jeg nok være endnu 



mere stresset. 

•  

• Jeg har tilgængelighedstid på 38 timer/ uge 
 
Her skal jeg være tilgængelig for min ledelse og mine kollegaer. 
 
Man kan indkaldes med to dages varsel til møde eller andet. 
 
Jeg må selv bestemme hvor jeg laver individuel forberedelse. 

• Arbejde hjemme giver ikke mere tid - tværtimod kommer man lettere til at bruge 
mere tid end man er blevet tildelt = gratis arbejde. 

• Ved fuld tilstedeværelse er jeg nødt til at forberede mig, når jeg er dødtræt og 
uoplagt, og så bliver forberedelsen derefter. 

• Jeg har svaret med kommentarer i det foregående. Det står jo så sikkert på en 
forkert rubrik. 

• Grunden til at jeg har en aftale om ikke at være på skolen til al min forberedelse er 
at jeg er ansat i fleksjob. Jeg er dog uddannet lærer og ansat i en lærer stilling, dog 
er mit "skånehensyn" at jeg må forberede mig hjemme, da jeg så kan klare at 
arbejde lidt flere timer.  
Hvis i har spørgsmål er i velkommen til at ringe på 

• Lidt udem for nummer: min stakkels hund må ligge mange flere timer alene og ofte 
er vi klar til at gå i seng så snart vi kommer hjem. 
Synes ideen om tilstedeværelsen er god men har brug for at koble af efter den 
krævende undervisning før møder/ skrivelser m.m kommunikationen på skolen er 
blevet mere tavs og den form for sparing / afkobling og møde med mine kollegaer 
henvist til steder hvor man må grine/ tale hvad man ikke må mere på 
personalestuen pga forberedelse. 

• Som jeg skrev tidligere, så har jeg brug for mere flexibilitet jvf mit familieliv. 

• Vi har 37 timer på skolen og 4,5 timer hjemme 

• det er skønt at få sine weekender fri. 
 
arbejdmængden er så stor, at hjemmearbejde vil være en dræber og stresse alt for 
meget. 
 
Nu kan jeg med god mavefornemmelse møde uforberedet frem til de timer, der ikke 
har været tid at forberede. 

• Efter 38 år med den anden arbejdsform, troede jeg at det ville blive meget svært at 
vænne sig til fuld tilstedværelse, men det har jeg hurtigt vænnet mig til og synes 



det er fint. Føler mere frihed hjemme. 

• Har aldrig arbejdet så lidt som nu. 

• Jeg nyder da at have fri, når jeg har fri. 
Men der er også ting, jeg ikke når på skolen. 
Det er svært at være kreativ, innovativ og fuld af gejst mellem 14 og 16 fx. 
Jeg gik ned med stress fordi jeg ikke kunne nå at forbedrede mine timer. jeg skulle 
rende til mange møder om inklusionsbørn i min klasse. Jeg fik ikke ekstra tid til det. 

• Hvis mit skema bliver mere fast og overskueligt, bliver arbejdet med reformen 
nemmere. Ligenu er det største problem mangel på fastlagt forberedelsestid til al 
undervisning. 

• Den fulde tilstedeværelse er mit eneste værn mod for meget arbejde. 

• Har siden jeg blev lærer i 1994, kun arbejdet på skolen, og holdt fri, når jeg kom 
hjem. Det har ikke ændret sig med lov 409. 
Derimod mangler jeg den fleksibilitet, som jeg havde tidligere. Jeg har måtte skifte 
tandlæge og dyrlæge, fordi de ikke havde åbent efter, jeg havde fået fri. Et besøg 
på 20 minutter his lægen betyder at jeg må melde mig syg et par timer i stedet for 
at flekse tiden. 

• Vi har ikke fuld tilstedeværelse i min kommune 

• Gerne beholde den fulde tilstedeværelse, men gerne indført en flexordning, så man 
ikke skal gå præcis kl. 15/17 og møde 7.55 næste morgen. 

• Svært for børnefamilien til at hænge sammen med den ufleksible arbejdstid, som på 
mange måder er god fordi lærerne kun når det, de når. Kvaliteten i undervisningen 
er forringet. 

• Når tiden ikke slår til ift. opgavemængden, så er det rart, at det er klokken der 
fortæller, at man har fri alligevel. Så må det jo ligge til tiden byder sig. 
Bagsiden bliver krænkelse af min faglige stolthed. 

• Vi får i kommende skoleår åbnet op for, at vi kan flekse nogle få timer om ugen. 
Dog skal vi stadig have fuld tilstedeværelse. Så mangler vi bare at flekstiden også 
kan bruges hjemme. 
 
Jeg arbejder rigtig godt derhjemme og nyder at have arbejde hjemme. Primært fordi 
jeg bor alene med mine to børn og når de er hos deres far har jeg tid og ikke mindst 
RO til fordybelse. Det er svært at finde pt!! 

• Skolereformen bygger på manglende tillid til lærerne. Derfor bliver man nødt til at 
vise hvad man kan nå på de timer man er tilstede, at jeg før fast har brugt 3-4 
aftener og søndagen til at forberede mig, plus selvfølgelig holdt de nødvendige team 
møder om elever, planlægning, ny skabelser og fælles møder der angik hele skolens 
personale. Det skal vi ikke have blandet sammen så man får lidt tid derhjemme, så 



ender det bare med det "grænseløse" arbejde. 

• Jeg havde en pukkel af opgaver samt ingen individuel arbejdsplads - hvorfor jeg 
hele tiden blev forstyrret, da jeg brugte min arbejdsplads på skolebiblioteket. Her 
troede folk, jeg var på "pinden". Jeg lavede en aftale med min skoleleder om at 
arbejde hjemmefra i en afgrænset periode og i forhold til den konkrete opgave. 
Når man i den grad er overbebyrdet med masser af "det er jo bare en opgave" er 
det bedst med en fast bagkant, ellers ville rovdriften da ingen ende tage. 

• Lov 409 er mit værn mod det grænseløse arbejde: tilstedeværelsespligten gør at jeg 
ikke arbejder (alt for meget) gratis. Der er simpelthen for mange opgaver - og det 
vil ikke ændre på det, at jeg kunne forberede mig hjemme. Opgavemægden skal 
under alle omstændigheder ned, hvis der skal være kvalitet. 

• Vil helst forberede mig på skolen indenfor min arbejdstid. Men der er for lidt tid til 
forberedelse og mine andre arbejdsopgaver.  
Som det er nu er mine dage for lange til at jeg orker at forberede mig om aftenen 
efter arbejdstid. 
 
Grundet en længere sygemelding m stress sidste år, er jeg nødt til at sætte 
arbejdstempo og intensitet ned i år. 

• arbejdet er blevet meget mere presset sammen, når man ikke kan fordele tiden, 
som det passer bedst for en selv. Det er meget utilfredsstillende og dræber 
arbejdsglæden 

• Med den øgede arbejdsbelastning, ville jeg skulle arbejde op mod de 50 ugentligt, 
hvis jeg skulle være forberedt i samme grad som før 

• Jeg har fået fuld råderet over mine weekender og ferier ved at være fuldt tilstede på 
skolen 

• Jeg er tilfreds med fuld tilstedeværelse. Jeg har fået mere frihed, en dag mere fri i 
weekenden og ingen dårlig samvittighed mere, for det er ikke mig, der har besluttet, 
at der ikke er tid nok til forberedelse. 

• Vi har forberedt os hjemme, så nogle af spørgsmålene kan være svære at besvare. 

• Jeg arbejder helt sikkert mindre med fuld tilstedeværelse, og det er utilfredsstillende 
i forhold til min undervisning. 
Er i udskoling, og jeg kan ikke rette, hvad jeg skal - savner at kunne gøre det, når 
jeg er frisk i hovedet til det. 

• Min forberedelse til autister ligger i "klumper" i løbet af året. Altså nogle uger megen 
tid til at fremstille individuelle opgaver. Andre uger ingenting, hvor jeg så kan bruge 
tilstedeværelsestiden til computerspil!! 

• Har oplevet at jeg pludselig har en helt anden fritid, der tilgodeser mine børn og 
mand i større grad og også har mere tid til mig selv og egne sysler. 



• Med den behandling vi skolelærere har fået de sidste par år, vil jeg aldrig mere 
arbejde gratis i min fritid. Tidligere brugte jeg ferier, weekenderne og aftener på at 
lave et godt stykke arbejde for mine elever. Det var interesse og mit store ønske 
om, at mine elever skulle blive så dygtige og glade som muligt. 
Nu vil jeg gøre det så godt jeg kan indenfor de rammer, der er givet. 
Ingen politikere ved noget som helst om, hvad det vil sige at være lærer eller hvad 
læring er. 

• Den fulde tilstedeværelse er en hemsko for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge 
sammen og den gør min forberedelse dårligere. 

• Jeg har alt for mange arbejdsopgaver til den tildelte tid, så ønsker ikke at gå tilbage 
til det "flydende" arbejde. Jeg gør hvad jeg kan når jeg er på arbejde, og så kan jeg 
ikke gøre mere. 

• Vores fleksibilitet er desværre forsvundet ligesom samarbejdet. Det er nu endnu 
tydeligere, hvordan få (af os) trækker læsset som altid! Hvis skolelederne havde 
fyret de dovne lærere, stod vi ikke i denne situation. De dovne lærere er der stadig, 
men arbejder ikke 37 timer på skolen. 

• Jeg vil ikke tilbage til at arbejde så meget, som jeg gjorde for at levere et ordentligt 
stykke arbejde, men jeg savner min fleksibilitet. Kan se nu, at jeg har betalt dyrt for 
den. 

• Nu har vi i vores kommune en pulje på 240 timer, vi selv kan disponere over (falder 
til 200 timer næste skoleår). Det er fint, og får det til at hænge sammen for mig. 
Jeg vil meget nødig tilbage til at skulle arbejde om aftenen og i weekenden! 

• Jeg har altid brugt mest tid på skolen og forberedt sammen med kollegaer, så for 
mig er det ok at skulle Være mere på skolen, men nogle opgaver løse bedre 
hjemme. 
 
Jeg synes at problemet med mere tid på skolen er, at ledelsen forsøger at putte 
flere opgaver og andre opgaver ind i den sparsomme forberedelse vi har. 

• Fuld tilstedeværelse med indbygget fleksibilitet vil være optimalt. man ligger sin 
arbejdstid på skolen, men kan i periode med mange opgaver abejde længere og i 
periode med færre opgaver arbejde mindre. 

• Mit lærerarbejde er min hobby. En hobby skal dyrkes når man har lyst! 

• Da forberedelsestid ofte ender som vikartimer foretrækker jeg den gamle ordning, 
det er simpelthen for nemt at stjæle forberedelsestiden til vikarundervisning. Der 
burde være et loft for vikartimer pr lærer. 
Derudover placeres forberedelsestiden ofte for dårligt uden sammenhæng , feks. 
Kan man ikke bruge 1/2 time til noget som helst! 

• Men arbejdsopgaverne skal være sammenhængende med den tid vi har til rådighed! 



• Da jeg har været sygemeldt med arbejdsbetinget stress det meste af skoleåret, 
ender skoleloven med at blive god for mig, for nu ved jeg, hvornår jeg skal stoppe 
med at arbejde. 

• Det er vanskeligt at være i klassen fx 6 timer (med specialbørn) og så have 
overskud til at forberede sig de næste timer. Det var bedre før, at jeg kunne tage 
hjem og slappe af , og så forberede mig først på aftenen. 

• Med de flere arbejdsopgaver er min eneste mulighed for at afgrænse arbejdet til 40 
timer i ugen den fulde tilstedeværelsespligt. Det er ufleksibelt og ødelæggende for 
undervisningen og relationsarbejdet til elever og forældre. Men min samvittighed vil 
medføre en ekstrem lang arbejdsuge, hvis jeg skulle komme lige så velforberedt, 
som før reformen og lov 409. 

• Den fulde tilstedeværelse er vel det eneste positive der ved den nye skolereform. 
Den sikrer at vi ikke arbejder alt for mange timer. Til gengæld viser den også de 
kæmpe udfordringer der er omkring den manglende forberedelsestid. 

• I Favrskov kommune er der en fælles forståelse om arbejdstiden. 
Alle har mulighed for 40 timers tilstedeværelse eller 35 - 5, hvor de 5 timer kan 
afvikles på en anden adresse 

• Når jeg er færdig med at undervise, er jeg træt og trænger til ro i hovedet. Tidligere 
har der selvfølgelig været planlagt mødeaktivitet i direkte forlængelse af 
undervisningen - men ikke hver dag. Som lærer har jeg altid haft det bedst med at 
kunne networke, arbejde om aftenen, arbejde når der var energi og inspiration, selv 
at tage ansvar - dette kan i princippet ikke lade sig gøre længere. Det er dog muligt 
at lave individuelle aftaler med ledelsen. Kollegialt ved vi ikke lige, hvad vi stiller op 
med det på nuværende tidspunkt. Det har skabt dårlig stemning, at der er 
individuelle aftaler og forhandlinger mellem nogle kolleger og ikke andre. Tilliden har 
trænge kår. 
 

• Det er svært. Det er jo nu gået op for mig, hvor meget jeg egentlig har arbejdet 
"gratis" før - om aftenen når mine børn var i seng. det er derfor svært at gå tilbage 
til den gamle livsform. Men det var sjovere før, for man blev grebet af arbejdet på 
en anden måde. i år har det været hurtige og gennemprøvede forløb, der har 
præget min undervisning. 

• At jeg skal være på skolen til sent om eftermiddagen for at kunne samarbejde med 
kollegaer har været meget utilfredsstillende, da min nærmeste partner er pædagog 
og jo er på arbejde i SFO. Jeg kan ikke se nogen som helst fornuft i dette. 
Desuden synes jeg at det er svært at få sammenhængende tid til forberedelse. 
Jeanette 
 

• Lov 409 sætter faste rammer for hvor meget tid jeg må/kan bruge. Så når jeg går 
ud af døren har jeg fri. 

• Det bliver svært at komme tilbage, da min samlede arbejdstid er blevet mindre 



• Jeg skal gå fra f.eks. 7 undervisnings timer og ned og lave forberedelse, der er man 
brugt hvilket ikke giver noget godt resultat. 

• Fuld tilstedeværelse er godt, men meget større fleksibilitet vil gøre mange ting 
MEGET lettere i hverdagen. 

• Det er et absurd spørgsmål, for det jeg vil have er tilstrækkelig tid til mine 
arbejdsopgaver, så de passer til et fuldtidsjob - normaliseret - hjemme eller på 
arbejdstedet. Jeg vil gerne have mine opgaver, så de passer inden for den ramme. 

• Sidste år arbejdede jeg egentlig på samme måde som i år. Jeg har blot ikke så 
meget tid som før, hvor jeg gik hjem, når det passede mig. Jeg har i mange år 
arbejdet fuldtids på min skole - og holdt fri i weekenden. En god måde at arbejde 
på, synes jeg. 

• Det er gået op for mig, at jeg gennem de sidste mange, mange år har arbejdet alt 
for meget. Jeg plejer at bruge aftener og en del af weekenden på skolearbejde, men 
nu hvor jeg kun arbejder på skolen, når jeg slet ikke det, jeg nåede før. 
Jeg er stadig ked af ikke at kunne holde fri om eftermiddagen, men jeg ved, at jeg 
ikke kan styre min tid når der nu oven i købet er lagt ekstra undervisning oveni i 
forhold til tidligere, så jeg er nødt til at være på skolen i de 40 timer om ugen. 

• Dejligt med aftener og weekender fri, men jeg har alt for lidt tid til at forberede mig 
i. 

• Jeg bruger klart færre timer på mit arbejde i år, trods det at jeg har flere timer. Det 
betyder en del for kvaliteten, men man får hvad man betaler for. 

• Der er store fordele ved den gamle ordning, hvor fleksibilitet i opgaveløsninger giver 
bedst mening. Med fast arbejdstid bliver alt rigidt og giver os slet ikke mulighed for 
at løfte opgaven tilfredsstillende. 

• Ud over en 35-5 ordning som lederen har indført, kan vi  fix og flekse. Jeg møder fx 
en halv time tidligere hver dag og holder tidligere fri hver torsdag, det er dejligt. 
Fordelen ved at møde tidligt er bla. at her er der ikke risiko for at blive brugt som 
vikar - tiden er helt til egen forberedelse. 
 
 

• Jeg har lært at holde weekender fri - det er pragtfuldt - men er der noget der 
vælter( børn familier osv) er jeg naturligvis til rådighed - ellers kan jeg ikke se mig 
selv i øjnene- så giver mit job ingen mening! 
 
jeg har lært at sætte tid på min forberedelse og efterbehandling- og det er godt for 
mig, men det er klart at det går udover kvaliteten i min forberedelse. 
 
Så det jeg har lært er at bruge en bestemt mængde tid og når den er gået , så er 
jeg færdig. 

• I Hillerød Kommune er der 35 timers tilstedeværelse og 5 timer hjemme eller på 



skolen efter eget valg, hvilket har givet rimelig god mening. Dog er lærerjobbet 
fortsat præget af spidsbelastninger, hvor man gerne vil og kan arbejde ekstra, hvis 
det så betød at man kunne gå tidligere andre dage. Den frihed savner jeg meget. 

• Jeg har været lærer i mere end 39 år, så det har været en udfordring at vænne sig 
til at have fuld tilstedeværelse. Jeg er TR og kunne godt tænke mig, at en del af 
tiden til dette arbejde, kunne lægges udenfor tilstedeværelsestiden. Noget af dette 
arbejde er dog nødvendigt at lægge hjemme, da der ikke er et mailprogram på 
skolens computer eller den computer, som skolen stiller til rådighed for mig, så jeg 
kan få mine mails fra DLF eller den lokale kreds, endsige besvare disse, med mindre 
jeg ændre min mail til en gmail eller skolekom, og det ønsker jeg ikke. 

• Jeg har ik noget imod fuld tilstedeværelse, men der skal være mere tid til 
forberedelse.. 

• Som tillidsrepræsentant er der kun tid til at løse mine tr-opgaver grundet nogle 
vikartimer i mit skema - timer, der ikke bruges til vikararbejde. 

• Jeg foretrækker fuld tilstedeværelse, men har for lidt tid til mine arbejdsopgaver 

• Det eneste positive ved reformen er, at jeg nu kan se alt det, jeg før gjorde gratis. 
Jeg tager heller ikke længere lige nogle materialer med hjemmefra uanset hvor 
meget nemmere, det ville være. Der gives ikke ved døren længere. 

• Jeg har det rigtig fint med at arbejde på skolen, men det skal give mening! 

• I Herlev kommune har vi en lille pulje timer, der giver os en frihed til at bestemme 
selv. Problemet er, at denne lille pulje har gjort, at vi ikke har fået arbejdspladser på 
skolen, og at muligheden for at arbejde hjemme, ikke har lukket muligheden for det 
uendelige arbejde. 
Jeg har derfor besluttet med mig selv, at jeg lægger 41-42 arbejdstimer på skolen 
om ugen, for ikke at få stress. Og mht. til et sted jeg kan sidde og lave mine ting, så 
må jeg bruge lærerværelset med alt, hvad det indebærer af folk der holder møder, 
dårlige arbejdsstillinger, manglende sted at lægge mine ting osv. 

• Det har været dejligt at få adskilt arbejde og fritid, at få sat max timetal på mit 
arbejde. Mine weekender og aftener er blevet fantastiske. Til gengæld kan det nogle 
uger være svært at nå sin forberedelse og kvaliteten af skole hjemsamarbejdet er 
faldet.  
På min skole har ledelsen været gode til at åbne for fleksibilitet.  
Jeg har kun op til to ugentlige vikartimer, som ligger fast, det betyder, at jeg altid 
ved, hvad jeg møder op til, og jeg ved, at jeg som minimum har 7 klokketimer til 
forberedelse. 
 
 

• Jeg kan godt lide fuld tilstedeværelse, men gerne i en fleksibel udgave. Således man 
har sin arbejdsplads, og kolleger der før var meget svære at planlægge møder med, 
er nu også på skolen i samme tidsrum. Den meget begrænsede mængde 
forberedelsestid gør det dog svært at mødes alligevel. 



• Jeg var en god lærer, fordi jeg altid havde tid til en snak med en elev eller en 
kollega, fordi jeg havde et øje for, at de lige hang med hovedet. 
Jeg var en god lærer, fordi jeg var grundig. Jeg var altid forberedt - forberedt med 
flere indgangsvinkler, så der var taget hensyn til den enkelte elev og taget hensyn 
til, at eleverne ikke skulle sidde stille på en stol. 
Jeg var en god lærer, fordi jeg brugte tid på at efterbehandle min undervisning, så 
undervisning og efterbehandling blev den dialektik, som udviklede min undervisning. 
Jeg var en god lærer, fordi jeg læste meget faglitteratur og på den måde - på trods 
af manglende efter-videreuddannelse - faktisk var "med på det nye". 
Jeg var en god lærer, fordi jeg følte at jeg var en del af et fællesskab, som udviklede 
gode betingelser for elever og ansatte og brugte tid på det og troede på det. 
Jeg var en god lærer. 
Jeg er åbenbart en gammel tosse, som har brugt for meget af min fritid på mit 
arbejde, som har brugt for meget af min tankevirksomhed og tid på at arbejde for et 
fællesskab, som i dag åbenbart kun har betydning for den enkelte, hvis den enkelte 
kan se egen fordel. 
Hvis jeg er en gammel tosse, så er jeg stolt af at have levet i en tid, som gav en 
forståelse af hvad fællesskab er, hvad fællesskab betyder og hvilket arbejde der 
ligger til grund for at et fællesskab. 

• Jeg har alt for lidt tid til mine arbejdsopgaver. Derfor er det rart for mig at kunne 
sige stop når min arbejdstid er gået.  
Jeg oplever ikke at jeg er lige så god en lærer som før L409! 
 

• Det giver absolut ingen mening at vende tilbage til at måtte arbejde hjemme. 
Dermed har vi igen det grænseløse arbejde! 

• Såfremt der kommer en rimelig fordeling mellem de opgaver der bliver tildallt og 
den tid der sætte af til dem, så vil jeg gerne beholde den fulde tilstedeværelse. Det 
er meget rart at kunne holde weekender og ferier fri for arbejde 

• Nu kan jeg med god samvittighed gå hjem og sige, at jeg har nået det, jeg har. 
Før ville jeg blive ved, til jeg var færdig! 
Men synes ikke der er tid nok til forberedelse generelt. Der er kommet flere møder 

• Vi har på min skole 8 timers tilstedeværelsespligt mandag, tirsdag og torsdag, mens 
vi onsdag og fredag kun har tilstedeværelsespligt til den planlagte undervisning. 
Dette stiller lærerne meget forskelligt i forhold til deres mulighed for fleksibilitet, da 
nogle har stort set al deres arbejdstid bundet med tilstedeværelsespligt, men andre 
har op til 14 timer, som de kan placere fleksibelt, både i forhold til tid og sted. 

• Jeg er glad for den fulde tilstedeværelse, men kunne godt ønske, at der var mere 
fleksibilitet omkring spidsbelastningsperioder f.eks i perioder med elevplaner og 
forældresamtaler. 
Jeg kan godt forstå, at det kan være svært for børnefamilier med lang transporttid 
at få tingene til at hænge sammen. Det er også problematisk for andre faggrupper 
som f.eks. Pædagoger og sundhedspersonale. Her har vi tidligere været 
priviligerede. 

• Jeg kan ikke nå de arbejdsopgaver jeg har indenfor min arbejdstid, så med fuld 
tilstedeværelse kan jeg sige til mig selv at det er ærgerligt, men der er nogen der 



har bestemt det skal være sådan. 

• Vi har 35 + 5 og det virker fint. Bortset fra, at der ikke er nok tid til forberedelse. 

• optimalt for mig, ville være en kobination. Hvor den primære forberedelse ligger på 
skolen, men hvor der er fleksibilitet til at forberede hjemme efter aftale, når 
forholdene kræver dette. Der er felxtid på den skole jeg arbejder på nu, men der er 
ingen mulighed for at forberede hjemme. 

• Jeg er så heldig at have en ledelse, der giver mulighed for flextid. Det forventes at vi 
holder møder to eftermiddage. Det er dog meget svært at holde sig inden for 40 
timer om ugen. 

• Fuld tilstedeværelse= mindre arbejde og fri når jeg har fri! 

• Jeg holder af at holde fri, når jeg er hjemme, men med to små børn bliver 
hverdagen svær at få til at hænge sammen. Jeg kunne godt tænke mig friheden til 
stadig at kunne arbejde hjemme nogle aftener om ugen, så det ikke er så 
stressende på arbejdet. 

• Henviser til det forrige. 

• På vores skole har vi ikke fuld tilstedeværelse men en lille pulje til os selv. Vores 
tilstedeværelse blev nøje fulgt med et regneark i starten af året men det er nu 
afskaffet og vi har fået en mere fleksibel ramme for vores mødetid. Der er dog et 
problem i forhold til medarbejdere på nedsat tid - svært for dem at få arbejdstiden 
til at hænge sammen pga. for mange opgaver. 

• Jeg ønsker så høj grad af fleksibilitet, også ift. hvor jeg arbejder. Men jeg mener 
dog, det ville være uhensigtsmæssigt, hvis man gik tilbage til et system, hvor det 
grænseløse arbejde igen blev en realitet. Jeg mener derfor det er vigtigt, at vi 
fremadrettet får et system, der tilgodeser vores forberedelsesmuligheder og 
mulighed for at arbejde hjemme, samtidig med, at vi begrænser muligheden for at 
arbejde gratis. 

• Den fulde tilstedeværelse er god, problemet er mangel på forberedelses tid 

• Der er ganske enkelt ikke tid til at forberede mig på den måde, som jeg personligt 
synes er "velforberedt". Dette bevirker en følelse af utilstrækkelighed, dårlig 
samvittighed og stresser. 

• Er positiv i forhold til, at vi har fået indrettet brugbare forberedelses lokaler. 
Trives med at have fået bedre muligheder for at forberede mig på skolen. 
Ville prioritere at arbejde mere på skolen end hjemme selvom der kom en mere 
fleksibel ordning omkring vores arbejdstid. 

• fordelen ved at have fuld arbejdstid på institutionen er, at man ikke bliver kontakte 
efter arbejdstid af f.eks. forældre. 



• Se forrige kommentar 

• Det vil nok desværre være sådan, at de "gamle" arbejdsrutiner og vaner 
uigenkaldeligt er blevet afskaffet. Man får ikke lærerne til igen at være så fleksible, 
som de tidligere var. Det er desværre blevet til et lønarbejde (Normaliseret) og ikke 
længere en opgave, som lærerne brændte for. 

• Fuld tilstedeværelse er fint, men med mulighed for at fleste når der er behov for det. 

• Ja, men ikke med nuværende forhøjede undervisningstimetal. 

• Grundet sygdom har jeg ikke fuld tilstedeværelse. Ville helst kunne arbejde 
udelukkende på skolen, da er rart ikke at tænke arbejde, når man er hjemme. 

• Jeg vil ikke længere udføre weekendarbejde. Men mængden af opgaver skal 
mindskes. 

• Jeg har ikke noget i mod fuld tilstedeværelse, men arbejdsopgaverne stemmer ikke 
overens med tiden.  
 
KL vil have vi skal være på arbejde, så må skolelederne tilrettelægge opgaverne 
bedre. Det kan de bare ikke da ressourcerne er for små. 
De tør heller ikke gøre opmærksom på det over for Embedsværket, da de frygter for 
deres job. 
 
Vi har højt UV timetal (835 i snit) 

• Nu sidder vi på skolen på klokkeslæt og ikke når vi har brug for det. Vi brugte 
mindst lige så meget tid på skolen før lov 409, men dengang var vi på skolen når vi 
havde brug for det og ikke på klokkeslæt. 

• Problemet er ikke så meget stedet, men mængden af opgaver der skal løses. 

• Vi har en helt fleksibel ordning og kan forberede os hjemme, det vi vil. En gang i 
mellem rasler ledelsen med sablerne og bruger det i forhandlingssituationer, men 
det er min fornemmelse, at de godt ved, de ville skyde sig selv i foden, hvis de 
forlamgte fuld tilstedeværelse. 

• Da vi ikke har fuldtilstedeværelse kan det stadig skabe problemer at finde tid til at 
mødes og det er trist, så noglegange kunne jeg godt tænke mig en vis form for 
tilstedeværelse.  
Specielt samarbejdet udskoling- indskoling er et problem. 

• Det har været dejligt at have fri, når man har fri, men har også haft lidt fleksibilitet 
stadig, og det har været skønt! 

• Jeg har slet ikke tid til motion mere. Tre dage til kl. 16....Jeg er udbrændt om 
eftermiddagen, laver ikke spændende projekter mere og har ikke energi til hverken 



at kikke på skolekom eller andre undervisningsportaler. Alle aftaler med 
speciallæger skal nu godkendes af kontoret. Vi spiser ofte kold mad til middag og 
min arbejdsglæde er totalt forsvundet. Jeg valgte lærerjobbet for at få et fleksibelt 
job, hvor jeg kunne arbejde både iweekenden og om aftenen, når mine børn var lagt 
i seng. Jeg savner i den grad mit "gamle" job med fleksible mødetider. Jeg er blevet 
lønarbejder og trives enormt dårligt med de nuværende strikse arbejdsforhold. 
Desværre er min alder ensbetydende med at et ny job nok ikke er muligt. Lad folk 
arbejde som de vil. Jeg kan ikke rette stile på komando efter 4 undervisningstimer. 

• Vil gerne have mulighed for at flekse enkelte timer ugentligt - eksempelvis to 
ugentlige timer til. 

• Jeg er på betalt diplomuddannelse, hvor jeg efter eget ønske, læser hjemme en dag 
om ugen. 

• Det er meget problematisk at skulle forberede sig, at få kreative og inniovtive og 
didaktiske velunderbyggede idéer til min undervisning på kommando, forstået på 
den måde, at je er træt efter fx 6 undervisningstimer, hvorefter det forventes af 
mig, at jeg skal fortsætte direkte med min forberedelse. 
Der ville det være rart at holde en fornuftig pause og gøre noget andet i et par 
timer, for så derefter at gå i gang med forberedelsen. 

• Én ting er at tiden til forberedelse på skolen slet ikke står mål med 
arbejdsopgaverne, men nok så vigtigt er det, at kvaliteten af min forberedelse er 
meget ringere end da jeg kunne forberede mig uforstyrret hjemme. På skolen bliver 
man konstant afledt eller forstyrret, og har ofte ikke mulighed for at fordybe sig, da 
næste undervisningslektion starter om 45 eller 90 minutter. 

• ikke relevant som leder. 
Vi arbejder altid over 50 timer om ugen. 

• Den fulde tilstedeværelse gør at jeg ikke tager arbejdet med hjem. Det gør at jeg i 
princippet bedre kan holde fri, men i virkeligheden går jeg rundt med dårlig 
samvittighed over ikke at kunne nå de opgaver der er blevet mig pålagt. 
 
Den øgede undervisningsbelastning gør at min forberedelse halter voldsomt i forhold 
til sidste år. 

• Jeg har en mærkelig opgaveoversigt med hovedansvaret for IT tidligere 500 timer - 
TR funktionen, kommunal Sektor-MED og skolebestyrelsen. 
Jeg oplever slet ikke, der er plads til de andre opgaver sammen med min 
undervisning. Jeg har derfor også set mig nødsaget til at stoppe arbejdet med IT. 
 

• Men der skal tillægges mere forberedelsestid. 
 
 

• Fuld tilstedeværelse er kun indført fordi, man ikke troede på, at lærerne arbejdede 
nok-altså pga mistillid.  
Den er alt ødelæggende for lærerarbejdet. Det er muligt, at der på papiret er timer 
til forberedelse, men hvis de ligger placeret i små blokke eller man ikke har en 



arbejdsplads eller at der er uro, så kan man ikke forberede sig ordentligt.  
Det er ikke et værn mod for meget arbejde. Hvad vælger en presset lærer - at møde 
uforberedt op eller lave noget hjemme?! Ingen af delene er ok! 

• Hvis rammerne er frie, vil ledelsen udnytte deres ledelsesret til at pålægge ansatte, 
som arbejder hjemme, det grænseløse arbejde. 

• Har ikke fuld tilstædeværelse 

• min fagfordeling gør at jeg har nogle spidsbelastede perioder med meget 
overarbejde. Det er et problem at det er min forberedelse jeg så efterfølgende skal 
bruge for at bringe min overtid ned. Men jeg ønsker ikke at vende tilbage til 
weekend- arbejde. 

• Jeg er bestemt ikke tilfreds med L409, men dette skoleår har også lært mig at 08-
aftalen er ikke noget jeg ønsker igen: der er blevet givet for meget gratis tid. 
 
På tide med en ret til 6 ferieuge. 

BILAG 23 

 

 

BILAG 24 

 



 

 

BILAG 25 

 

 

BILAG 26 

 



 

 

 

 

 

 

BILAG 27 

 

 

BILAG 28 

 



 

 

BILAG 29 

 

 

BILAG 30 

 



 

 

 

BILAG 31 

 

 



BILAG 32 

 

 

 

 

BILAG 33 

Hvis du har kommentarer til denne problemstilling om fuld tilstedeværelse og 
arbejde i fritiden, må du meget gerne notere dem herunder. Tilføj gerne dit 
telefonnummer efter kommentaren, hvis redaktionen må kontakte dig for en 
uddybning. Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og ikke dine svar i 
øvrigt, som er helt anonyme. 

• Føler, jeg er nødt til stadigvæk at lave en del arbejde hjemme, for at bevare 
arbejdsglæden og engagementet. 

• Som skolens tillidsrepræsentant er jeg nødt til at reagere på kollegers henvendelser 
også uden for arbejdstiden på skolen. 

• Se tidligere kommentarer 

• Som tidligere nævnt er min fulde tilstedeværelse 39 timer. Der er afsat 1 time om 
ugen til besvarelse af mails og telefonopkald og andre praktiske gøremål udenfor 
arbejdstiden. 

• Vi har i Århus en lokalaftale som giver ca. 5 t/uger til "egen administration af 
arbejdstid" (215/år) - det slår ikke helt til i forhold til at nogle opgaver løses mere 
effektivt væk fra skolen... Men der er plads til skole/hjem-samarbejde og lidt 
efterbehandling efter endt tilstedeværelse på skolen. 



• Jeg læser ofte dagsordener til område MED Hjemme,  jeg kan ikke nå det ellers.. 

• Vedr. sp. a: Vi har fået arbejdstelefoner, som vi lægger på skolen når vi kører hjem, 
så forældrene kan ikke ringe til os om aftenen. Hvis de alligevel "googler" os, kan vi 
tillade os at afvise dem. 

• Arbejdet er noget der lidt laves uden at tale så meget om det på skolen... 

• Se mit forrige svar... 

• Vi skal være på skolen i 39,5 timer om ugen, og derudover har vi 48,7 timer i en 
'flekspulje', som skal bruges ved siden af de 39,5 timer. Udgangspunktet er, at disse 
48,5 timer også skal lægges på skolen, men jeg bruger nogle af dem hjemme til fx 
romanlæsning og retning af skriftlige afleveringer. 
 
 

• der er ikke tid nok i dagligdagen. 29 lektier og møder med forældre m.m. 

• Har ikke fuld tilstedeværelse, hvilket jeg tidligere har svaret. Disse spørgsmål er 
derfor ikke relevante, da jeg laver alle disse ting hjemme og har derfor svaret ved 
ikke 

• sidste halvår fra januar 2014- juni 2014 opgjorde jeg min arbejdstid detaljeret. 
 
Jeg arbejdede mellem 44- 57 timer pr uge. 
Med undtagelse af uge 7 ( vinterferie) hvor jeg arbejdede 8 timer. 
 
I år arbejder jeg max. 42 timer om ugen for så den efterfølgende uge at arbejde 
mindre. 
 
Jeg arbejder altså generelt mindre i år end jeg har gjort i de 22 år jeg har været 
lærer indtil august 2014. 
 
Jeg underviser mere. 
 
Jeg forbereder mig mindre. Jeg underviser ofte ikke differentieret efter en læsebog. 
Det har jeg aldrig gjort før. 
Jeg bruger næsten ingen tid på efterbehandling og evaluering af min undervisning. 
Endvidere får mine elever langt færre skriftlige opgaver samt mindre tilbagemelding 
herpå. Der kan også gå op til en måned før de får deres opgaver tilbage, da jeg ikke 
længere vil arbejde gratis. 
 
Alt i alt er jeg gået fra at være en super-lærer til at være en middelmådig lærer, der 
bruger meget hel og halv-fabrikata. 

• Skolen har indført flekstid, hvilket gør, at et forældremøde "afspadseres". 
 
Fuld tilstedeværelse er ufleksibelt i denne form for arbejde, men det er også 
nødvendigt, for at man ikke bruger mere tid, end man er tildelt. 



• Det er umuligt at nå det hele indenfor den berammede arbejdstid 

• Kan bare ikke skille dette fra da det at møde klar og interessere mig for min 
beskæftigelse er vital for mit velvære. Har da følt at en evig skyldfølelse over ikke at 
gøre nok nu er fjernet fra mine skuldre. 
 

• Vi bliver aflønnet for 2 arrangementer fra kl. 17 - 19 

• møder udenfor arbejdstid afspadseres da heldigvis ellers blev de ikke afholdt. 

• Har ikke fuld tilstedeværelse. 

• Jeg har aldrig arbejdet uden for normal arbejdstid. Jeg startede som lærer i 1994, 
og har altid lagt al min arbejdstid på skolen. 
 
Har forældre ringet tidligere, har jeg bedt dem om at ringe i min arbejdstid, skrive 
på intra eller kontakte SSP/den sociale døgnvagt hvis det var akut. 

• Vi har ikke fuld tilstedeværelse i min kommune 

• De ting, jeg gør uden for arbejdstid, noteres ned og indregnes i mit timetal 

• Jeg er ikke kontaktlærer i år, var jeg det, så havde jeg nok besvaret enkelte 
telefonopkald. Eksempelvis har en af vores elever mistet sin far, der begik selvmord. 
I sådan et tilfælde kan jeg ikke ignorere/fastholde en arbejdstidsreform, der ikke 
tager hensyn til individet, men kun systemet. 

• Det er umuligt at læse faglitteratur, på skolen i tilstrækkelig grad. Materialet er ikke 
kvalificeret nok, og så er tiden der overhovedet ikke. Antallet af kopisider til 
eleverne er steget drastisk, så for at mindske det lidt. Læser jeg faglitteratur 
derhjemme. Biologi og geografi. 

• Jeg burde afvise telefonsamtaler, men når det er vigtigt eller akut er fman nødt til at 
gøre det, for at holde sig selv ud. 

• fleksibiliteten er væk. Når arbejdet er så firkantet tilrettelagt, bliver man også selv 
firkantet og ufleksibel. Det er meget ærgerligt 

• Vi har en god leder, som har stor tillid til vores forvaltning af vores egen tid.  
Forældremøder uden for normalarbejdstid afregnes der for jf alle regler.  
Jeg har mulighed for flex ift. afhentning af børn mm (så længe det ikke sker i min 
mødetid eller i undervisningstiden) - derfor har jeg ingen problemer med at tjekke 
mails (fra kolleger og forældre) om aftenen, og såfremt der er tale om et hurtigt 
afklarende svar, så svarer jeg også tilbage.  
Da jeg er skolebibliotekar læser jeg ofte ny børne- og ungdomslitteratur - også i min 
fritid. Min leder sætter pris på dette - nogle timer kan tages fra en privat buffer 
(som mange af os har), nogle flexer jeg løbende, men langt de fleste timer jeg læser 



børne- og ungdomslitteratur, gør jeg det for egen regning, fordi jeg godt kan lide 
det. 
 

• Har ikke fuld tilstedeværelse på arbejdet... 

• Ville jo gerne, men tingene er som de er, så jeg tvinger mig til ikke at røre noget 
efter mine 39,4 timer på arbejdsstedet 

• Vi har tilstedeværelsespligt, men har også lidt timer som er beregnet på at vi kan 
bruge hjemme. 

• Min arbejdsoversigt kan ikke klares på 37 timer og har aldrig kunnet det. Jeg 
arbejder også i flere af mine ferier. 

• JEg tror jeg arbejde nogenlunde det samme som jeg plejer, men jeg er mere 
stresset, da jeg oplever at jeg heletiden har deadline på hvoirnår jeg skal være 
færdig, hvor jeg tidliger jo bare arbejde lidt om aftenen eller i weekenden 

• Jeg har markeret ja ved de fleste, men mange er måske kun 1 eller få gange. 

• Jeg har ikke fuldtilstedeværelse 

• Jeg er TR, derfor besvarer jeg sevfølglig mine kolleger hvis de kontakter mig. 

• I vores fulde tilstedeværelsespligt er der regnet med 6 arrangementer "uden for 
normal arbejdstid", hvorfor der svares lidt nølende til spørgsmål d). 

• Har en pulje på 240 timer som jeg selv råder over, men jeg fører nøje regnskab. 
På skolen har jeg pligt til at være 34 timer/Ugen 

• Det er helt klart ikke holdbart at arbejde, som jeg gør. Men da jeg er projektleder, 
er det nødvendigt at arbejde efter arbejdstid. Vi har mulighed for at afspadsere 
noget overarbejde, en del udbetales. 
Synes det er svært at "arbejde efter reglerne" - håber dette år har givet os nogle 
erfaringer, vi kan drage nytte af i planlægningen af næste skoleår. Mængden af 
arbejdsopgaver lader sig ikke løse indenfor den afsatte arbejdstid. 
 

• Jeg læser mine mails fra forældre ca. 15. min hver morgen, da det ikke giver 
mening først at læse dem om eftermiddagen. 
Jeg flexer tiden i løbet af ugen, da det er muligt at flexe 2 timer om ugen. 

• Vi får et tillæg på ca.50kr før skat, når forældremøder og skolehjem afholdes 
udenfor normal arbejdstid... 



• Jeg kan ikke lade være 

• Gør det for at passe på mig selv, da jeg ellers ikke kan nå mine opg 

• Da jeg er TR og kredsstyrelsesmedlem, kan det være svært helt at undgå. 

• Men vi har ikke helt fuld tilstedeværelse 

• Jeg gør alt for ikke at lave arbejdsrelaterede opgaver når jeg har fri, men bevirker at 
min forberedelse er mere presset, stresset og bære nogle gange præg af, at man 
skal være færdig og er uden den inspiration man ofte havde før. 
Samtidig er det besværligt at møde ind efter ferier og emneuger(som også er rigtig 
svære at gennemføre, pga. uv.tillæg) da man har lavet forberedelsen meget lang tid 
i forvejen, og ikke altid er 100pct. skarp på, hvad man ville . 

• I begyndelsen var det kun en enkelt el. 2, der arbejdede efter fyraften, idag er der 
væsentlig flere. 

• Kollegahenvendelser drejer sig altid om sygefravær, da vi skal "dække hinanden 
ind." 

• jeg er TR og svarer altid på mails fra kolleger og nogen gange også fra lederen og 
Kredsen. 

• Vi  har helet tide haft en "egen tid" til faglitteratur, kriser osv. den disponere jeg 
selv - og jeg holder øje med den. 

• Jeg ved godt, at jeg ikke burde, men jeg kan ikke trives med det. Mit stressniveau 
vokser! 

• Forstår ikke, at spørgsmålene fortsætter med fuld tilstedeværelse. Jeg har ikke fuld 
tilstedeværelse, men 35 timer, dvs. det er altså helt ok (faktisk et krav), at jeg 
bruger 5 timer hjemme, og det gør jeg. 

• Jeg er nødt til at besvare mine mails fra DLF eller den lokale kreds på min egen 
computer derhjemme. Se foregående kommentar. 

• Jeg har kun to lektioner om ugen.. 

• Der er afsat timer til bl.a. forældresamabejde uden for normal arbejdstid - timerne 
lægges som hovedregel fra kl. 1600/1700 hvor den faste tilstedeværelsestid slutter. 
 
 

• Ovenstående er besvaret ud fra, at vi i kommunen må lægge 5 arbejdstimer 



hjemme! 

• jeg har ikke fuld tilstedeværelse - har 6 timer hjemme hver uge - er meget tilfreds 
med dette. Jeg kan jo bare vælge og blive på skolen, hvis jeg har lyst. 

• Vi er omfattet af Aarhusaftalen, som ikke er fuld tilstedvær 

• Lad os bevare den fulde tilstedeværelse i hvert så længe arbejdsopgaverne ikke 
bliver VÆSENTLIG mindre. 
Men giv os nogle flere hyldemetre :-) 

• Jeg øver mig meget og er blevet bedre til at lade arbejdet ligge når jeg har fri. Det 
er kun hvis kollegaer henvender sig fx via SMS jeg arbejder i fritiden. 

• Vi har ikke fuld tilstedeværelse, men overvejende + nogle timer at flekse med. Det 
fungerer rigtigt godt. Jeg arbejder kun på skolen, men kan lægge ekstra timer hvor 
der er behov. Det er ofte inden for samme uge eller 2-3 uger. Jeg nyder at have 
aftener, weekends og ferier fri. 
 
 

• Jeg har ikke fuld tilstedeværelse og gør derfor flere at ovenstående ting som en del 
af min flexible arbejdstid.  

• Jeg tjekker intra om morgenen inden jeg tager i skole. Til gengæld holder jeg så 
kaffepause med god samvittighed - vi har jo kun 29 minutters pause, men jeg 
holder også en ved 10 tiden. 

• Jeg har 6 timer til individuel forberedelse og løbende forældresamarbejde. 
 

• Jeg har i få tilfælde svaret på en mail. Og har et par gange forberedt mig hjemme. 
Men det er undtagelsesvis. Jeg har dog svært ved ikke at tjekke skoleintra 
hjemmefra, da det er enormt stressende for mig, at møde op til vigtige beskeder og 
evt. vikardækning om morgenen. 

• Vi har 37 timers tilstedeværelse og herudover 126 timers pulje, som vi kan bruge af 
uden for arbejdspladsen. Men det rækker ikke...Jeg kan ikke nå at lave alle mine 
opgaver inden for denne pulje, så jeg arbejder ud over. Til start talte jeg timer, det 
gør jeg ikke mere, nu arbejder jeg bare...alt for meget... 

• Jeg har svaret nej til  spørgsmålene,men jeg ikke har fuld tilstedeværelse, så jeg 
kan godt finde på at lave noget fx om aftenen. Men det ville jeg ikke, hvis jeg havde 
fuld tilstedeværelse. 

• Ingen forældre har haft ringet, der blev meldt ud fra skolens side at der telefontid i 
arbejdstiden og lærernes private telefonnumre er fjernet fra forældreintra. Når vi 
holder forældremøde udenfor normal arbejdstid er det medregnet og vi får tillæg. 



• Da vi i Furesø har indgået en fælles forståelse med kun 35 timer tilstedeværelse er 
spørgsmålet ikke relevant eller fordrejet! 

• Vi har 118 timer som vi skal aftale med lederen om hvad de bruges til. Ca halvdelen 
har jeg aftalt - resten disponerer jeg selv over 

• Alle sammen kun efter aftale med ledelsen eller i forbindelse med sygdom. 

• Det kan være svært at sove ordenligt, hvis man ikke føler sig klar og forberedt til 
næste skoledag. Så - selv om jeg ikke vil røre ved forberedelsen hjemme om 
aftenen, kan alternativet ofte være værre! 

• Jeg har IKKE fuld tilstedeværelse. I Sønderborg kommune har vi en fleksibel pulje 
på 240 timer årligt, bl.a. til ovenstående, så det har jeg svaret ud fra. Havde jeg 
haft fuld tilstedeværelse, havde jeg svaret helt anderledes. 

• Min egen samvittighed byder mig alligevel at gøre mit arbejde så godt som muligt. 
Jeg arbejder uden løn hver eneste uge. 

• Det er svært at omstille sig, når lærergerningen i udgangspunktet for mig var et 
arbejde jeg kunne tage frem, når det passede og lægge det fra mig igen, når det 
ikke passede. 
 
 

• Fleksibilitet skal jo vende begge veje 

• Det kan ikke hænge sammen for mig, hvis jeg ikke arbejder ekstra. 

• Svarer kollegaer afhængig af hvad det er. 

• Det er umuligt at holde forældremøder i arbejdstiden da det ville kræve at samtlige 
forældre ville kunne deltager før 15.00 hvilket ikke er realistisk. 

• Da vi ikke har fuld tilstedeværelse, er spørgsmålene ikke relevante. 

• Det er svært at svare her, da vi jo har flextid. Men har været meget kontant i at 
tælle tid, så når min tid er opbrugt, så har jeg ikke arbejdet! Og kunne ikke finde på 
det, læser dog lidt faglitteratur, da det er af egen interesse og lyst! 

• Har ikke fuld tilstedeværelse. 

• Undrer mig over, at kolleger skriver arbejdsmails til mig i weekenden... 

• Jeg har ikke fuld tilstedeværelse og kan derfor ikke besvare sprøgsmålene, da 



formuleringen betinger at der er fuld tilstedeværelsen, og mine svar vil derfor ikke 
være korrekte, hvorfor jeg har besvaret ved ikke til alle. 

• Jeg har ikke fuld tilstedeværelse, derfor har jeg svaret ved ikke. 

• Alt andet vil være sort arbejde og dermed ulovligt 

• Jeg har ikke fuld tilstedeværelse men 35 timer om ugen og 10 dage i elevernes 
sommerferie 

• Som leder har jeg både fuld tilstedeværelse og arbejder i "fritiden". 

• Jeg svarer, når jeg bliver kontaktet udenfor arbejdstiden - det sker meget sjældent. 
Jeg har ikke hverken forældre eller andre hængende i røret i tide og utide. 

• Jeg har ikke fuld tilstedeværelse men 35 timers tilstedeværelse, hvilket gør, at jeg 
har en pulje som jeg placere hjemme.  
 

• Men jeg har ikke fuld tilstedeværelsespligt. 

• Jeg arbejder i fritiden ja - men så vælger jeg selv, hvad jeg eventuelt vil arbejde 
med. 

• Kan ikke svare, da jeg ikke har fuld tilstædeværelse 

• Se foregående 

• Vi har I Ballerup en aftale om kun delvis tilstedeværelse - men vi overskrider klart 
de afgrænsede tidsplaner for hjemmearbejde ofte. 

• Som udgangspunkt hedder det 35 timer på skolen og 5 timer til individuel 
forberedelse(dag-til-dag), men der er mulighed for at bruge alle 40 timer på skolen 
og leder kan bede dig om at lægge alle 40 timer på skolen. 
 
I vores kommune har det vist sig, at alle ledere har brugt lokumsaftaler, så en 
medarbejder kunne gå hjem hvis der ikke var opgaver på skolen - lidt 08-tanke - 
tror det for mange har ført til mere forberedelse end givet tid til. 

BILAG 35 

 



 

 

 

 

 

 

 

BILAG 36 

Spm. 23a: Hvilke arbejdsopgaver bliver valgt fra? Noter venligst hvilke: 

• der er ikke tid til at lave eget materiale tilpasset eleverne 

• Forberedelse, efterbehandling samt faglig evaluering 

• Der bliver i forbindelse med undervisningen pålagt flere og flere møder og mare 
papirarbejde. 
Tiden går fra især forberedelsen til den individuelle undervisning. (jeg har 
specialklasse) 

• Forberedelse 
Vedligeholdelse af faglokale 
Samarbejde med kolleger 

• Færre stile, - da jeg ikke kan nå at rette dem imellem nationale test, ST prøver osv. 
I de fag, som jeg ikke anser som mine primære fag, bruger jeg standard-
besvarelser i elevplanerne. 
Tidligere brugte jeg en del tid på gode sociale arrangementer for mine elever (bio, 
ture osv), men det gør jeg ikke nu. 



• Særligt efterbehandling af elevarbejder er blevet betydligt mindre. 

• rettearbejde 
nye materialer 

• Desværre tilsidesættes feedbacken til elverne til fordel for forberedelse af 
undervisning. Dette er rigtig ærgeligt, da feedback jo er en af de ting, som rykker 
eleverne mest. 

• Flg. udskydes og ligger som en større og større "snebold" foran mig: 
 
Referater og udsendelse af samme 
Resultater af elevtests bliver ikke beskrevet så tidligt som før L 409 (jeg er skolens 
test- og koordinationslærer) 

• dårligere forberedelse i det daglige 
Dårligere forberedelse ved planlægning af emneuger 

• Det er en helt anderledes undervisning. Nogle gange improviseret pga manglende 
forberedelse. Afleveringsopgaver eksisterer stort set ikke, da det er umuligt at rette 
tilfredsstillende. 

• Jeg kommer tit uforberedt til timerne 
Jeg holder ikke SHS og teammøder, jeg retter ikke opgaver 
Jeg skriver ikke på intra, hvad eleverne har for af lektier og opgaver 

• Færre afleveringsopgaver fra eleverne, mere overfladisk rettearbejde, aktiviteter 
med eleverne, 

• Forberedelsen bliver sommetider lidt nedprioriteret pga. møder, vejledninger og 
andre pålagte opgaver. 
Kurser fravælges pga. ringe forberedelses tid. 

• Forberedelse, især når der er tale om diff. undervisning. 
 
skrivning i klasselog, forældre kontakt, samarbejde med kollegaer og pædagoger. 
 
Rette arbejde. 
 
Opdatering af faglig viden.  
 
Nye fællesmål og sætte mig ind i målbaseret undervisning. 

• forberedelsen og retteopgaverne i udskolingen 

• Ind imellem må jeg prioritere.  
Jeg har været lærer i så mange år, at jeg principielt når alle mine opgaver, men jeg 
er ikke altid tilfreds. 



Det går i høj grad ud over den fælles planlægning lærere imellem. Det når vi aldrig. 

• Forberedelse 

• Skole/hjem samarbejdet er nedprioriteret, det samme gælder retning af skriftlige 
afleveringer: Disse bliver rettet, når der er tid - og ligger ofte og venter i mange 
uger, før bunken er nået igennem... Kan ikke helt se, hvordan jeg skal nå dette års 
deadline i forh. til afgangsprøverne, hvor jeg har 1 hold med 30 danskprøver, og to 
hold med engelskprøver (FS10, Sprog og sprogbrug samt skritfl. fremstilling....)og 
samtidig planlægge, og afvikle den daglige undervisning... 

• God undervisning. Det bliver sådan lige hvad der kan rystet ud af ærmet. 

• Research der understøtter bedre differentiering og selv studier som kvalificerer mig 
fremadrettet. 

• Der er skåret meget ned på antal opgaver eleverne skal afleverer til mig, som jeg 
retter og giver kommentarer tilbage... Matematikafleveringer, biologiafleveringer og 
fysikrapporter/journaler 

• Den spændende undervisning - der er ikke tid til at lave materialer 

• Nogle typer opgaver bliver ikke rettet i samme omfang som før. Der er skåret ned 
på opsøgende og undersøgende aktiviteter i forbindelse med forberedelsen, fordi 
tiden ikke rækker til det. 

• Rette opgaver. 
Forberede undervisning, hvor jeg bruger nye ting... 
Ingen fordybelse. 

• Udstillinger i biblioteket. Evalueringer  på både undervisningsforløb og uddybende 
elevplaner. 
 
Mål for undervisningen. Årsplaner... 
 
Jeg har svaret at jeg arbejder mindre: dette er fordi jeg er nødt til at gå når tiden er 
gået, og jeg når derfor ikke alle opgaver. 

• Forberedelse 

• Grundig forberedelse af større projekter. der er ikke tid til min egen fordybelse. 

• Kommunikation med forældre 
Undervisningen bliver forberedt meget overfladisk og differentiering er ikke tilstede 
på samme måde som tidligere i min undervisningen. Jeg underviser mere efter den 
store midtergruppe 
Elevplanerne er ikke så udførlige - er gåer over til afkrydsning i skema frem for en 
tekst. 



Eleverne i udskolingen får færre afleveringsopgaver 

• Efterbehandling; retteopgaver 
Elevsamtaler 
Udvikling 

• Grundigheden i undervisningen. Jeg er helt skarp på det stof jeg skal formidle og jeg 
kan se at det betyder noget for elevernes læring. 

• f.eks. afprøvning af nogle teknikker i håndværk og design 

• Forældresamarbejde, elevplaner, ind imellem er det forberedelsen til 
undervisningen. 

• Det er især den tid jeg før brugte til at finde nyt materiale, surfe på nettet og lod 
mig inspirere. Nu genbruger jeg og arbejder i højere grad med materiale jeg kender. 
Jeg må desværre også indrømme at jeg i meget højere grad bruger elektroniske 
portaler, selv om det er meget klart for mig at elevernes udbytte ikke er det samme. 
Jeg kan sætte flueben og sige, så er det punkt ordnet. 

• Opgave retning  
Afprøvning af forsøg til fysik og udskiftning af pensum 
Nye emner, planlægning af ture ud af huset 

• Spørgeskemaundersøgelser 
Planlægning af ture ud af huset 
Antallet af stile, diktater, læseprøver og synopser er nedsat pga rettemængden og 
tiden dertil 
Fremstilling af nye undervisningsforløb er halveret 

• får ikke læst relevant faglitteratur 
nye undervisningsoplæg 
laminering, egne producerede spil, smartboard tavler m.m. der er for tidskrævende 
vælges fra 

• Jeg har skåret ned på antallet af skr. afleveringer 

• Eleverne får ikke så mange stile for - mindre rettearbejde 
 
jeg gør ikke så meget ud af miljøet på skolebiblioteket som før - der er ikke tid til f. 
eks. at sætte nye bøger frem, få ryddet op på hylderne, tjek på, om alle bøger er 
hjemme/afleverede m.m. Der bliver heller ikke skrevet så mange "hjemkaldelser" 
som tidligere. 

• Jeg gør det efter arbejde 

• Læs min tidligere kommentar vedrørende forberedelse og efterbehandling af 
undervisningen. 



• Skriftlige opgaver af forskellig art. 

• Rettearbejde, nytænkning, læsning af fagligt relevant litteratur, særligt 
forberedelseskrævende arbejde som CL strukturer kræver. 

• Undervisningsmateriale som jeg selv laver ,så der er mange kopier fra nettet. 

• Jeg er nødt til at vælge nytænkning og langtidsplanlægning fra mig. Faglig læsning 
er en by i Rusland, udvikling af nye projekter og nyt stof når jeg stort set aldrig. 
Elevplaner og engagement i den enkelte elevs personlige og alsidige udvikling klares 
med et minimum, jeg har valgt skriftlige retteopgaver fra, da jeg jeg ganske enkelt 
ikke kan nå at rette dem, mens de har relevans for eleverne. 

• Samarbejde med kollegaer og forældre er ikke lige så godt som før, da der 
simpelthen ikke er tid nok.. 

• Opsøgende arbejde omkring emner m.m 
Dygtiggørelse mht IT 

• Antallet af afleveringer sat ned 

• Det store overblik ift årsplaner 
Værksteder til individuelle behov 
Kreative ud af huset ture 
Forældresamtaler 
Kontakt til mine kollegaer 

• Handleplaner,  opfølgninger,  specialopgaver som plancher individuelle planer 
overordnedestrukturer m.m 

• Dem der ikke er presserende 

• rettearbejder på 9. klassetrin 

• Udviklende fagundervisning 
Elevplaner 

• Nyhedsbreve til forældrene 
Samarbejde i fag og omkring klasser - har ikke forberedelsestid på samme 
tidspunkter 
Børn- og forældrearrangementer 
Kurser 
Læsning af faglitteratur 

• Samtaler med elever er svære at nå 



• Edb hjælp til kollegaer 

• Kollega samarbejde 
Klassearrangementer 
Forældre samarbejde 
Læsning af fag litteratur 
Planlægning af egen undervisning - kopierer ofte andres uden at tænke over 
indholdet ... 

• Faglige bevægelsesaktiviter 
100% planlagt undervisning 
Fremadrettede undervisningsplaner (altid bagefter) 
Forældresamarbejde 

• rettelser af skriftlige opgaver.  
Mange undervisningsforløb har ikke helt samme kvalitet som hidtil.. 

• Forberedelse af undervisning. 

• forberedelse af diffentierede opgaver 
 
Opdatering af viden og nye tiltag fravælges 
 
Emnearbejder er reduceret, vi bruger bogen og de tilstedeværende materialer 
 
overblikket mangler 
 
oprydning og fornyelse er stoppet 

• Forberedelse af undervisning, nye tiltag, grundigt rettearbejde 

• Udvikling af egne og mere spændende undervisningsmaterialer. 

• Forberedelse 
evaluering og retning af elevopgaver 

• Rette arbejde og generelt forberedelse 

• Forberedelse  
Fordybelse 
Afprøvning af noget nyt. 

• Status rapporter, udvidede elevplaner, forældresamarbejde nedprioteres 

• Evaluering 
Fordybelse i faget 
Nytænkning/udvikling 



• Forberedelsen 

• Fagtilsyn 
Færre elevsamtaler 

• Forberedelse til fagtimer, især i dansk er ikke mulig at nå altid. Mails til forældre, 
hvis der har været en mindre konflikt med en elev. Registrering af arbejdstid. 
Målsætning for elevernes skriftlige arbejder. Visse afleveringer bliver ikke rettet. 

• Eleverne får aldrig rettet opgaver. 
Opgaver som f.eks udtalelser til projektopgaven bliver ikke lavet i tide - hvorved 
kvaliteten bliver dårlig - svært at huske detaljer flere måneder efter. 

• Min undervisning bliver dårligere forberedt. Jeg får ikke sat mig ind i nyt. Sende 
flere elever ind i det sociale system, frem for at påtage mig det socialpædagogiske 
arbejde. Her hørt, at kommunen har måtte ansætte 3 fuldtidssagsbehandlere, som 
konsekvens af det socialpædagogiske arbejder, som vi ikke længere laver som lærer 

• De mere kreative og tidskrævende aktiviteter - mere lærerbogsstyret undervisning. 

• læsning af nye romaner, færre afleveringer fra elever, mindre "klippe-klistre" - altså 
ikke så meget kreativt. 
Færre samtaler med elever og forældre. 
Betydeligt færre teammøder 

• Skriftlige elevopgaver 
Evaluering 
Forberedelse - man tager det man kan finde uden store overvejelser 
Årsplaner 

• Forældresamarbejdet halter lidt.  
Retteopgaver bliver ikke så detaljeret rettet. 
Evaluering af emner. 

• Min forberedelse til undervisningen er generelt dårligere end før. Retteopgaver må 
fravælges i et vist omfang pga tidsnød. 
Jeg har ikke haft elevsamtaler i NOGEN af de klasser, jeg underviser og elevplanerne 
er heller ikke nået. 
Årsplanerne venter også. 

• Tilsyn, cyklistprøver, skole/hjem-samarbejdet, elevplaner, læringsmål for hver elev, 
samarbejde med eksterne. 

• Forberedelse af undervisning hovedsagelig. 

• Jeg giver ikke det samme antal opgaver for, som kræver rettearbejde. 
Min forberedelse når jeg ikke i dybden med som tidligere og jeg har flere gange 
måttet undervise uden at være forberedt! Det skal siges at være en dårlig ide!! 



Klassen opdager det måske ikke, men der dannes mere uro i de urolige klasser, når 
undervisningen ikke er nøje planlagt. Det har betydet, at jeg har prioriteret min 
planlægning nøjere til de urolige klasser. 
 
Det værste er næsten det tværfaglig samarbejde med kolleger. De skemafri uger 
har været mega hårde. Sidst jeg skulle planlægge en temauge var det helt slemt. Vi 
var fire kolleger om opgaven, men vi kunne aldrig mødes, da ingen af os var elevfri 
eller var her på samme tid. Det til trods, at jeg er her 7.40-16.45 en gang i ugen, 
7.40-15.10 tre gange i ugen og 8.30-16.45. Tilføjes skal dog, at en af de andre 
kolleger kun er ansat her 60 %. 

• Jeg får ikke forberedt al undervisning og jeg giver færre skriftlige opgaver for, fordi 
jeg ikke har tid til at rette dem. 

• Bruger alt for mange kopisider, hvilket mindsker oplevelsen hos eleverne, og gør 
processen langt mindre kreativ og fælles udviklende, hvilket ville betyder at de ikke 
udvikler indlæringen på et særligt kvalificerende niveau. 
Derudover er materialet ikke differentieret, det ved vi vist alle hvad det betyder. 

• Forberedelse 

• fx. ikke så mange skrivtlige afleveringer, der skal rettes. 

• Rettearbejde 
Forberedelse 

• En del forældresamarbejde 
Respons på elevernes arbejde - skriftlige opgaver m.m. 
En del forberedelse 
Samarbejde med kolleger 
Faglig fordybelse - gælder alle fag 
Forberedelse og 'inspirationstid' i forhold til praktisk-musiske fag 
Lave egne undervisningsforløb 
'Anderledes uger' - temaer, tværfaglige forløb 
m.m. 

• Baggrundslitteratur fagligt 
Sætte sig ind i overordnede ting 
Jeg har som skolebibliotekar og læringsvejleder kun nået at læse 150 sider i dette 
skoleår - det er helt uholdbart og ganske skrækkeligt. 
Lave rød tråd og mere overordne ting. 
Pædagogiske dialoger nedtonet. 
Oprydning, orden og struktur omkring arbejde og arbejdsplads nedtones 
Vejledning og samtaler med kolleger 
Pædagogiske tiltag ind i klasserne - spotkurser fra PLC 
Samarbejde med andre kollegagrupper ind i PLC 
 
Generelt arbejdes mere fra hånden og i munden. 

• Ugeplaner når jeg aldrig. Er aldrig godt nok forberedt. 



• forberedelse og efterbehandling af undervisning 

• forberedelse og info til forældre 

• Rettearbejde 
særligt tilrettelagt til hver enkelt elev 
større projekter og tværfaglige opgaver 
samarbejde med andre- også uden for skolen 
ture ud af "huset" 
sociale arrangementer 
telefonisk kontakt til forældre  
læse faglitteratur 

• Indberetning af elevfravær 
Forældre meddelser 
Samarbejde m kollegaer i små fag - faglig sparring 
Der er mindre hjælp til nye kollegaer, som man ikke direkte arbejder sammen med 
Samarbejdet m pædagogerne, som er med i min undervisning. Vi kan mødes 1 gang 
om måneden i 90 minutter 
Retning af opgaver og elevbøger 
Udarbejdelse af egne materialer 

• læse faglitteratur, undersøge nye materialer, den faglige sparring med kolleger er 
der ikke tid til, og det er blevet sværere at mødes 

• Forberedelse og læsning af faglitteratur. 
Kontakt til forældre. 

• Forberedelse, årsplaner, kurser, faglig sparring, mindre vigtige problematikker 
omkring elever, tilsyn, retning af opgaver 

• Den grundige forberedelse. Der bliver nu brugt de hurtige og lette løsninger. 
 
Gode ideer fra dagligdagen og tv går ofte tabt, da de ikke registreres. 
 
Jeg vil af princip kun arbejde i min arbejdstid. (med udfyldelsen af dette skema har 
jeg dog gjort en undtagelse :-)) 

• Administrative, oprydning, planlægning af større (interessantere) 
undervisningsforløb, fælles forberedelse 

• Retning af elevopgaver 

• Opgaveretning indgår mere i min undervisning i st. for i min forberedelse 

• Forberedelse til timer ofte kun forberedt 60 procent 



• Når ikke at nytænke. Gentagelser fra tidligere år nåes 

• Forberedelse til undervisningen - dag til dag eller længerevarende forløb. 
 
udvidet forældrekontakt  
 
besvarelse af på mails til kollegaer 
 
læse Intra inden jeg møder ind eller hver dag. 
 
mv. 

• Forberedelsen og de understøttende undervisnings materialer, som f.eks. skal 
klippes og lamineres. 

• Forberedelse ligger altid først i bunken 

• Forberedelse i de perioder, hvor der skrives elevplaner og hvor der afvikles skole-
hjem-samtaler. 
Det er også den almindelige forberedelse, der rammes, når kommunen har valgt 
store projekter som: Synlig læring. 

• fornyelse 
opgaverne tager den tid der er afsat til dem - så de bliver gjort lidt mindre 
samvittighedsfuldt 

• hjemmelavede undervisningsforløb 
afleveringsopgaver 
grundig forberedelse af teori oplæg til elever 

• Fordybelsen i et emne - mangler at bruge tid på et enkelte emne. Nu bliver det mere 
kopiark og noget vi har prøvet før 

• Forberedelse 

• Opgaverne bliver som sådan ikke valgt fra. Der bliver prioriteret anderledes. Færre 
afleveringer m.m. 

• Forældrebreve 
Rette opgaver 
Springe over forberedelse 

• færre afleveringer 
 
Nye forøb 
 
Mere it-baseret undervisning 



• Laver ofte samme musikundervisning på flere klassetrin. 
Skrive nyhedsbreve. 

• Dybde/ grundighed i undervisning 
Forældrekontakt 

• God forberedelse. Kreative ideer. Sjove ekstraøvelser 

• Læse ny litteratur, fordybelse i næsten al forberedelse. Overfladisk rettearbejde. 
Færre skrifttlige opgaver til eleverne. 
Man skal skynde sig med alt! 

• Forældreinformation og forberedelse 

• rette arbejde i de store klasser. Giver ikke så mange afleveringer for som før pga. 
tidmangel. 

• Elevplanerne bliver ikke så fyldestgørende som den skal være. 
Elevsamtalerne når jeg heller ikke. 
God forberedelse til bevægelse i undervisningen bliver ofte nedprioriteret. 

• Målstyret undervisning der er differentieret. 
Bevægelse med faglige hensigter.  
Kunne forbedre min daglige undervisning meget mere. Tit ved jeg ikke meget mere 
end eleverne. Det skete ikke før. 
Jeg underviser efter min egen opfattelse alt for meget. 

• Rettearbejde 

• Møder 
Dårligere forberedelse 
Elevsamtaler 

• Jeg er meget længe om at rette opgaver, og som 'ny' historielærer er det meget fra 
hånden til munden. Jeg når sjældent at læse op på stoffet i god tid og så 
omfattende, som jeg nok burde. 

• Forberedelse af undervisningen - laver meget venstrehåndsarbejde, forbereder mig 
mens jeg underviser 
Forældrekontakt 
Bestilling af materialer 
Samarbejde 
Elevsamtaler 

• Forberedelse lider ofte under uforudsete opgaver, som når en kollega er syg og man 
selv skal finde lønninger/sætte en vikar ind i arbejdet.  
Vi står selv for skemalægning, gårdvagter, klassedamnelser og meget mere. Alle 
sammen relevante opgaver, men der er ikke afsat tid, så den ryger fra vores 



forberedelse. 

• Forberedelse  
Elevsamtaler 
Forældresamarbejde 
Tværfaglige projekter 
Samarbejde med kolleger, der ikke er i mit team 

• Finpudsning af forberedelse 

• Opgaveretning 
Finde nye ting 
Forberedrelse af nogle timer, må bruge rutinen 

• Forberedelsen er det der rammes mest, 

• Elevsamtaler, lavere ambitionsniveau ved forberedelse = undervisning 
ændres/forenkles, mindre rettearbejde/feedback. 

• Udviklingsprojekter 
Sociale arrangementer 
Enkelte skole/hjemforløb 

• Rettelser og jeg laver heller ikke evaluering på samme måde som før. Der er ikke tid 
til det. 

• Forneredelses opgaver til mellemtrinet 

• Forældrebreve, oprydning i lokaler 

• At rette 
Lave mere spændende opgaver 
Gå i dybden med fx problemer 

• Forberedelse af undervisning. Det er det, jeg brænder for. Det er det, der giver 
mening. Det må jeg droppe til fordel for møder og lange undervisningsdage (7.50-
15.15). 
Teamsamarbejde må til tider også droppes. 
Fagudvalgsmøder må også droppes. 

• Omlægning af opgavetyper, f.eks. 
Forsøger at udvikle måder, hvorpå eleverne selv retter flere opgaver samtidig med 
at de lærer af det. 
 
Retter ikke som tidligere a l l e skriftlige opgaver - har i stedet øget fokus på 
kategorier af opgaver, hvoraf nogle ikke har til formål øve skriftlig disciplin. 



• Der er kun mulighed for at vælge en del af forberedelsen fra. 

• Fornyelse/Nytænkning 
Sætte sig ind i/finde nyt materiale. 
Elevsamtaler (Det bedste ved at være lærer!) 
Flere ark = røv-til-sæde opgaver 
Sommetider den daglige forberedelse 
Engagement i kollegaer/sparring/hjælp/støtte/trøst/samtale 
Tværfagligt samarbejde 
Skole-hjem/samtaler reduceret til en årligt 
Læsning af faglitteratur/Folkeskolen 
Større engagementer sportsdage, aktivitetsdage, fællessamlinger, arr. ud af huset 
 
- jeg har vist nævnt alle de ting, som lige gør det lidt federe at være lærer! 

• Forberedelse 
Læsning af faglitteratur 
Tilsyns opgaver 
Almindelig hygge med elever i pauserne 
Socialt samvær 

• Det er meget afhængigt af situationen. Hver dag prioriterer jeg opgaverne, så det 
absolut nødvendige laves først. Der er også derfor jeg først svare på denne 
undersøgelse efter flere "rykkere". 
I sidste ende går det dog ud over, hvor velforberedt, jeg er til undervisningen. 

• Forberedelsen til undervisningen bliver langt fra tilfredsstillende 

• Dårligere forberedelse.   
Opdatering af faglig viden  
Mindre spændende undervisning. 

• tilsynsopgaver, fordybelse i nye tiltag, rettearbejde - tilbagemeldinger til elever, 

• Rigtig mange arbejdsopgaver bliver ikke udført på samme niveau som vanligt, 
hvilket ikke tilfredsstillende. 

• Forberedelse af undervisning. 

• Mit forældrearbejde kunne være bedre. 
Jeg vælger lette løsninger i forhold til min undervisning. Der er stort set inden 
fornyelse. 

• Forberedelse, nytænkning og opgradering, aktiviteter der kræver forberedelse af 
pratisk art, lærer/pædagogsamarbejde, fælles forberedelse,forberedelse af 
temauger, forældrekontakt, rettelse af elevopgaver, individuel skriftlig vejledning. 

• Forberedelse 



Samtaler med elever/forældre 

• undervisningsplaner er ikke så gennemarbejdet som før 
detailplanlægningen fra dag til dag er ofte mangelfuld 
i starten af skoleåret ikke nok prioriteret tid til teamsamarbejde i en specialklasse 
hvor der arbejdes tæt sammen. Et forhold der er rettet noget op på de seneste 
måneder. 

• større retteopgaver- 
 
læsning af faglitteratur 

• Alt der ikke er afsluttet kl.15, når jeg har fri. - Ligesom en fabriksarbejder ville gøre 
:) 

• En del efterbearbejdelse. 

• Nye tiltag i undervisningen 
 
evaluering af undervisning 

• Individuel forberedelse 
Kollega sparring, det er der ikke tid til 
Pauser! 
læse relevant faglitteratur 
lave nye undervisningsforløb, stort set alt er genbrug... 

• Rette opgaver. 
Forberedelser 
Målstyret undervisning 

• Forældresamarbejde 

• Årsplaner er ikke færdige 
Når ofte ikke at være så forberedt som jeg selv ønsker 

• Forberedelse til møder og undervisning. 

• Rettearbejde 
Forældresamarbejde 
Grundig forberedelse 

• Når ikke at forberede undervisningen ret grundigt 

• Lektier - forberedelse - faglig læsning - materiale søgni g på nettet eller andre 
steder! 



• Der bliver slækket på forberedelsen og retteopgaverne kan ligge lidt længere. 

• Forberedelse af min undervisning.  
Forberedelse af skole/hjem samtaler 
 Møder med kollegaerne vedrørende undervisningen og eleverne 

• Pædagogisk fordybelse 
Udvikling af egne materialer og ideer 
Tilsyn 

• Vi er på så mange kurser og har møder i forberedelsestiden. Det er lidt tilfældigt, 
hvad jeg når og ikke når, men alt sammen er det min forberedelse af forskellige fag, 
der ryger. 

• Meget forskelligt. Jeg når alle opgaver, men nogle bliver udskudt. Det kan godt være 
irriterende. Nogle gange gør jeg mindre ved arbejdet end sidste år, fordi jeg ikke har 
så god tid. 

• Det kan ofte være nødvendigt at prioritere blandt arbejdsopgaverne, da jeg også har 
haft mange vikarlektioner. 

• Alt det sjove for eleverne når jeg ikke, min tid går med forberedelse rette opgaver, 
og møder. 

• Faglig udvikling - jeg er glad for, at jeg har så meget erfaring at trække på, ellers 
véd jeg ikke, hvordan jeg skulle klare det 

• Jeg får ikke læst de bøger, jeg skal læse med ottende klasse. Jeg har valgt bøger, 
jeg har læst før, men som jeg burde have genopfrisket for at kunne arbejde 
kvalificeret med dem. Jeg får heller ikke set filmene, før jeg viser dem. Alt i alt er 
det de lidt mere tidskrævende opgaver, der må ligge - og så tage vi den fra hoften 
sammen med eleverne. Det giver klart nok ikke den samme kvalitet i 
undervisningen, som hvis jeg havde været forberedt og havde kunne overveje, 
hvilke opgaver, jeg ville stille. Undervisningsdifferentieringen halter det også med. 

• Dårligere forberedelse. 
 
Ikke tid til at rette særlig mange opgaver. 

• Forberedelse af større emner m.m. 

• Fordybelse 
Forberedelse 
Udvikling 

• Udvikling af egne uv-materialer, læsning af relevant faglitteratur, indgår helst ikke i 
nye samarbejdsrelationer/opgaver, hvis jeg ikke behøver 



• Jeg læser f.eks. ikke længere  faglitteratur om aftenen eller i weekenderne. Det gør, 
at jeg ikke føler at jeg udvikler mig så meget eller holder mig opdateret om mange 
ting, men jeg nægter at have overarbejde, som jeg ikke "får tid for". 
Jeg skriver ikke længere lange og detaljerede fredagsbreve / månedsbreve til 
forældrene. Det bliver til små korte infobreve på intras opslagstavle (læs = korte 
informationer) 
Jeg er ikke så tilbøjelig til at følge op på konflikter, da de er tidskrævende, så 
eleverne får måske ikke helt samme opmærksomhed (en ti en) som før. 
 
Og jeg kunne blive ved...! 

• opgave retning  generelt mindre forberedelse 

• Årsplaner er ikke lagt ind og elevplaner er ikke udarbejdet endnu. Der er også oftere 
"røv til sæde" undervisning og efter lærerbogen.. 

• Samarbejde 

• At gå i dybden med mine opgaver og nå et større engagement. 

• elevsamtaler 
tilbundsgående planlagte uv forlæb 
nye tiltag ift metoder og aktiviteter 
udforsking af ny forskning på områet 

• Tilsyn med faglokale 
Vejlederfunktionen fordi det ikke er skemateknisk muligt 
Arbejder mere og længere end jeg skal. 

• -dybere faglige/didaktiske overvejelser vedr. nye projekter og implementering af " 
bevægelse" i undervisningen 

• Forberedelse af undervisning 
Faglig fordybelse (i mine fag) 
Planlægning af ud af huset aktiviteter 

• Retteopgaver 
Planlægning af alternative, kreative forløb 

• Elevernes skriftlige opgaver. Faglig ajourføring. Pauser. Kollegialt samarbejde. 

• Min vejledning på PLC bliver ofte sprunget over samt faglokaletilsyn. 

• Jeg et læringsvejleder (PLC), så det er svært at nå basale opgaver, fordi kollegerne 
kommer i hele arbejdstiden for at få sparring/ vejledning oa. 
Ifm indkøb af læremidler er det fuldstændig umuligt at læse i arbejdstiden, havde til 
sidste møde 5 bøger på omkring 1000 sider ialt, heriblandt en vægtig roman og 
pæd. litt., som kræver fordybelse, dels for at kunne vurdere og anmelde, men også 



for at dygtiggøre mig, da den med mange andre pæd. litt. omhandler viden med den 
nyeste forskning omkring læring. 
Tiden til at fordybe sig i digitale læremidler er ikke eksisterende, jeg ved godt at jeg 
sammen med mange andre brugte "fritid" på arbejdsrelaterede opgaver, men det 
gav en stor tilfredshed i dagligdagen og var en stor del af min identitet. 
Tidligere blev mine kolleger glade, når jeg stak dem pæd.litt. i hånden, i dag bliver 
de helt hvide i hovedet af irritation over at måtte afvise mig, fordi de slet ikke kan 
overskue at bruge tid på det. 
Vi køber, modtager og låner jo stadig bøger og klassesæt ud fra egen oa samlinger, 
det er der logistik i. For første gang nogensinde har vi på PLC ikke nået at gå lavet 
regninger på bøger, som elever ikke afl. ved skoleårets slutning, ejheller på bøger, 
som har været badet i mælk eller forsøgt fortæret af hunden, det koster jo kroner 
på vores budget at vi ikke får penge ind til køb af nye... 

• Opfølgning og tilbagemelding på elevernes opgaver - rette opgaver (giver færre 
opgaver til eleverne) 

• forberedelse 

• forberedelsen bliver dårligere eller ikke eksisterende 
 
læsning af faglitteratur er der ikke tid til 
 
jeg søger færre kurser, da de tærer på froberedelsen 
 
læsning af materiale forud for fx skolebestyrelsesmøder, Med-møder og andre 
møder springes ofte over. 
 
læsning af referater fra møder nås sjældent 

• Kan ikke finde mødetid nok til samarbejdet med teamkolleger, hvilket går ud over 
fælles planlægning og forberedelse. 
Mangler tid til at tilrettelægge, eksperimentere og gennemføre alternative 
undervisningsforløb. 

• Differentieres mindre 
Færre samtaler med enkelte elever 
Mindre orientering om faglige emner 
Færre selvproducerede materialer 

• rette opgaver 
overbliksopgaver( kigger i elevernes mapper/hæfter) 
 
"Forfinelsesopgaver" 
 
fagligt overblik 

• Faglitteratur bliver ikke læst. 
Følger ikke med i det nyeste inden for faget. 
Fordybelse. 

• Min forberedelse kunne være bedre. Jeg læser ikke så meget faglig litteratur, som 



jeg plejer. 

• faglig læsning 
sociale arrangementer med kollegaer og elever/forældre 
egne fremstillinger til undervisningen 
fælles forberedelse er blevet vanskeligt 
skole-hjemsamarbejde 

• Forberedelse 
Inddrage nye emner eller arbejdsformer i undervisningen 
Rette eller se elevernes arbejde 
Mødes med kolleger i fagteams for at udvikle faget 
Deltage i forældre-elevarrangementer 

• Skriftlige afleveringer. Større præsentationer med eftf. evalueringer. Den daglige tid 
til at smalltalke i klasseværelset efter timerne. 

• Jeg har mindre forældrekontakt 

• Forberedelsen bliver ikke så grundig, og jeg føler ofte, at jeg ikke er nok inde i 
stoffet. Jeg når nærmest ALDRIG at læse de lektier, jeg har givet for! 
 
Rettearbejde fravælges! det betyder, at eleverne kun har fået to skriftlige arbejder 
for i år. Hvor de andre år har fået en ca. hver anden måned. 
 
Kreative ting fravælges. Før lavede jeg meget materiale selv. Nu bruger jeg det som 
er mest tilgængeligt og nemt at gå til, uden at jeg sætter mig ordentligt ind i det. 

• Forberedelse af undervisning. 

• den kreative del af forberedelsen er helt væk. kun administrativ forberedelse. 

• Rette skriftlige opgaver 

• Jeg gør det, der er nødvendigt, og det er min opfattelse, at mange af mine kolleger 
har resigneret, selv om de gerne ville leve op til de gode intentioner i reformen. 

• Nye tiltag på biblioteket. 
Faglitteratur 

• Jeg har ikke så mange afleveringer som normalt. 
Jeg haR ikke lavet årsplaner i år. 
Jeg har færre skole/hjem samtaler. 
Jeg kører mere på rutinen mht. Forberedelse 

• rettearbejde - eleverne aflevere ikke opgaver/prøver osv som tidligere.  
 
Forberedelse af mere spændende menogså tidskrævende projekter droppes. Nye 



forsøg i fysik bliver ikke altid afprøvet.... 

• Grundighed i skriftlige opgaver 

• Samtaler med elever og opfølgning på samtaler. 
 
Væsentlig færre gennemrettede opgaver. 
 
Færre nye tekster og generelt en dårligere forberedelse 

• Forberedelse til de enkelte undervisningslektioner. 
Læse litteratur (er skolebibliotekar). 
Skærer ned på tidkrævende projekter og undervisningsaktiviteter. 

• Når ikke at lave ordentlig forberedelsefor det enkelte barn 
Nye spændende projekter bliver valgt fra 
Møder med kolleger 

• retning af skriftlige opgaver 
samtaler med eleverne 
lave egne materialer specielt tilpasset enkeltelever/grupper 
der bliver ikke fulgt op på sager, der lige kan vente og så bliver de glemt 
detaljerede planer og oversigter 
mails til forældre vælges fra, fordi der ofte kommer mere oveni. 

• Ikke så grundig forberedelse 

• Rettearbejde og forberedelse af undervisning 

• Opgaveretning 

• At sætte sig ind i nyt stof - fx it! 

• Retteopgaver bliver lagt i b-bunken. Elevplaner (som er ret omfattende) tog meget 
lang tid, da tiden blev trukket over flere måneder 

• De opgaver, jeg har som - it-vejleder 

• "Almindelig" forberedelse fra dag til dag, retteopgaver udskydes. Færre 
elevafleveringer pga manglende tid til at rette. 

• Jeg er af og til nødt til at skære ned på min forberedelse til undervisningen, og 
bruge kopiark og arbejdsbøger, hvor jeg før ville have forberedt et forløb om et 
aktuelt emne. 

• Forberedelsesopgaver: vælger de nemme løsninger (kopiark m.m.) 



• forberedelse 

• Jeg retter ikke den samme mængde opgaver, passe ikke mit tilsyn, holde ikke de 
pause, som jeg har ret til. 
Når ikke at forberede aktive aktiviteter til timerne. 
Teamsamarbejdet fungere ikke så godt som før. 
Er ikke godt nok forberedt til de enkelte timer, som jeg gerne ville være. 
Møde uforberedt til forældresamtaler. 

• Rettearbejde 
Forberedelse af 
Evaluering 
Forberede litteratur 
Generel opfølgning på skolekom, uvm, materialer, pædagogik og didaktik. 

• Forberedelse af undervisningen 

• Mine elever har færre skriftlige opgaver. Jeg genbruger tidligere forløb fremfor at 
sætte mig ind i nye. 

• Forældrekontakt, forberedelse. 

• Min forberedelse bliver nedprioriteret - jeg når ikke at vedligeholde de computere, 
jeg ellers ville have gjort.  
Jeg har lavet om på nogle arbejdsgange og føler at det forringer mit arbejde. 

• Lige fra vigtige til mindre vigtige. Kommunikation mellem alle kolleger nås sjældent. 
Indstilling til psykolog og andet eksternt samarbejde er svært at nå. Planlægning af 
undervisning. Hjemmelavede materialer og rettearbejde er stort set væk. 

• Elevplaner og egen forberedelse, jeg har aldrig før mødt så uforberedt op så mange 
gange... 

• Desværre efterbehandlingen af undervisningen. 
Ordentlig og gennemarbejdet forberedelse. 
 
 
Udførlig dokumentation (bliver efterhånden lavet på små note it) 
At være den gode kollega, som havde tid til at hjælpe med genstridig pc, finde på 
opgaver til den individuelle undervisning. 
 
Udvikle ting, som lykkes. Fx har jeg arbejdet en del med CL uden at have været på 
kursus, men udviklet sammen med elever og kolleger 

• Rettearbejde 

• Rette arbejde bliver udskudt 
Mails til forældre  
Baggrunds litteratur til min undervisning bliver ikke læst 



Mindre "selv opfundet" undervisning og mere lærerbogsstyret undervisning 
 

• Afleveringsopgaver fra eleverne- der er ikke tid til at rette dem.  
 
En grundig evaluering af undervisningen. 
 
Læsning af faglitteratur.  
 
Læsning af nye værker til brug i undervisningen. 

• Mails og nogle gange forberedelse. 

• Planlægningen af undervisningen er stort set ikke eksiterende, eleverne aflevere 
ikke opgaver længere og min vejledningsfunktion i matematik er gået helt i stå. 

• Forældresamarbejde. 

• Naturfagsvejlederopgaver 
Retning af elevopgaver, ex. problemregning og engelske afleveringer - begge i 9. 
klasse 
Teammøder med årgangsteam 

• Fagligt - pædagogisk litteratur 

• dårlige forberedelse 
mangelfuld evaluering 
skoleudvikling 

• Min forberedelse til fx matematik, hvor det er "nemmere" bare at følge bogen, 
hvorimod timer som historie, n/t og billedkunst ikke findes faste bogsæt på min 
skole, kræver meget mere forberedelse. Det er hårdt ikke at have kunne forberede 
til et tilfreds niveau i matematik og især fordi det er det jeg er uddannet til at gøre! 

• En grundig besvarelse af mail fra elever, forældre og kollegaer 
Grundig op føling på undervisning. 
Anderledes undervisning 
Udarbejdelse af undervisningsmaterialer 

• Andre opgaver såsom tilsyn osv. 
Får heller ikke rettet opgaver hurtigt nok, der kan gå rigtig lang tid nogle gange 

• At rette elevernes opgaver bliver nedprioriteret grundet manglende tid. 

• Opgaver, der kræver rettelse, bliver minimeret. 

• kreative ideer til undervisningen generelt 
og i pressede situationer forberedelse generelt 



Har kun 2 timer til forberedelse af 11 timer. 

• Forberedelse af egne lektioner 
Fælles forberedelse 
Møder 
Faglig litteratur læsning 

• Rettearbejde, forberedelsen er ikke så grundig, jeg får ikke læst nye børnebøger. 

• Nogle Elevplaner  
Samarbejde med kollegaer 
Forberedelse 
Udvikling af skræddersyede undervisningsforløb 
Elevsamtaler 

• Der bliver ikke rettet så meget. 
 
Undervisningen bliver ikke så nytænkende. 

• Tit må jeg vælge forberedelse af "den sjove undervisning" fra. Jeg prøver at undgå 
ting, som er meget forberedelsestunge. Og så begrænser jeg rettearbejde. 

• Planlægge og udføre morgensamlinger 
Jeg har fået lov til at melde fra til et kommunalt kursus, som var bestemt for mig, 
fordi jeg arbejder på et bestemt klassetrin 

• Fælles forberedelse 
Årsplaner 
Tur-plsnlægning 

• Forberedelsen af undervisningen og forskellige mødeaktiviteter... 

• Rettearbejde bliver ofte udsat 

• Fx Færre retteopgaver 
Elevsamtaler, generel mere overfladisk forberedelse 

• Ikke hver uge jeg når ugeplaner 
 
Der kan gå lang tid før eleverne får rettede opgaver tilbage 
 
Synes jeg har mindre tid/overskud til at være kreativ i min tilgang til undervisningen 

• alm forberedlse, kreative tiltag, samarbejde med andre lærere om forløb, mindre 
aflevering fra eleverne 

• Retteopgaver og forberedelse 



• Mere individuelt orienterede opgaver til eleverne. 
Selvlavede forløb - der bruges mere præ-fabrikeret, selv om det dermed ikke er helt 
så langt inde under huden. 

• Jeg er ikke så godt forberedt som tidligere. 

• Al form for fordybelse 
litteraturlæsning 
relevant faglitteratur til baggrundsviden 
Rettelse af opgaver i alle fag (der gives færre for) 
mindre nytænkning i fagene 
færre kreative aktiviteter 
Nogle ture (det koster på forberedelsestiden) 
Færre større arr. ex: teaterstykker, kunstforløb 
 
etc.. 

• Grundig forberedelse og efterbearbejdning af timerne 

• Biblioteksopgaver, der er færre skriftlige opgaver til eleverne. 

• Forberedelse, retning af opgaver, ugeplaner til elever. 

• Forberedelse, evaluering. Jeg har også droppet nogle møder. 

• Hm ... hvad der kan udsættes udsættes. Noget forberedelse bliver mere sløset og 
venstrehånds...  
Fag uger, temadage og teater o.lign. bliver aflyst eller får sænket 
ambitionsniveauet. 

• Jeg beder om udsættelse af deadline, hvilket gør at jeg når opgaverne. 

• At gå i dybden med forberedelsen. 
Undervisningsdifferentiering. 
Elevsamtaler 
Elevplaner 

• - Tidskrævende forberedelsesopgaver (at tænke i egne og klassetilegnede forløb. 
Jeg har kun haft tid til at tænke og udarbejde 2 forløb i år. Dette tal ville normalt 
ligge på 4-5. 
- Ud af huset arrangementer (nogle er blevet fravalgt, fordi jeg ikke kan se mig ud 
af planlægninsopgaven ved at være mere tilstede med eleverne en pågældende dag) 
- Diktater og stile (jeg har bevidst skåret i omfanget af rettearbejde og gjort 
opgaverne mere procesorienteret). Mine elever har dog i år arbejdet med for få 
diktater og stile ift. hvad jeg mener, de burde. 
- Tværfagligt arbejde og fælles forberedelse med fx dansk kolleger på samme 
årgang. Det har været for tidskrævende at mødes med dem og planlægge sammen. 
- At tænke de 'store linjer' og mange uger frem. Jeg har selvfølgelig en overodnet 
årsplan, men jeg har siden efteråret planlagt fra uge til uge uden mulighed for at nå 
mere detaljerede fremtidsplaner for mine fag. 



- Tiden til den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling er reduceret. 

• en del forberedelse 
tid til det enkelte barn  
udarbejdelse afhandleplaner og skoleudtalelser 

• Kreativiteten i min undervisning 
Spontanitet. 

• God undervisning 
Ture ud af skolen 
Forsøg og eksperimenter i natur & teknik 
Kontant til forældre 
Samarbejde med aktører uden for skolen 
Lektier 

• Ikke specifikke 

• Traditionelle skriftlige opgaver i hæfte efter lærebøger. Der bliver arbejdet meget 
digitalt og det går mærkbart ud over elevernes evne til traditionel opgaveløsning. 

• Grundig, fordybet forberedelse. 
Antallet af retteopgaver (8.kl eng og mat) 

• Det er desværre sjældent, at man har tid til at lave nogle virkelig spændende og 
kreative opgaver, hvor vi kommer ud af huset. Opgaver bliver i høj grad lavet efter 
bogsystemerne og bliver derfor mindre spændende. 

• Det der ikke er tid til! 

• rette skriftlige opgaver fra begge mine danskklasser, samt engelsk 

• Rettelse af elevopgaver 

• Teamsamarbejde 
Den åbne skole 
Ture ud af huset 

• Forældre mails. 
Grundig evaluering af opgaver  
Skriftligt arbejde bliver knap så gennemarbejdet 

• Forberedelse 

• Der er jo kun forberedelse at tage af 



• Det tager længere tid, inden eleverne får skriftlige opgaver tilbage. 

• Forberedelse 

• Tilbagemeldinger til eleverne. 
Deltagelse i mødeaktiviteter. 
Forberedelsen af længere forløb. Bliver mere fra dag-dag eller uge-uge. 
Fælles forberedelse. 

• De opgaver der ikke direkte har indflydelse på eleverne er valgt fra. F.eks har jeg 
tilsyn med idrætslokaler og depot - det har der ikke været tid til endnu. 
Jeg er også LP-koordinator -Den opgave er ikke rigtig blevet defineret endnu.(Det 
har også været p.g.a manglende tid fra ledelsens side) 
Jeg er skolens motorikvejleder, men har ikke vejledt nogen endnu! 

• Fx forældrebreve - når dem ikke! 
 
Færre afleveringsopgaver - når alligevel ikke at rette dem. 

• Forberedelse af undervisning. Forældresamarbejde. Engagement!!! 

• Mit job som læsevejleder bliver i den grad forsømt. Jobbet som skolebibliotekar 
bliver forsømt. Begge dele er kun "brandslukning". 

• Eleverne får ikke rette lige så mange opgaver som tideliger. 
 
Eleverne får ikke det samme antal afleveringsopgaver.  
 
Elevplaner bliver ikke skrevet lige så grundigt. 
 
Har ikke lige så meget tid til at snakke med elever som før. 

• Alle opgaver der ikke er essentielle for min undervisning og evaluering bliver 
nedprioriteret. 

• Rette opgaver. 
Trivselssamtaler med elever 

• Grundig forberedelse 

• Eleverne får færre skriftlige opgaver der skal rettes. 
Elevsamtaler - hvor man får snakket med eleverne hver især om fag og trivsel. 
Jeg er bibliotekar og må prioritere færre timer, kurser og lign. til eleverne i år. 
Udvikling vælges også fra til fordel for administration. 

• der bliver slækket lidt på det hele 
forældrekontakt, elevrettelser af stile mm 



• Kreativ og nytænkende forberedelse 
Kollegial support som vejleder 

• Forberedelse af undervisningen 

• forberedelsen er mindre til timerne.  
evalueringer 

• Spændende og kreative forløb i klassen. 
 
Det nære skole-hjem samarbejde med mails med opmuntring og evaluering af små 
indsatser, telefonsamtaler med forældre omkring problemer i det små 
 
Litteraturlæsning til kursusdage 
 
Forberedelse til teammøder 
 
Vælger bogsystemer med lærervejledninger til i stigende grad 
 
Giver færre afleveringsopgaver for, da jeg ikke har tid til at rette 

• Rette elevernes opgaver. Forberedelse til de fagligt stærke/Svage elever. Arbejde på 
kryds af teams pga. tiden det ville kræve. Arbejde internt i teamet med koordinering 
af tværfaglige temaer/timer, da mindst halvdelen af teamet ikke er til stede pga. 
undervisning, møder eller andet. 
Forberede udflugter. 

• Forberedelsen til timer. 

• Elevsamtaler, fagudvalg, undervisningsforløb, der kræver fordybelse eller nyt 
læringsstof 

• Rettearbejde 
Lektionsforberedelse 
Forældresamarbejde 

• Retning og feadback på eleverne afleveringer. Selv om antallet af afleveringer er 
langt mindre end andre år. Har pt. Ikke rid til at læse elev afleveringer. 

• Opdatering af min årsplan  
Rettearbejde 
At holde sig ajour med nye materialer m.m. 
Møder med kollegaer 

• Rettearbejde 

• Retteopgaver. 
Den individuelle forberedelse 
evaluering 



teamsamarbejde 
Planlægger ikke større opgaver som kræver individuel evaluering. 

• Alt skriftlig arbejde i udskolingen rettes kun på skolen, ingen terminsprøver mere i 
8. Kl, generelt færre skriftlige opgaver til eleverne. Der går lang tid, inden eleverne 
får et arbejde/stil tilbage. Jeg kikker ikke på ideer fra Tysklærerforeningen, læser 
ikke tyske aviser mere, forbereder undervisning hurtigt, der er simpelthen ikke tid til 
en ordentlig planlægning. Elevplaner bliver korte. Ingen prøver, der tager tid at 
forberede og efterfølgende rette. 

• Forberedelse. 
 
Didaktisk fordybelse i et nyt fag. 
 
Jeg har valgt ikke at påtage mig et nyt valgfag, da jeg ikke ville kunne forberede det 
tilstrekkeligt grundigt. 

• IT tekniker opgaver. 
Kurser. 
Videreuddannelse. 

• Dårligere forberedt 
Mindre faglig ajourføring 

• Færre afleveringsopgaver 
 
lader eleverne selv rette fx retskrivnings- og læseprøver 
 
Er ikke blevet færdig med mine årsplaner (og nu er året snart slut!) 

• den langsigtede forberedelse og planlægning nedprioriteres. 
Udarbejdelsen af egne undervisningsopgaver nedpriotiteres. 
Rettearbejdet er ikke fyldstgørende 
faglig opdatering er der ikke tid til 
har sagt nej til at have praktikanter 
skåret meget ned på læsningen af nye titler på biblioteket (er skolebiblitekar) 
deltagelse i møder der ikke har relevant nok dagsorden, så fremt det er muligt 
komme med forslag til den understøttende undervisning - dette sker kun hvis der 
rettet henvendelse af underviseren i den understøttende undervisning 

• forberedelsen til undervisningen er ikke så grundig.  
der går lang tid med at rette opgaver/bøger. Eleverne får dem først tilbage efter 
laaaang tid. 
mindre tid til skole/hjem-samarbejdet 
mindre samarbejdstid med kolleger 

• faglig forberedelse. 
Rettearbejde 
Opfølgning 

• Elevplaner tager noget længere tid. Læsning af ny litteratur til danskfaget. Har ikke 



tid til at firdybe mig i et område forud for arbejdet med emnet. 

• Rettearbejde 
Elevplaner 
Sammenhængende værklæsning 
Forberedelse af bevægelse i undervisning 
Forberedelse af større, sammenhængende opg. 

• Informationer til forældre om nye emner m.m. 
Rette elevopgaver. 
Forberedelse af store emner. 
Emneruger, store indsatser er ikke længere muligt. 

• - Jeg får ikke læst relevant litteratur som forberedelse 
- Jeg får ikke indsamlet idéer, der kan være brugbare i min undervisning og de 
materialer, som jeg får indsamlet, ligger ubrugte hen i mine skabe og hylder på 
skolen 
- Jeg vidensdeler ikke tilstrækkeligt 
- Jeg deltager ikke i netværksmøder med kolleger fra andre skoler 
- Jeg deltager ikke i faglige møder med kolleger fra andre skoler 
- Jeg får ikke, i tilstrækkelig grad, evalueret min egen undervisning 
- Jeg får ikke fulgt op på mine didaktisk overvejelser 

• evaluering 
opgaverettelse 
feedback 

• retteopgaver 
forældresamarbejde 
samtaler med elever 
planlægning af mere kreative undervisningsformer 

• Rettearbejde, forberedelse og samtale med elever/forældre. 

• NÅR ikke altid alle ugeplaner til tiden. 
Dårligere forberedt 

• Administrative 

• skemaer til eleverne 
+ andre strukturopgaver 

• Tilsyn med lokaler 
Giver ikke så mange afleveringer eller andre opgaver for, som skal rettes. 

• Jeg når meget sjældent at få bevægelsen ind i min undervisning. Der er alt for 
mange arbejdsopgaver til at man kan nå dem alle, og så bliver det et 
prioriteringsspørgsmål. 



• Jeg må erkende - og har fortalt min leder det - at der gives generelt en betydeligt 
ringere forberedelse og evaluering af den undervisning, der gennemføres. Det er en 
eklatant forringelse og én af de medvirkende årsager til, at den "McUndervisning" 
man ser og oplever, er ved at drive flere væk. Det er blevet et industriarbejderjob, 
hvor der blot skal fyres noget af - så pyt med kvaliteten. Det undrer mig enormt, at 
der ikke har rejst sig et ramaskrig blandt de danske forældre; at de endnu ikke har 
set, hvad, der har ramt deres børn! 

• Rettearbejde, forældrekontakt, møder, uddannelse - nærmest alt lige bortset fra at 
være i klasseværelset. 

• Læsning af fagligt eller didaktisk og pædagogisk litteratur. 
Forberedelse af nye undervisningsforløb  
Opgaver udskydes eller udføres med lavt blus/udføres middelmådigt 

• Fornyelse i undervisningen.... Efterbehandling af undervisning... Specielle hensyn 
mm.... Forberedelse 

• De spændende og mere kreative undervisningsforløb. Desuden er vi kun en voksen i 
klasserne i pr, så det sætter også sine begrænsningerne.  Særligt når man arbejder i 
indskolingen. 

• God forberedelse 

• Elevplaner. Ekstra forældre samtaler.  
Forældre samarbejde bliver nedprioriteret. 

• Jeg når ikke så meget ud i klasserne som ønskeligt, så det er den faglige ledelse, 
der nedprioriteres. 
 
Samtidig må jeg erkende, at jeg ikke når at snakke med de enkelte lærere i samme 
omfang som tidligere. 

• Afleveringsopgaver i matematik 8. årgang. 
Forberedelse - vi tager de næste emner på fagportalen. 
Videreudviklingen i IT - vi står i stampe og opgaverne ligger og venter både de 
tekniske og pædagogiske. 
 
Kolegakontakten - den kommunale kontakt - kontakten til skolebestyrelsen 
prioriteres. 

• Dele af tilsyn, og udvalgte forberedelsesopgaver 

• Forberedelse så som af kopiering 
Og lignende 

• Ordentlig forberedelse 
Faglig fordybelse 



• det er forskelligt; men udarbejdelse af individuelle opgaver. Minutforberedelse af 
lektioner. Rettearbejde udskydes og udskydes, ikke tilfredsstillende for nogen. 

• Færre afleveringsopgaver 
Færre gennemtænkte uv-forløb 

• Jeg har for første gang nogensinde ikke rettet en diktat og smidt den ud. Der var 
gået for lang tid og det gav ingen mening mere. Det var rigtig frustrerende! 

• Dele af forberedelse 
Nedsat tilsyn med lokaler 
Opdatering af nye ting Inden for mit fag 

• Forberedelse. (Pålagt af ledelsen) 
Kollegiale aftalte opgaver. (pålagt af ledelsen) 

• Store nye projekter, spændende undervisning 

• Færre retteopgaver. Det har også resulteret i mindre interessante og inspirende 
undervisningsforløb. 

• Forberedelse, der kan i gå dage inden forældre og andre får svar på 
mailhenvendelser (tidligere fik de svar samme dag), møder skal være meget 
konkrete og mødedeltagere skal være præcise (tidligere var det tid til smalltalk) 

• - Alt der gør at opgaver etc. ser lækre og indbydende ud (finde font, billeder, 
laminering, mapper etc.) 
- der improviseres mere. 
- jeg får ikke regnet matematikopgaverne igennem inden de gennmgås... 
- får nogle gange ikke kigget ordentligt på grammatik opgaverne, om de nu også er 
gode nok eksempler.  
 
Alt i alt vil det sige, at alt hvad jeg finder på ud over bogsystemet er ikke så 
gennemtjekket og gennemarbejdet som det burde være. 
 
- færre skriftlige opgaver i både tysk, engelsk og matematik. 

• Det er altid forberedelsen der lider 

• Læsning af litteratur. 
Giver færre skriftlige afleveringer for - da jeg ikke vil have tid til at rette dem. 

• Desværre er det forberedelse af undervisning! 

• Færre afleveringer der skal rettes 
Faglig opdatering og ajourføring 
Samarbejde med kollegaer og dermed projektorienteret undervisning på tværs af 
fag og emner 



Forberedelsetung undervisning med masser af forskellige materialer der skal 
klargøres 

• Jeg når ikke at forberede den spændende undervisning, med varieret undervisning, 
værksteder, ud af huset, rette opgaver, efterbehandling/evaluering af elevarbejde, 
årsplaner, elevplaner og meget mere. 

• Fagudvalgspligter 
Udvikling af egne kundskaber og viden (fagliteratur eller nye tekster) 
Samarbejde med kollegaer om undervisningens indhold 

• Tilsyn med lokaler/ samlinger. Den forberedelse hvor man fordyber sig og/eller laver 
tilpassede/egne undervisningsforløb 

• Kontakten til forældre er mindsket. 
Den nære kontakt til eleverne ligeså. 
Forberedelsen ved fx at genlæse en roman i dansk må fravælges. 
Rettearbejdet i udskolingen er mindsket - og dermed også antallet af skr opgaver, 
fordi jeg ikke når at rette dem. For mig er det i dansk og tysk i 7.-9.klasse. 

• Opgaverne bliver ikke løst på et tilfredsstillende prof niveau 

• Jeg nåede heller ikke alle opgaver før reformen. 

BILAG 37 

Spm. 23b: Beskriv venligst hvilken betydning det har for kvaliteten af dit arbejde 
og for dit arbejdsmiljø, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver. Tilføj gerne dit tlf. 
nr. efter din kommentar, hvis redaktionen må kontakte dig for en uddybning. 
Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og ikke dine svar i øvrigt, som er 
helt anonyme 

• Det giver mig en dårlig eftersmag 

• Det er specielt følelsen af ikke at give den undervisningskvalitet til eleverne, som jeg 
kunne give tidligere, der nager. 
"Det er rart at kunne sætte skoletasken fra sig fredag aften og holde weekend. Men 
det er ikke rart søndag aften, når man godt ved, at forberedelsen til ugen ikke er på 
plads". 

• Høj stressfaktor når man ikke er forberedt til timerne 
Mere uro, eleverne kan mærke at der ikke er forberedt ordentligt 
Manglende kontakt til kolleger giver et dårligere arbejdsmiljø, i forhold til både 
faglige diskussioner samt alm. Social kontakt. 

• Kan være bekymret for, om vi kan opretholde den gode standard, vi tidligere har 
haft. 



Har heldigvis den alder, som gør, at jeg kan stoppe, når jeg vil. 

• Jeg har langt dårligere overblik over den enkelte elevs standpunkt, særlige behov og 
nærmeste udviklingszone. 

• Kvaliteten er lavere da den feedback der tidligere har været tid til, jo i høj grad har 
givet eleverne en viden om, hvad deres lærer synes om deres arbejde. Og dermed 
også en viden om hvilken retning eleven bevæger sig i. 

• Arbejdet bliver udført lige så grundigt som altid, men der er længere responstid. 

• Utilfredshed med at være lærer. 

• Dårligere og kedligere undervisning. 

• Jeg får hovedpine, og jeg sygemelder mig en gang imellem 
 
Mine elever er utålmodige efter at få de meget få opgaver tilbage, de har lavet. Det 
kan tage 3 - 4 uger at rette et matematiksæt 
 
Tingene bliver meget tilfældige, og det bliver sådan lidt ligegyldigt for mig det hele. 
 
Vi arbejder meget med kopiark og opgaver, jeg har lavet før. 
 
Der er stof, jeg ikke gennemgår, fordi jeg ikke har nået at sætte mig ind i det 

• det er ødelæggende på alle planer 

• Selvfølgelig betyder det da noget for kvaliteten af undervisningen og 
undervisningsformen - noget bliver mere traditionelt en fornyende. 

• Jeg er blevet presset så meget, at jeg pt er sygemeldt med stress. 
 
På skolen er der et meget dårligt arbejdsmiljø, med mange lederskift, samlægning af 
tre skoler, der er ikke tager ansvaret for sine arbejdsopgaver. 

• stærk forringelse!! 
utilfredsstillende og i sidste ende synd for eleverne. De lærer ikke det samme som 
tidligere årgange og jeg frygter for dette års og kommenede skriftlige 
prøvekarakterer. 

• Det går i høj grad ud over mit arbejdsmiljø, synes jeg, for selvom jeg har 
forberedelsesrum sammen med mit team (på i alt 4 personer), når vi sjældent at 
tale om væsentlige ting, om det, der forstyrrer, at planlægge noget sammen, at 
hjælpe hinanden osv - FORDI vi altid er to skridt bagefter i forhold til at planlægge 
vores egen undervisning. Jeg når kun at planlægge 2-3 dage frem allerhøjst - det er 
aldrig sket for mig før. 



• Arbejdsmiljøet er presset... 

• Jeg føler at eg ikke slår til som lærer, og det er ikke så sjovt at undervise mere. 

• Det gør mit arbejde utilfredsstillende og fjerner mulig arbejdsglæde og faglig 
stolthed. 

• Men er meget stresset af alt det man ikke når - og samtidig bliver eleverne mere 
upersonlige for en. Du har ikke tid til at tage dig af den enkelte. 
Der er desuden ikke tid til at snakke med kollegaer, hverken hygge eller 
erfaringsudveksle - alt tid(pusterum+spisefrikvarter) tilovers bliver brugt på som 
opgaver man mangler... 

• Jeg er så træt af mit arbejde. Jeg bliver hurtigere sur på eleverne. Jeg vågner 
TIDLIGT om morgenen af at "drømme" om alt det jeg ikke har gjort, gjort forkert 
osv. 

• Det er utilfredsstillende, at man ikke kan nå det, man gerne vil. Før blev tingene 
bare gjort, når de skulle gøres, og så var der mindre pres på i andre perioder. Nu er 
det meget tydeligt, at det ofte ikke kan lade sig gøre at nå det hele inden for den 
fastlagte tid - og så må resultatet jo blive derefter. 

• Negativ, irritabel...træt! 

• Jeg bliver frustreret og sur over at være presset hele tiden. 
 
Jeg bliver også cool og stædig og vælger ikke at gøre noget i weekender eller om 
aftene, selv om næste dag bliver noget rod' 

• Da jeg har mange år på bagen, kører jeg på tidligere planlagt stof og rutine. Jeg 
mærker ikke, at det forringer kvaliteten af mit arbejde, men det går ud over 
fornyelse og engagement i nye tiltag. 

• Det er utilfredsstillende, at jeg ikke kan nå at gøre arbejdet så godt som jeg ved jeg 
kan, hvis min tilgang til opgaverne bliver mere lystbetonet. Det var den før.  
Min selvopfattelse er, at jeg ER lærer, og det følger mig i alt hvad jeg gør. Vores job 
egner sig ikke til at blive puttet ind i en 8-16-boks. Det kvæler arbejdsglæden. 

• Helt grundlæggende har jeg mistet glæden i mit arbejde idet jeg ikke er så godt 
forberedt som jeg før i tiden var. 
Jeg er frustreret over at de elever der han særligebehov.  Jeg  kan ikke på samme 
måde rumme dem i undervisningen(gælder både meget dygtige elever og elever i 
vanskeligheder). Min undervisning er ikke så differentieret som den kunne være. 

• Utilfredsstillende 
Faglig forringelse 

• Se også mine tidligere svar. Kvaliteten af mit arbejde er dalet betydeligt. Jeg er ikke 



sikker nok i det jeg skal formidle og når ikke både at læse og behandle de tekster 
jeg skal videreformidle. Det betyder også at eleverne ikke får det med de skal, at 
jeg ikke i tilstrækkelig grad kan modelere læringen for dem. 

• Jeg er utilfreds med mig selv og har derfor svært ved at sove. 

• Jeg savner mest af alt den uformelle snak med både elever og kollegaer. Hvor er det 
skoen trykker og hvor er det lige man kan nå at opfange noget og sætte ind for 
problemerne vokser sig for store. Den snak er der ikke tid til længere, alle haster 
afsted og har travlt med at udfylde alle mulige skemaer og planer. Der er ikke 
længere et ansvar for at kunne sætte ind lige præcis der, hvor det er mest påkrævet 
og kunne gøre størst nytte. 

• Det er tortur for en pligtopfyldende og engageret lærer. Vi har sågar fået at vide, at 
vi blot skal sætte ambitionsniveauet ned. Det er demotiverende. 

• jeg leverer forsat super undervisning. Jeg har skåret ned på frivilligt arbejde - er 
ikke længere træner et par timer om ugen og ting med venner fravælges da der ikke 
er overskud 

• Jeg er ikke tilfreds med, hvordan der ser ud på hylderne på skolebiblioteket - det er 
frustrerende og gør at man bliver mere stresset. Sørger dog for, at det ikke går ud 
over eleverne, men sover dårligere. 

• mindreværd 

• Jeg er gået fra at være kunsthåndværker, der tager udgangspunkt i materien og 
laver UNIKA'er 
til at være en fabriksarbejder, som producerer færdigvarer. 

• Jeg leverer dårligere kvalitet, og det har jeg det rigtig dårligt med.  
 
Jeg arbejder i et langt højere tempo og holder ikke altid pause. Jeg kan mærke i min 
mave, mit hoved, mine spændinger og min vejrtrækning at det går for stærkt uden 
at resultatet bliver helt godt. Dårlig samvittighed tynger hverdagen. 
 
Min lunte er kortere overfor elever og egen familie, og jeg har ofte grædt, når jeg er 
kommet hjem fra arbejde.  
 
Ledelsen er blevet så ophængt, at den ikke er der, når man har brug for den. Der 
mangler synlig ledelse i hverdagen, og når den er der, fungerer den tydeligt 
dårligere end andre år.  
 
Det er alt sammen rigtig rigtig ærgerligt. 

• Det er meget utilfredsstillende, og jeg taber mit engagement, som ellers har været 
stort. Mit arbejde er ikke mere et kald men nu et surt lønarbejde. 

• Det er særlig i forhold til elevplaner og skole/hjemsamtaler at der er stress p.g.a at 
der ikke er fleksibe arbejdstider 



• Jeg er blevet en almindelig lønarbejder, der  tænker i tid i stedet for i elever og 
engagement. Glæden ved at udvikle nye projekter at opdage nye faglige områder og 
måder at lære på er stort set væk. Jeg er stadig meget glad for mine elever og 
kolleger, men jeg har nok mistet lidt af mit kendetegn, det der var mit varemærke,  
det der gjorde mig til en afholdt og respekteret lærer og kollega: Det er rigtig 
ærgerligt, men trods det vil jeg ikke tilbage til det uendelige arbejde , hvor jeg alt 
for ofte brugte hele weekenden og dage, halve nætter næsten på at udvikle og 
udtænke nye spændende projekter og opgaver. Jeg kan i dag se, at det også er en 
lettelse at kunne sige, at jeg har fri.  
 
 
Ovenstående er mit mobilnr., men jeg tror ikke, at jeg kan sige så meget andet end, 
hvad jeg tror næsten alle mine kolleger vil sige. Jeg har været lærer i 35 år og har 
aldrig lavet så lidt som nu- eller rettere: Jeg arbejder 38-40 timer om ugen og har 
aldrig følt, at jeg  arbejder så lidt som nu, eller jeg har mere fri.  
Det er på en og samme måde en befrielse og en forbandelse, for det er ikke så 
spændende og sjovt som før, blot nemmere og mere overskueligt. 

• Jamen det stresser en og man føler hele tiden at man kan og burde gøre det bedre! 

• Det er meget frustrerende og utilfredsstillende. 

• Det ved jeg ikke endnu 

• Følelsen af ikke at kunne følge med og blive hægtet af. Føler mig småbeskidt over at 
prioritere den daglige undervisning frem for mere krævendevopgaver. Dem 
overtager min ledet vores akt en del af og så tænker jeg at det jo var det jeg gerne 
ville have tid til og følte mig kompetent gennem. 
 

• Ikke forberedt til alle timer. Varetager tillidsopgave på skolen, hvilket betyder at der 
forsvinder en stor del af min forberedelsestid 

• Ikke tilfredsstillende arbejdsmiljø 

• Frustrationer - dårligere undervisning - ingen udvikling - den faglige stolthed 
forsvinder sammen med arbejdsglæden 

•  
 
Helt klart dårligere kvalitet. 
Jeg er ofte nødt til at undervise i stof jeg ikke selv har læst igennem eller kopiere 
mens eleverne sidder og laver ingenting. 

• Mere stress 
Dårlig samvittighed/mindre arbejdsglæde 

• Kvaliteten bliver ringere. fx har jeg forberedelse lige efter 6 lek. Og da er min 
koncentration/motivation meget lille. 



• Dårlig samvittighed overfor de børn, forældre og kolleger der bare viftes af og må 
klare sig selv 
 
kollegahjælp er overfladisk 
 
mindre tolerance overfor de kolleger der ikke tager del i ansvaret 

• Får ikke forberedt mig ordentligt, bruger gamle undervisningsting, sætter mig ikke 
ind i noget nyt 

• Jeg føler mig dårligere forberedt, og min undervisning er meget mere uinteressant 
end før lov 409. 

• Jeg har svært ved ikke at gøre mit arbejde ordentligt. 
Jeg vil hellere arbejde lø og sø, hvis jeg så kan få tingene til at fungere bedre i 
klassen. Efter 6 timers undervisning er man træt og jeg er i hvert fald ikke specielt 
energisk før gen senere på dagen. 
 
Vores forberedelsesforhold på skolen er ikke ok. Der er støj og møj og træk og 
varme. 

• Jeg er ikke forberedt og føler jeg udfører dårligere undervisning. Jeg har ingen 
ordentlig sparring med kollegaer. Min undervisning er ikke spændende og kreativ 
som før, jeg brænder ikke for mit fag på samme måde. Føler ikke ejerskab og har 
generelt ingen indflydelse på mit arbejde og arbejdssituation. 

• Skal man overholde arbejdstiden, så er man nødt til at gøre brug af let tilgængelige 
opgaver, hvor man ikke skal bruge meget tid på forberedelse. Det betyder at ens 
arbejde i højere grad bliver meget af de samme og meget mere kedelig, både for 
elever og en selv. 

• Føler sig hele tiden bagud, ikke tilfredstillende, render rundt som en hovedløs høne, 
da informationsniveauet er mærkbart dårligere end sidste skoleår. 

• Visse ting bliver ligegyldige. 
Undervisningen bliver robotagtig. 
Man føler sig altid bagud. 

• Jeg føler mig som en skruebrækker når jeg forbereder mig i ferien eller weekenden, 
men det lever jeg med, selv om det klart er problematisk. 

• Det er klart at min undervisning ikke er nær så præcis og målrettet i de timer hvor 
jeg ikke er ordenligt forberedt. Eleverne får ikke den samme respons på deres 
opgaver, som de plejer. Især deres skriftlige opgaver er der, i perioder, dårligt tid 
til. Min eget overblik over arbejdstid og Flex bliver i visse perioder manglende, da 
jeg ikke helt kan se hvornår det er at jeg skal sætte mig ind i det. Nogle gange kan 
det skabe gnidninger mellem kollegerne i mit team at vi har travlt i visse perioder. 

• Generelt utilfredsstillende ikke at levere et stykke ordentligt arbejde. Mangler 



konstant tid! 

• Min undervisning bliver dårligere forberedt. Jeg får ikke sat mig ind i nyt. Sende 
flere elever ind i det sociale system, frem for at påtage mig det socialpædagogiske 
arbejde. Her hørt, at kommunen har måtte ansætte 3 fuldtidssagsbehandlere, som 
konsekvens af det socialpædagogiske arbejder, som vi ikke længere laver som lærer 
 
 

• Jeg synes, min undervisning er god, men den kunne være mere varieret - især set i 
lyst af jeg har de små elever. 

• Jeg har heldigvis en del erfaring, jeg kan trække på, når jeg træder uforberedt ind i 
klasselokalet. 
De færre teammøder har også betydet, at det fælles fodslag om klassen ikke er så 
gældende. 
 
Men det er ikke så sjovt længere. Hverken undervisningen eller tiden til kollegerne. 

• Kvaliteten af arbejdet er forringet! Overordnede mål for undervisningen eksisterer 
kun, når man benytter sig af digitale portaler. Man føler ofte T arbejdet er 
brandslukning. Arbejdsmiljøet er i den grad under pres. 
 

• Jer er overbevist om, at dén kvalitet, jeg leverer i undervisningen er dalet og er 
aldrig tilfreds med min formåen. 

• Krænkelse af faglig stolthed. 
Dårligere faglokaler pga. manglende tilsyn. 
Svækket s/h-samarbejde. 
Alt fører til dårligt arbejdermiljø. 

• Det har jeg beskrevet i de tidligere spm. 
 
Dog er både kvaliteten og miljøet forringet. 

• Det er utrolig utilfredsstillende ikke at være ordentligt forberedt til undervisningen. 

• Et af målene i min undervisning er at eleverne bruger/genbruger deres 
nysgerrighed, og gennem den opnår et varieret og nyskabende viden/oplevelse. 
Som får dem til at stille spørgsmål til sig selv og andre. 

• Det betyder dårligere forberedt undervisning for eleverne. 
Dårligere kollegialt samarbejde. 

• Stress faktoren er meget høj 

• Kvaliteten af udført arbejde forringes kraftigt. Jeg har i perioder undervist 32 
lektioner om ugen. Det er umuligt at forberede og evaluere undervisningen 



tilfredsstillende med nuværende forhold 
 
 

• Det betød blandt andet, at jeg var sygemeldt med stress i over to måneder frem før 
jul og herefter på nedsat tid i 3 måneder. 
Jeg forsøger at lægge samme kvalitet i det jeg laver, men undervisningen bliver en 
anden og alt skal forenkles - Det er lidt tilbage til 'bogsystemerne', der er mere af 
det samme og jeg udvikler ikke nye forløb, men kører lidt på 'rutinen' og min 
mangeårige erfaring som lærer. Uden dén ville det være svært. 
Der er ikke længere noget socialt liv på arbejdspladsen - ingen har tid til at tale 
sammen, og vi har én pause om dagen, hvor det er muligt lige at ses - men også 
her bruger folk tiden på forberedelse. Det betyder, at alle passer sig selv hele dagen 
og man er meget 'alene' i sit job. Folk er desuden kortluntede og snapper hurtigt af 
hinanden - man har hele tiden følelsen af at forstyrre, hvis man spørger en kollega 
om noget, da man også selv føler sig forstyrret. 

• Kvaliteten er særdeles forringet. Arbejdsbetingelsene med alt for mange opgaver, alt 
for store opgaver, pludselige opgaver, der lige pludselig tilfalder en samt at 
opgaverne er udefinerede og ikke afgrænsede er særdeles belastende. 
Jeg er pt. i gang med at finde en måde, hvorpå jeg evt. via tillidsmanden over for 
ledelsen kan italesætte og blive taget alvortligt i forhold til, at et år mere på disse 
betingelser, holder jeg ikke til. 

• Jeg er i bunden ligeglad, jeg kan sagtens lade være med at føle dårlig samvittighed, 
det er bare ikke særlig tilfredsstillende. 

• Det er stressende ikke at nå at lave en ordentlig forberedelse. Det er også meget 
utilfredsstillende ikke at have en ordentlig kommunikation med forældrene om deres 
barns trivsel i skolen. 

• De fleste opgaver løses nu og her- den almene dannelse er under pres 
Balancen mellem krav og ressurcer tipper dagligt 

• Er oftere dårligere forberedt 
Dårlig samvittighed over forældre og kollegaer 
Svært når man i samarbejdet m kollegaer gerne vil være godt forberedt 
 
Giver konflikter og dårlig stemning i samarbejdet med pædagogerne, at vi ikke har 
mulighed for at mødes og planlægge sammen  
 
Ser mine kollegaer mindre 
 
Folk er mindre hjælpsomme 
Lunten er kortere både hos mig selv og kollegaer  
 
Lærerværelset minder mere om en kantine på en fabrik med skifteholdsarbejdere. 
Mangler det kollegiale fællesskab. 

• det er utilfredsstillende for mig selv. Arbejdet bliver rutinepræget og ikke 
nyudviklende 

• Jeg er ofte utilfreds med min undervisning, da den ikke er ordentligt forberedt. 



Jeg har tidligere læst en del faglitteratur, så jeg kunne udvide min viden, og dermed 
få en bedre indsigt i mine fag. Det når jeg ikke i dag. Jeg fik for 2 måneder siden en 
AKT-fagbog, der omhandler relevante problemstillinger i min dagligdag. Jeg hat nået 
at læse 3 sider!!! 

• Jeg synes det er dybt utilfredsstillende og meget stressende. Det dræner mig for 
energi 

• Dårligere kvalitet dårligere arbejdsmiljø. Ser kolleger med øget sygefravær. 
 
Jeg går på pension til sommer og tager derfor det hele som en oplevelse, som jeg 
nåede at få med 

• Jeg resignerer og tænker: når de ikke vil have det bedre må det være sådan. 

• Det betyder, at eleverne laver de skriftlige opgaver imens jeg har dem. På den måde 
retter jeg så meget jeg kan nå i timerne. Det giver en god skriveproces for eleverne, 
men de når på den anden side at skrive mindre end før. 
Jeg springer nogle administrative opgaver over eller udsætter dem. 
Jeg ved ikke, hvad det betyder for kvaliteten af mit arbejde. 

• Utilfredsstillende at vi ikke har forbederelserne tid nok til at få nye ideer. Gør at jeg 
har fået mavesår, at jeg ikke føler, jeg har den fornødne tid til at følge op på sårbar 
elever, som var en selvfølge tidligere. De svære elever når vi, men hvad med de 
andre elever, der også har brug for os?? 

• Jeg føler stor utilfredshed med at komme uforberedt på job. Både til hele dage og 
enkelt timer.  
Min årsplaner er endnu ikke færdige og vi kunne ikke have flere fag i begyndelsen af 
året, da jeg ikke havde haft tid nok til at forberede dem og det var nye fag for mig. 
 
Min gejst for lærerjobbet er faldet langt ned. Jeg synes det er svært at lave 
spændende undervisning, når jeg ikke har tid eller overskud til at forberede mig 
ordentligt og når jeg har motivationen. Jeg skal forberede mig ml 8-12.30 en 
formiddag om ugen og ellers før kl. 8 eller efter kl. 16. Da jeg er på en specialskole 
med ADHD børn, autister mv. kan jeg ikke finde overskuddet til at arbejde mellem 
kl. 16-17!! 
 
Jeg brænder virkelig for at undervise børn, men jeg synes ikke længere jeg har 
mulighed for at gøre det jeg faktisk er ansat til og bedst til - nemlig lave GOD 
undervisning. Det betyder så også at jeg ikke længere har mulighed for at være den 
lærer jeg tidligere var og stadig gerne vil være. 

• Man bliver stresset af alle de opgaver man ikke når. Ofte skal man til møder eller 
hjælpe kollegaer med opgaver omkring elever, som tager ens forberedelses tid. 

• Det er utrolig stressende ikke at være ordentligt forberedt 

• Man ender med at blive mere ligeglad - og ambitionsniveauet er generelt faldet. 



• Jeg er mindre tilfreds fordi jeg synes jeg leverer et  dårlige arbejde 

• Det forringer kvaliteten af mit arbejde, før arbejde jeg til jeg var helt færdig, nu 
arbejder jeg til jeg harfri ifølge uret. 
 
Vi er ansat som industri arbejdere nu - nå ringer klokken så går vi hjem. Det kan 
være en stressfaktor at man ikke når det man føler var ideelt. 

• Klart utilfredsstillende ikke at kunne forberede ordentlig. 
 
Føler mig som et exelark, som kan byttes om på efter lederens for godt befindelse.  
 
Alting er blevet sat ind i kasser og rammer, ingen mulighed for at gøre noget ekstra.  
 
Klart utilfredsstillende og stressende. 
 
Meget hårdt at skulle forberede lige efter endt undervisning 
 
Klart hårdt med forberedelse i mellemtimer - man når ikke rigtig noget. 

• Man kører på rutinen, men det er ikke holdbart. Det bliver ofte til hurtige og ikke 
gennemarbejdet undervisning. Det er svært at følge op på elevernes arbejde. Rette 
opgaver bliver heller ikke gjort. 

• Mindre tilfredshed. 
 
Mindre gejst 
 
mindre social kontakt med kolleger 

• Kan F.eks. tænke næste times forberedelse i stedet for at gå rundt mellem eleverne, 
når de laver gruppe arbejde. 

• Det går ud over elevernes læring. Jeg er ikke længere på forkant og toptunet i 
undervisningslokalet. 

• Det er ganske frustrerende ikke at nå sine opgaver. 
Jeg har tid til de børn der har vanskeligheder, og dem er der kommet flere af, og 
ikke alle de andre børn. 
 
Jeg kan ikke levere velforberedt undervisning. Det har betydning for alt. Børnenes 
faglighed, mit overskud, de børn der har brug for struktur får ikke det og så kører 
showet.... 

• Frustration og ligegyldighed, som jeg aldrig tager med i klasserummet. 

• Meget dårligere kvalitet, og det giver dårlig samvittighed, hvilket gør, at jeg ikke er 
så glad for mit arbejde, som jeg har været. Jeg er så vred på KL og regeringen over 
lockouten, at jeg ikke stemmer længere har bestemt først at gøre det, når jeg har 
fået en undskyldning og den manglende månedsløn, som jeg stadig sidder i gæld 
for. Jeg har haft 3 sygedage på 28 år som lærer, har aldrig været arbejdsløs og 



måtte så melde mig arbejdsløs 2 dage i vinterferien, fordi kommunerne igen valgte 
at spare på vores løn opfordret af KL. Det er simpelthen noget svineri, så jeg kigger 
efter arbejde i det private, men har desværre alderen imod mig. 

• Jeg tænker, det ikke var min ide med lov 409! - Så jeg nægter at have dårlig 
samvittighed over det! 

• Som kollegaer arbejder vi meget tæt i vores aldersintegrerede indskoling, og vi er 
afhængige af, at alle lyser de opgaver de får. Desværre er det sådan i praksis, at 
nogle kollegaer ikke får lyst opgaverne og så er der mere arbejde til de øvrige. Det 
er særligt problematisk i forbi dels med Langtids sygemeldte og folk der siger op. De 
får kun dækket Deres timer med eleverne, alle øvrige opgaver dækkes af 
kollegaerne. 

• Dårligere undervisning. Undervisning efter bog og lærervejledninger... 

• Daglig frustration over ikke at gøre det godt nok. 

• Dårligere kvalitet, rutinepræet undervisning, mindre spændende undervisning 

• Naturligvis bliver kvaliteten dårligere når man ikke har tid til at gennemtænke 
timerne og stoffet 

• Det er svært at være faglig stolt, når man samtidig må sænke sine forventninger til 
undervisningen. Følelse af ligegyldighed. 

• Kvaliteten er ikke på det niveau, jeg personligt ser det. Det går selvfølgelig ud over 
den glæde der er ved at aflevere og implementere nye tiltag. Fornemmelsen af at 
der skal "brandslukkes" ligger hele tiden og lurer. 

• Det går kun ud over elevernes læring. 

• Indimellem kan det være lidt frustrerende - men jeg forsøger at finde materialer jeg 
før har undervist i, så det er nemmere at overskue 

• Kvaliteten er helt klart ringere 
Jeg får det dårligt med det/ dårlig samvittighed 
Timerne bliver dårligere - fx mere uro, mindre fagligt udbytte 

• Jeg brænder ikke så meget for at arbejde, som jeg gjorde tidligere. 
Det er frusterende at skulle være ligeglad med, at opgaver ikke bliver lavet, eller 
bliver løst meget, meget hurtigt. 
 
 

• Det er belastende. 
Samvittigheden sættes under pres. 
 



Vi pålægges nye arbejdsopgaver via kursusforløb dels på klassen dels i 
forberedelsen. 
Forberedelsestiden rækker ganske enkelt ikke. 
 
Svaret på den nuværende situation er ikke tilbage til tidligere arbejdstidsaftale men 
at antallet af opgaver i det hele taget skal ned. 
 
Skolen tager en helt ny drejning med kraftig øget fokus på test, målsætning, 
succeskriterier, evaluering. Linjen skal følges. 
Det er en tidskrævende omstilling, og medfører at andet må vige, eksempelvis et 
bredere undervisnings og læringssyn. 
Sådan ser jeg det lige nu. 

• Meget utilfredsstillende og frustrerende, at mængden af arbejde reelt er så stor, at 
arbejdet ikke kan nå at blive udført inden for den fulde arbejdstid. Stress-
symptomer lurer hele tiden. 

• I september knækkede jeg over det, blev sygemeldt med stress i 6 måneder. 
Jeg er tilbage og har lært at være lidt ligeglad. Men jeg er ikke god til at være 
ligeglad, så jeg ved ikke om det holder. Jeg er lidt i tvivl om, hvormeget det betuder 
for kvaliteten, men arbejdsmiljøet er forringet og det gør mig til en dårligere, ikke så 
motiveret lærer, og går oftere (end før!) fra timen og tænker det kunne nu godt 
have været bedre, men jeg sender tanken videre til Antorini. 
Arbejdsmiljøet er klart forringet. Mange vogter over hinanden, hvilke goder har 
han/hun fået, det vil jeg også. Der er ingen der melder sig glad og frivilligt til 
ekstraopgaver; gavekasse, emneuge. 
Jeg synes faktisk, at der er en rigtig dårlig stemning på min arbejdsplads. Men jeg 
synes også at mine kollegaer er for sure, nu må de finde ud af, om det er det her de 
vil og så acceptere det eller også må de finde noget nyt. 
Men uha sådan noget må man slet ikke sige og slet ikke for vores fagforening. 

• Dårligere/ingen forberedelse = dårligere undervisning 
 
 

• Utilfredsstillende at man føler man ikke gør sit arbejde godt nok. 

• Dårligere kvalitet. 

• Svært at være på forkant med den daglige forberedelse. Da der mangler længere 
samlet forberedelsestid. Færre muligheder for kollegialt samarbejde. 

• Jeg forsøger at leve op til mit og ledelsens krav om kvalitet, hvorfor jeg stadig 
bruger flere timer, end de der er skemalagt - som beskrevet har vi mulighed for at 
afspadsere og/eller få overarbejde udbetalt. 

• Dyb frustration. Mistet arbejdsglæde. Og mistet stolthed over at være lærer! 

• Det er ikke tilfredsstillende. planlægningen er fra dag til dag, og man er kronisk 
bagefter. Det er frustrerende. 



• Det har betydning for mit velbefindende, min arbejdsglæde, for elevernes læring og 
arbejdsglæde, for forholdet mellem forældre og skole og for kvaliteten af 
undervisningen. 

• Jeg kan ikke nå det. Det betyder desværre at jeg har langt mindre varierende 
opgaver. Mine elever laver ikke så mange kreative opgaver længere, da de tager alt 
for meget af min sparsomme forberedelse. Så det er det modsatte af intentionerne 
med reformen. 

• Arbejdsmiljøet på min arbejdsplads har lidt et gevaldigt knæk, specielt det første 
halve år. Nu blødes der lidt op....men det har været en hård og barsk vej. Når 
arbejdsmiljøet bløder smitter det i høj grad negativt af på kvaliteten i 
undervisningen. 

• dårligere 

• I forhold til kvaliteten af mit arbejde, betyder tilsidesættelsen af arbejdsopgaver, at 
jeg bliver mere stresset og søvnløs om natten. 
 
Det samme er gældende for arbejdsmiljøet, hvor trivslen ikke er i top. 

• Ja, jeg sidder faktisk her og bliver stresset over at skulle besvare et spørgeskema, 
hvilket i sig selv fortæller at der er noget helt galt. 
Jeg har et job med stor følelsesmæssig belastning, store forventninger til faglig 
viden, men jeg har ikke længere tiden til at løse opgaven. Desværre. 

• Mit arbejde er blevet meget dårligere 

• Jeg føler jeg udfører et dårligere arbejde end jeg gjorde tidligere. 

• Det giver dårlig samvittighed og en følelse af ikke at slå til. 

• Jeg får dårlig samvittighed, føler mig stresset, er mental fraværende når jeg er 
hjemme, jeg bliver kort for hovedet, min undervisning bliver dårligere. 

• Utilstrækkelighedsfølelse - manglende engagement og manglende arbejdsglæde! 

• Dårligere undervisning 
Mindre "sjov" undervisning, mindre motion, mindre ud af klassen aktiviteter...  
Mindre undervisning differentiering. 

• Som "garvet" lærer kan jeg måske bedre end de unge lærere forlige mig med (og 
kompensere for), at undervisningen er mindre forberedt end tidligere. Men det gør 
én tvær og tildels uengageret. 

• Jeg har haft min første stressrelaterede sygedag. Jeg synes det er stressende at stå 
foran en klasse og ikke vide, hvad man skal. 



Min undervisning er blevet meget ensformig og overfladisk, da jeg ikke har tid til at 
gå i dybden med noget som helst. 

• Som sagt: det er irriterende at gå fra noget, som ikke er helt færdigt. Jeg har fået 
lov til at blive længere nogle timer dagligt - mod at jeg holder fri torsdag. Disse 
timer bruges til AMR-arbejde. Jeg er på seniorordning, så derfor SKAL jeg ikke 
arbejde fuldtids. 

• Undervisningen er ikke altid optimalt forberedt, men jeg kan dog fortsat godt lægge 
navn til den. 

• Det er ikke længere så sjovt at være lærer, da jeg ikke længere har mulighed for at 
nå "det sjove" for eleverne, det er det som tager lang tid at forberede. 

• Jeg har fået stress - troede først, det måtte være kræft eller lignende, da jeg aldrig 
har prøvet at have det sådan før, men efter mange undersøgelser, hvor man ikke 
fandt "noget", fik jeg en aftale om, at jeg kunne forberede mig hjemmme - nu har 
jeg det bedre, men har ret dårlig samvittighed overfor kollegerne, som er bundet til 
pinden. 

• Jeg bliver ved med at fortælle mig selv, at det er fantastisk at have fri i weekender 
og ferier, men det er dybt utilfredsstillende ikke at kunne lave arbejdet så godt som 
jeg ved, det kunne være blevet under andre omstændigheder. 

• Kommer sjældent til bunds i opgaverne. 
 
 

• Jeg vælger flere "præfabrikerede" opgaver, opgaver som bliver mere generelle.  Jeg 
mangler tiden til at skabe de sjove og udfordrende opgaver til klassen. 

• Kvaliteten falder 
Det psykiske arbejdsmiljø bliver dårligt 

• Resultatet af ikke at nå alle arbejdsopgaver: Samvittigheden er til tider sort som kul 
- og arbejdsglæden/ den professionelle stolthed bliver mindre! Er hver dag glad for, 
at jeg er så gammel i gårde, at jeg ofte kan hive et tidligere materiale frem fra en 
mappe, men hvor jeg før i tiden ville bruge tid på at rette det til til en ny 
elevgruppe, når jeg det ofte ikke mere. 

• jeg bliver usikker når jeg står i klassen 

• Når tiden ikke strækker, bliver de sjove ting for eleverne skåret fra - det er en 
skam, men jeg har god samvittighed. Det er folketinget der har valgt at skære ned 
på det sjove - desværre. 

• Følelsen af at være utilstrækkelig. 
Uforberedt. 



• Jeg synes, at det er meget utilfredsstillende, og det tager helt klart en del af 
arbejdsglæden væk. 

• arbejdslede og frustration 

• Det er frustrerende, men der er forståelse i lærerkollegiet om at vi alle er presset. 

• - Har dårlig samvittighed 
 
- Føler mig stresset over ikke at kunne forberede mig når jeg " har tid & energi". 
 
- Der er en dårligere stemning/stress på lærerværelset. Ikke så meget kollega 
samarbejde mere, eller mulighed for at mødes " løbende" dagligt eller på ugebasis. 

• Kvaliteten bliver ikke god nok. Det er frustrerende at stå foran eleverne og ikke 
være godt nok forberedt 

• Frustrerende - men det er et vilkår.  

• 1) Feed back og feed forward til elever er nærmest ikke-eksisterende. Deres 
skriftlige niveau daler. 
2) Jeg genanvender bevidstløst gamle opgaver, uden at tage udgangspunkt i 
elevernes udgangspunkt. Aldrig har kopimaskinen været så belastet. 
3) Jeg ser stort set ikke mine kolleger, og den daglige snak om elever og opgaver er 
forsvundet. 
4) Jeg kommer ofte uforberedt til undervisningen. 
5) Jeg møder ingen forståelse for min situation hos min ledelse. 

• Det stresser, at man ikke kan vejlede kollegaer og elever og jeg oplever oftere, at 
materialer mangler, lokaler roder og det går ud over kvaliteten af undervisningen. 
Elever og kollegaer bliver ligeglade med oprydning når det roder i forvejen. 

• Det skaber stress ikke at kunne levere som tidl., selvom der blev lagt akt for mange 
arbejdstimer tidligere gav det ro at vide, at man mødte velforberedt og kunne tage 
nogle ekstra timer, når der var behov for det. 
Vi har i år heller ikke nået at lave spændende udstillinger på PLC, tiden er 
simpelthen ikke til det, desværre! 

• Kvaliteten af dag til dag undervisningen er ok men må nedprioritere at rette opgaver 
helt så grundigt. 
Jeg har fastsat forberedelsestid og det hjælper meget i hverdagen. 
 

• At eleverne ikke får den undervisning de har krav på 

• det er meget utilfredsstillende at møde uforberedt til undervisningen, det tærer på 
min professionelle stolthed og stresser mig. 
 
når jeg ikke altid er forberedt til alle mine mødeaktiviteter går det meget ud over 



kvaliteten af arbejdet, det er vildt frustrerende. 

• Føler mig reduceret til alm. lønarbejder, bundet af tests, dokumentationer, fast 
arbejdstid o.a. påduttet mig ovenfra. 
Min selvstændighed og kreativitet er knækket. 

• Kvaliteten bliver klart ringere. Det er dybt frustrerende at se det gå ud over elever 
med særlige udfordringer, at der ikke er tid til at tilpasse undervisningen til dem. 

• Et højere stres niveau! 

• Savner at være opdateret. 

• Stress! Utilfredshed med min egen indsats. 

• det bliver af og til hovsaløsninger 
feedback på opgaverne falder lang tid efter afleveringerne 
 
 
mødes mindre med kollegaer på lærerværelset ol 
blevet mere ene om opgaverne 
utilfredsstillende ikke at være på forkant og have overblik 
jeg selv og kollegaer har kortere lunte 
der opstår flere konflikter i børnegruppen, da de har mange forskellige lærere 
(kompetencekravet), mange vikarer (sygdom og kommunale kurser i læringsmål 
mm), pædagoger har uu og lektiehjælp. Uu er blevvet 0 høvdingebold og lektiehjælp 
vælger eleverne selv fra og til, og de elever hvis forældre har sagt de skal være der 
opponerer med den pædagogeller lærer, som kommer og som de ellers ikke har 
kendskab til. 
 

• Det er belastende jævnligt at skulle gå uforberedt til undervisningen 

• Har anvendt meget it ifm skriftlige prøver, og det gør, at det er sværere at vejlede 
den enkelte elev grundigt nok. Tidligere havde jeg langt flere deciderede skriftlige 
afleveringer. 
Det har også lejlighedsvis betydet, at jeg ikke svarede en bekymret mor, da hun 
skrev en fredag, og mine timer den uge var brugt op, så jeg havde weekend. 
Tidligere ville jeg altid have taget mig tid til at svare hende i løbet af weekenden. 
 

• Jeg har som AKT-lærer ikke samme muligheder for at træffe forældrene på belejlige 
tidspunkter.  

• Jeg føler mig ofte frustreret ift. at jeg ikke når at være velforberedt. Det stresser 
også enormt meget, at man ikke har taget højde for, at nogle perioder har et større 
arbejdspres end andre. F.eks når vi har haft vejledende prøver og der derfor er 
eksempelvis 48 opgavesæt, der skal rettes. 
 
Nu er prøveperioden ved at være her og jeg aner ikke, hvordan jeg skal få tid til at 
lave prøvespørgsmål mv. 



 
 

• Jeg kan ikke længere stå inde for kvaliteten af mit arbejde. 
Jeg forlader sandsynligvis mit lærerjob med udgangen af dette skoleår. 

• Kvaliteten af mit arbejde er blevet meget ringere. Undervisningsdifferentiering eller 
tilrettelæggelse af undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev er ikke 
længere muligt. Det er meget frustrerende. 

• Det bliver mere kedeligt og forudsigeligt 
Og dermed mister man noget af arbejdsglæden 

• Min undervisning er ikke på højde med før. 

• Det er dybt frustrerende og virker stressende, at man ikke kan nå opgaverne, at 
man ved, at man kan lave det bedre og mere spændende for eleverne. 

• Det er frustrerende, stressende og prostituerende - rigtig svært at se sig selv i 
øjnene - hold da op, hvor har kommunen "fået meget skole ud af mig" tidligere, 
men jo til alles tilfredshed! 
 
Jeg er heldigvis gammel og erfaren, så jeg kan "ryste ud af ærmerne" opgaver og 
undervisning, men det er yderst utilfredsstillende. 

• Det har presset mig, så jeg nu er sygemeldt med arbejdsrelateret stress 

• Jeg føler ikke, at jeg giver eleverne den bedste undervisning - har det dårligt med 
ikke at være så godt forberedt som sidste år. 
Skærer spændende undervisningsforløb væk, fordi de ofte kræver mere 
forberedelsestid end jeg har. 

• Utilfredsstillende 

• Jeg føler ikke at kvaliteten af mit arbejde er god nok. Længere er den ikke. 

• Vi bider af hinanden, når vi ikke kan nå opgaverne 

• Jeg er sygemeldt med stress især pga. manglende indflydelse og ressourcer 

• Eleverne får mindre inspirerede uv. 

• Den manglende tid har gjort min undervisning kedeligere - jeg har ikke tiden til at 
finde de ekstra vinkler på et emne, og jeg er også vendt tilbage til kopiark i visse 
situationer, da det er hvad jeg kan nå. 
Jeg har indtil videre ikke prøvet at være uforberedt i undervisningen, men det jeg 
har med til undervisningen har ikke samme standard som jeg plejede før i tiden. 



 
jeg har også måtte investere i min en computer til mig selv, så jeg kan spare tid. 
Før kunne der jo gå 1½ time om ugen med at hente, bringe, starte og lukke en 
computer - hvis der ellers var nogen til rådighed. Nu kan jeg også få klaret lidt 
andre opgaver, hvis eleverne er selvkørende med deres arbejde - men det kan vel 
ikke være meningen? 

• Det er stressende ikke at nå de opgaver man har fået. Men har god forståelse hos 
min leder 

• Man føler sig ofte stresset pga manglende forberedelse. 

• Som sagt, skærer jeg hjørner, hvor jeg kan. 

• Jeg arbejder en del hjemme så jeg kan klare opgave rimeligt. Kan ikke have, at jeg 
ikke har gennemarbejde stoffet grundt inden eleverne skal have det. Personlig bliver 
jeg ked af det, når tingene ikke er i orden. 

• Føler man leverer en dårlig undervisning, er ikke selv tilfreds med mit arbejde. Ved 
jeg kan meget mere. 
 
Bliver stresset af ikke at kunne få tingene lavet indenfor en rimelig tid. Eleverne 
rykker eksempelvis for at få deres afleveringer retur. 

• Undervisningen kunne være mere kvalificeret, og de svage elever bliver ikke 
tilgodeset optimalt, de må hænge på så godt de kan. 

• Jeg føler hele tiden jeg er bagefter, og jeg bliver rastløs hjemme, fordi jeg gerne vil 
forberede mig, men ikke må/skal. 
Min livskvalitet er blevet nedsat, da jeg ikke er lærer kun som job, men som et 
kald.... 

• Jeg føler at min undervisning har en ringere kvalitet end den havde sidste år - jeg 
holder mig til det kendte - når ikke at rette opgaver, men må bruge undervisningstid 
på det. Det er meget utilfredsstillende og stressende. 

• Jeg bliver enormt stresset, i sær når det er noget der omhandler børnenes trivsel. 
Det kan jeg næsten ikke holde ud. Det tynger mig meget. 

• Det har jeg ikke lige tid til at besvare. 

• som tidligere skrevet, så er mit arbejde ikke godt nok længere. 
Frygter faktisk om jeg kan holde til mit arbejde de sidste år, frygter at jeg efter et 
langt arbejdsliv med glade og tilfredse omgivelser ender et arbejdsliv som en lærer, 
der ikke har styr på en skid! 

• Jeg oplever at min undervisning er af ringere kvalitet end før. Jeg oplever ikke 
samme glæde ved at gå på arbejde som gør. Hvis jeg ikke får skrevet mails til 



forældre kan det betyde brok fra nogle forældre. 

• Det betyder at man konstant er stresset og føler sig utilstrækkelig.  
Man bliver mere usikker på sin egen faglighed. 

• Jeg leverer et stykke arbejde der ikke er tilfredstillende, hverken for mig og de 
ambitioner jeg har på mine elevers vegne, eller elevernes faglige udvikling. Der er 
ikke tid til feedback, eller til at give en ekstra hjælp til de elever der har brug for 
det. Det er meget utilfredsstillende, men jeg har efterhånden affundet mig med at 
jeg må nå det jeg kan indenfor den ramme der er tildelt. Jeg er på efteruddannelse 
en dag i ugen og underviser 23 timer på de resterende fire dage, så tiden til at 
forbereder, rette, lave indstillinger, elevplaner og have forældresamarbejde er 
meget knap 

• Al tænkning og praktisk arbejde omkring skolearbejdet bliver i høj grad stresset. 

• I en tid med en ny naturfagsprøve, er det temmelig frustrerende at skulle 
nedprioritere arbejdet med at få den udviklet. Det kan på sigt have konsekvenser, 
da vi allerede nu er bagud på det område også. 
Det er virkelig svært at koordinere en fælles indsats omkring faglighed og trivsel i 
min klasse, når vi må tage alle møder over mail. 
Forældrene i 9. klasse spørger ind til hvorfor de ikke får så mange opgaver som 
sidste år. Det presser mig at jeg bliver nødt til at forklare mig. 
 

• Utilfredshed, bag ud, mangler overblikket, ikke altid så godt forberedt som tidligere 

• nedsat arbejdsglæde og gejst 

• Det har betydet, at jeg har været sygemeldt med stress siden jul, som før skrevet. 
Stressen skyldes selvfølgelig ikke alene mine arbejdsopgaver men har spillet en stor 
rolle.  

• Jeg føler ikke jeg gør mit arbejde ordentligt og jeg skamme mig over det. 

• Føler ofte man hele tiden er et skidt bagud, når elever spørg hvornår de får deres 
rettet opgaver retur. 
 

• Det frustreret mig at jeg ikke kan levere et ordentligt stykke arbejde. 

• Mere af arbejdet bliver udført af pligt end af lyst. 

• Jeg oplever ikke det store overblik. 
Bliver ofte lidt stresset 
De timer, jeg har forberedt, bliverofte aflyst, da jeg skal være vikar andetsteds 



• Stress over at vide at jeg kan levere bedre undervisning end det jeg leverer i år. 

• Det er utilfredsstillende ikke at føle sig ordentlig forberedt. 
Jeg prøver at slå mig til tåls med, at arbejdsgiveren får det, de betaler for. 

• Jeg føler mig ikke dygtig som underviser og det gør mig usikker og utryg, når jeg 
står foran elever.  
Jeg synes jeg leverer dårligere undervisning til eleverne end jeg bryder mig om. 

• Dårligt. Det er utilfredsstillende, at så meget er lavet om, men det ikke er blevet 
bedre. 

• Det er klart den største stressfaktor. Det er voldsomt utilfredsstillende ikke at have 
mulighed for at være den bedste udgave af mig selv, og gå på kompromis med min 
undervisning. 

• Højt stressniveau 

• Dybt dybt utilfredsstillende. Jeg føler mig 100% umyndiggjort ift. planlægning af 
min egen arbejdsdag. 

• Det er da enormt utilfredsstillende ikke at møde ordentlig forberedt ind til 
undervisningen - man føler på ingen måde, man "leverer varen"! 

• Føler mig ikke ordentligt forberedt. Der går for lang tid, førelserne går deres opgaver 
tilbage. 

• Utilfredshed.... 

• Utilfredsstillende 
 
Ikke en lige så god lærer som sidste år 
 
Uengageret 
 
Stresset 

• kvaliteten er selvfølgelig blevet dårligere, desuden virker det stressende at noget må 
vælges fra 

• Stressende i dårlige perioder. Til tider kan jeg abstraherede fra det, jeg ikke når 

• Utilfredshed m egen indsats, selvom det ikke er ens egen skyld. 

• Det er meget utilfredsstillende ikke at være ordentligt forberedt. Der er ikke tid til 
fordybelse, alt for meget bliver gennemført uden de store overvejelser. Man føler 



ikke, at man slår til. 

• Jeg er som sådan forberedt til undervisning, men det kunne nok blive mere 
spændende for eleverne, hvis jeg gjorde det grundigere og måske kunne lave noget 
mere spændende, men det tager altså tid. Jeg har ikke tid nok til at vurdere den 
enkelte elevs udbytte af undervisningen godt nok og ramme denne bedre i næste 
lektion. Men kort og godt: jeg når at levere fornuftig undervisning, men kunne gøre 
det meget bedre. 

• Det er stærkt utilfredsstillende , ikke at kunne nå sit arbejde og de opgaver man er 
blevet givet, uden at skulle arbejde gratis i sin fritid. 
Relationerne med eleverne bliver ringere, fordi jeg er presset og bruger meget 
energi på at "finde på" undervisning mens jeg står foran dem. Derved er der ikke 
meget mental kapacitet til at "se" eleverne. 

• Det er virkelig skidt. Jeg har det dårligt med ikke at nå det hele, som jeg ellers altid 
har gjort. 

• Negativ betydning, selvklart! 
Dette spørgeskema f.eks. fandt jeg ikke tid til at udfylde, men jeg når det alligevel, 
da jeg har en sygedag idag. 
Da jeg allerede har brugt næsten 3 kvarter på udfyldningen, kan jeg ikke uddybe 
det yderligere. 

• Det gør mig stresset og giver mig følelsen af ikke at være god nok som lærer. Jeg 
lever ikke op til mine egne krav og forventninger. 

• - Jeg føler ikke, jeg slår til (jeg gør mit arbejde godt, men jeg føler ikke, jeg gør det 
godt nok) 
- Jeg bliver bekymret for om mine elever blive dygtige nok 
- Jeg synes ikke, jeg leverer den kvalitet, som formålene for fagene kræver. 
- Det er meget utilfredsstillende og frustrerende, og jeg har bestemt gjort mig 
mange seriøse overvejelser om hvorvidt jeg skal finde en anden type arbejde. 

• At jeg ikke føler jeg gør det jeg egentlig burde. Det er stressede at vide hvad der 
skal til for at eleverne bedst kan arbejde, og så gøre noget andet. Det er 
frustrerende at arbejde med elever der ikke kan rummes i FS, netop fordi de ikke 
kan arbejde under samme vilkår (fx med mange voksenskift i forbindelse med uu og 
fagtimer og lane dage), i stedet for at lave noget der gav mening for denne gruppe 
børn. 
 

• Utilfredsstillende, stressende 
Mindre arbejdsglæde. 

• Kvaliteten er dårligere og der er elever der ikke får den hjælpe de har brug for. 

• Betyder meget for ens stressniveau nær man føler man ikke nør alt. 
 



• Jeg er selv utilfreds med den måde jeg har muligheden for at udføre mit arbejde og 
arbejdsmiljøet er meget mere stressende. 

• Mit arbejde føles ikke ligeså vigtigt længere. 
Jeg har fri, når jeg har fri (i hvert fald i teorien) 
 

• Kvaliteten er selvfølgelig ikke hævet. Det er efter rugbrødsmetoden, jævn og godt, 
men ikke med de store armbevægelser. 

• det er selvfølgelig mere stressende at have bunker liggende 

• Det er ufedt når det viser sig at direkte respons er en af de tiltag, der giver eleverne 
større fagligt udbytte 

• Stressede lærere. 
Halvfærdig undervisning.  
Manglende overskud. 

• Jeg har mindre arbejdsglæde. 
Føler ikke jeg lever op til det jeg skal/kan i forhold til eleverne. 
Er konstant halvfærdig eller bagud 
 

• Sandsynligvis dårligere kvalitet 

• Det er utilfredsstillende og det bevirker at næste dag bliver stressende 

• Jeg er glad for, at hele mit arbejdsliv ikke har været under den nuværende lov, og 
at jeg har friheden til at forlade arbejdet, når det passer mig. 

• Det er stressende, når der ligger arbejdesopgaver og venter. Det er meget 
utilfredsstillende. 

• Det er frustrerende at jeg altid skal vælge. 
Når der skal skrives elevplaner, må jeg fravælge noget forberedelse. 
 
Efter nytår har jeg p.g.a. en dårlig ryg fået lov til at "flytte" noget fix-tid hjem. 
Problemet er bare at jeg ikke tæller timer hjemme, så nu arbejder jeg nærmest som 
i "gamle dage". D.v.s jeg laver det, der er nødvendigt hjemme. 
Og jeg ved det er mere end de få "fix-timer" jeg flytter hjem. 
 
Alligevel når jeg ikke alle opgaver. Det er stadig kun det, der skal til for at være 
forberedt til mine timer (817 timer) 

• Det er da frustrerende, at man har så meget spildtid på arbejdet. 
Arbejdsgiverne får mindre arbejde ud af mig end tidligere. 



Jeg har behov for en pause efter undervisningen. Det kunne jeg tage tidligere! 

• Jeg har været sygemeldt flere mdr. Arbejdsrelateret stress. 
Føler mig meget utilstrækkelig og stadig trådt på af Antorini og folketinget.  
At skolens anseelse skal styrkes, betyder vel også lærerens. Men det går den 
modsatte vej. 
 

• I starten var det meget stressende, men man må acceptere at politikkerne har valg 
at jeg skal arbejde sådan her, og så bliver arbejdet tilpasset det politikkerne ønsker. 

• Der er en dårlig stemning og folk er frustrerede. 

• Det er jo stressende at vide at man ikke når sir arbejde. 

• Tænker at det går ud over eleverne, når forberedelsen ikke er den samme 

• Det betyder, kort sagt, at jeg ikke synes jeg er lærer godt nok.  
 

• Det påvirker min faglige stolthed fx at skulle aflevere elevplaner der ikke er 
gennemarbejdede og kontrollerede for fejl og mangler.  
Det påvirker mig meget at jeg ikke kan lægge den tilfredstillende tid i de opgaver 
jeg værdsætter så meget og som i sin tid fik mig til at blive lærer. Motivationen er 
faldet og jobbet er nu bare et job. :´( 

• Dårligere undervisning 
Får læst mindre faglitteratur og bruger mindre tid på at forberede min undervisning.  
Det er stressende ikke at kunne nå det hele. 

• det er ikke tilfredsstillende  
det er uoverskueligt 

• Det er aldrig rart at lave noget halvt. Jeg tror ikke, man kan lære at sige "pyt" og 
mene det helhjertet, da man som lærer jo netop er opdraget til at skulle gøre det 
bedste for den enkelte.  
Det slider på en som lærer, når vi ikke får lov til at passe vores arbejde - at vi ikke 
får tiden til at kunne lave det vi brænder for, nemlig at rykke alle børn! 

• Det er klart at kvaliteten af ens arbejde bliver forringet når man ikke har tiden til at 
gøre det ordentligt hvilket i sidste ende kun går ud over eleverne. Yderst 
utilfredsstillende. 
Det er sørgeligt at man ikke har lyst til at bede eleverne om at aflevere opgaver da 
man knap har tid til at rette dem. 
Jeg har flere bunker af opgaver som der ikke er nået at blive rettet - og nu er det 
forløb slut så meningen med at aflevere dem tilbage gør at det bliver sorteret fra. 

• Dalende kvalitetet, mekanisk undervisning 



• Det er frustrerende for både mig og eleverne. 

• Det er meget frustrerende, at man ikke kan udføre sit arbejde på en tilfredsstillende 
måde. Jeg føler, at jeg lader mange af eleverne i stikken - og det er yderst 
ubehageligt. 

• Jeg er helt sikker på, at min arbejdsgiver fik væsentligt mere ud af mig rent 
arbejdsmæssigt før reformen - jeg lagde rigtig mange timer i mit arbejde om 
aftenen og i weekenderne. 
Kvaliteten af mit arbejde for nuværende må være faldet, for jeg har kun min faste 
arbejdstid med den fulde tilstedeværelse at løse min opgaver indenfor. Mængden af 
opgaverne har ikke ændret sig, men tiden, jeg bruger til at løse dem, er formindsket 
drastisk. 
 
 

• Det forringer kvaliteten og påvirker/belaster selvfølgelig det psykiske arbejdsmiljø. 

• Føler konstant, at arbejdet ikke bliver gjort godt nok. 

• Kvaliteten er faldet i det fag jeg ikke når, arbejdsmiljø er uændret - det er ikke mit 
ansvar at nå det, når jeg ikke selv har haft tilstrækkelig indflydelse på min 
fagfordeling mm. 

• Længere ventetid for brugere af IT udstyret. 

• Generelt utilfredsstillende. Stressniveauet gør desuden, at jeg er mindre effektiv 

• Har accepteret, at jeg ikke når alt - eleverne og forældrene ved det og jeg leverer 
klart ringere end jeg har gjort i de sidste mange år... 

• min undervisning er ikke tiltrækkeligt forberedt. 
Der er ikke tid til at rette elevernes afleveringer grundtligt nok, hvilket betyder at 
kvaliteten er dårligere 
eleverne laver færre opgaver hvilket giver dem færre muligheder for at øve deres 
færdigheder. 
 
Generelt er det meget svært at nå alt det der skal nås, hvilket gør at der er dage 
hvor man er bagud fra start. 
 
Der er langt flere kopiopgaver end tidligere. 
Det er svært at lave fornuftligt evalueringsmateriale. 
Der skrives ikke lærere kommentarer på karakterer eller elevplaner. 
 
Det er vanskeligt at se hvornår jeg skal lave mine prøvespørgsmål, samt opgivelser, 
uden at det betyder  at min resterende undervisning er uforberedt. 
 
Jeg kan ikke nå alle de administrative opgaver der er tilknyning til min funktion som 
skolebibliotekear, hvilket har medført at vores udstillings og formidlingskvalitet er 
fraldet drastisk. det er heller ikke længere muligt at gennemgå 



boggennemsynkasserne sammen med mine kollegaer. 

• det er utilfredsstillende og det stresser mig. 

• Mere stress og utilfredshed med egen forberedelse 

• Det er ofte frustrerende ikke at føle sig ordentligt forberedt, og jeg har i denne 
periode måtte ty til flere præfabrikerede opgaver end tidligere. 

• Dybt utilfredsstillende. Har resulteret i et "sammenbrud" før jul og efterfølgende 
sygemelding p. g. a. arbejdsrelateret stress. Er stadig kun delvis raskmeldt, dvs. på 
nedsat tid, hvilket er en nødvendighed for at komme oven vande igen. Frygter 'min 
reaktion næste skoleår med lige så mange undervisningstimer og lige så ringe 
forberedelsestid.  
Jeg leverer ikke den kvalitet i undervisningen, som jeg ved, jeg kan. Dét er 
ødelæggende for arbejdsglæden. Hver dag at møde op, velvidende, at der er en 
masse, jeg kunne gøre meget bedre, hvis jeg havde mere forberedelsestid. Børnene 
betaler prisen. 

• Jeg har svært ved at sove! Ofte natten til mandag. Har virkelig været ramt!  Jeg har 
måtte arbejde en del med mit selvbilled af hvilken lærer jeg er. Føler mig ofte 
uforberedt på dagens undervisning! 
 
 

• Kvaliteten af mit arbejde er væsentligt reduceret i dette skoleår. 

• Føler, at jeg kun leverer en ok undervisning, som kunne have været meget mere 
inspirerende, legende og krativ. Det giver mig en grundlæggende dårlig 
samvittighed overfor mine elever. 

• Elever, der ikke bliver fulgt op på. Timer, der gennemføres uden forberedelse osv. 

• MINDRE GLÆDE VED MIT ARBEJDE.Blevet mere et "LØNARBEJDE". 

• Arbejdsglæden forsvinder 

• Det er utilfredsstillende. 

• Kvaliteten falder drastisk og det er utilfredsstillende og nedbrydende for lysten til at 
være underviser. 

• Det er ikke længere så sjovt, inspirerende og motiverende at arbejde i den danske 
folkeskole, og den personlige frihed er stort set forsvundet. I stedet ser man sig ofte 
nødsaget til at køre på rutinen, uden det store engagement, og med følelsen af ikke 
at levere en særlig spændende eller inspirerende undervisning…og reduceret til en 
"stemple ind-stemple ud" fabriksarbejder. 



• For hvem? 
For mig har det ingen betydning. Jeg gør det jo som lovgiverne har besluttet. 
For samfundet - for fremtiden? Det bliver problematisk 
 
 

• Forringelser af kvaliteten i den undervisning jeg leverer - arbejdsmiljøet belastes og 
glæden forsvinder langsomt..... 

• Jeg har kunnet konstatere, at aftalepapiret har en formulering om, at det er mit 
ansvar at sørge for, at lærerne kan arbejde professionet og kvalificeret. Det finder 
jeg meget naturligt. 
 
Jeg kan ikke finde noget afsnit i aftalepapiret, hvori der står, at skoleledelsen skal 
have mulighed for at arbejde professionelt og kvalificeret. Vi skal bare bruge endnu 
mere tid på administration i stedet for den faglige ledelse. 

• Der er ikke mulighed for at udvikle ny spændende undervisning. 

• Der bliver tale om overlevelse i stedet for arbejdsglæde. 
 
Kvaliteten er nok stadig OK. men jeg frygter for at blive "gammeldags" da der ikke 
findes faglige kursustilbud. 
 
Stort set al kursus omhandler den "Pædagogiske Lærings Cirkel" - PLC - et 
kommunalt projekt om forberedelse og evaluering af undervisningen. 
 
 

• Hamrende frustrerende! 

• Jeg har holdningen jeg når det jeg når 
 og at det er vigtigt at tale om hvad man ikke når for at kollegaer ikke føler sig ene 
om ikke at nå opgaver 

• Med mange undervisningslektioner og møder kan jeg ikke nå det. 

• Føler ikke jeg udfører mit arbejde så godt som jeg kunne. Når ikke de inkluderede 
elever på den måde jeg gjorde før. 
Nogle gange går jeg uforberedt til en time. 
 
 

• Nedsat kvalitet. 
Dårligere arbejdsmiljø. 

• Det har meget stor betydning for mit arbejdsliv i negativ retning at jeg ikke når det, 
jeg gerne vil.  
Det belaster det psykiske arbejdsmiljø! 



• Forberedelse bliver ofte planladt fra arbejdsstationen og til klasselokalet.  
 
Kollegaer er forstående over for, at jeg er nød til at bryde aftaler med pga. AMR-
opgaver eller ledelses krav. 

• Det er ikke så spændende at gå på arbejde 

• Kedeligere undervisning samt mindre samarbejde med kollegaer. 

• Kvaliteten af undervisningen bliver markant dårligere, arbejdsmiljøet er meget 
presset, der er massivt sygefravær på skolen, der er flere langtidssygemeldte, 
kollegaer må træde til, men de bliver så også slidt ned. 

• Min faglige stolthed og tilfredsstillelse har fået et knæk. 
Jeg synes ikke selv, at jeg leverer en tilfredsstillende undervisning, men jeg gør det 
så godt jeg kan udfra de rammer der er udstukket mig. 

• Kvaliteten og kontinuiteten i undervisningen har trange kår. 

• Det gør at jeg permanent føler mig presset og meget træt. 
I starten af året var vi så pressede, at vi bed efter hinanden på skolen. Det har vi 
fået talt igennem til faglig klub og det er blevet bedre. 

• Det bliver meget dårligere kvalitet, og jeg har flere gange gået til undervisning 
unden at være forberedt! Dette har også medført at jeg har været sygemeldt for 
stress og jeg har fået det meget dårligere med mit arbejde! 

• Det er svært atvacceptere, at ens undervisning ikke har den høje standard og 
kvalitet som tidligere. Vi startede året med en padle og eet bræt....vi har stadig kun 
een padle og eet bræt - og vi er ved at være fysisk og mentalt slidte...og ingen land 
i sigte endnu! 

• Kvaliteten af mit arbejde er blevet langt dårligere, hvilket er meget utilfredsstillende. 

• Endnu har det ikke den store betydning. Men jeg tror, at det med tiden bliver mere 
kedeligt at være mig og mine elever. 
 
Derudover betyder det rigtig meget, at jeg sidder på min arbejdsplads i pauserne og 
ikke på lærerværelset - ingen holder øje med mig og mit velbefindende, og jeg 
opdager ikke, hvis de andre er pressede. 
 
Jeg tror det koster mig det kollegiale i at have kollegaer. Det er svært helt at lære 
de nyansatte at kende, og at holde øje med, om de faktisk kan klare presset her i 
virkeligheden (vores nyuddannede kollegaer) 
 
Mvh 
 

• Jeg mister motivationen når jeg er nødt til at bruge "færdige" materialer. Jeg når 



ikke altid at gøre det til " mit eget" og eleverne kan mærke at man ikke er fortrolig 
med sit materiale. 

• Det føles som at lade eleverne i stikken, når jeg ikke kan forberede dem ordentligt 
til fx læseprøve, retskrivningsprøve og den skr tyskprøve efter 9. 
De får simpelthen ikke trænet færdighederne nok. 
Det belaster min samvittighed og min arbejdsglæde. 

• De stresser ikke mig, men har krævet at jeg har ændret mit eget niveau for hvad 
der er rimeligt for god varetagelse af undervisningen. Det har været irriterende for 
samarbejdet i de forskellige team - arb i udskolingen, ved det er lidt lettere i 
indskolingen pga skoledagens længde for eleverne. 

BILAG 38 

Hvis du har kommentarer til denne problemstilling om tilrettelæggelsen og 
prioriteringen af dine arbejdsopgaver, må du meget gerne notere dem herunder. 
Tilføj gerne dit telefonnummer efter kommentaren, hvis redaktionen må kontakte 
dig for en uddybning. Redaktionen vil kun kunne se denne kommentar og ikke dine 
svar i øvrigt, som er helt anonyme. 

• Jeg var i fleksjob gr. en arbejdsskade, indtil jeg fyldte 65. Jeg har bibeholdt en 
beskæftigelsesgrad på 1/3 af fuld tid, så jeg oplever ikke de lange dage, som mine 
kolleger gør.  
Når man er i fleksjob, skal man arbejde alt det, man kan, også selv om det på gode 
dage går ud over den aftalte tid. Det gør jeg ikke nu, hvor jeg holder nøje regnskab 
med den brugte tid. 

• Jeg ahr aldrig før har brug for at henvende mig til ledelsen pga af det, 
Nu skal jeg ikke nyde noget af det, da jeg er bange for at blvie fyret.  
Vi har fået at vide, at hvis vi udtaler os negativ kommer vi til tjenestlig samtale. 

• det nytter ikke noget at henvende sig, de er totalt ligeglade 

• Jeg har ikke tid til den slags milimeterdemokrati. Jeg fokuserer på, at mine elever 
skal lære så meget, de kan, og arbejder derefter.  
jeg siger løbende min mening og håber, at gentagelser fremmer forståelsen. 

• Henvendte mig i begyndelsen, men afvises. Man føler sig til grin og tåbelig... 
Der er øjensynlig ingen løsning. Lederne føler sig vel også pressede.   
 
Citat fra min MUS-samtale: 
 
- jeg går ofte uforberedt eller mangelfuldt forberedt til undervisning. 
 
- det tror jeg ikke børnene opdager, det er bare noget du tror. 

• Eks. Så sidder jeg her lørdag aften og udfylder dette her spørgeskema... Absurd... 



• Jeg har henvendt mig til min leder en gang efter jul i år, fordi jeg generelt ikke kan 
nå mine arbejdsopgaver, men der var ingen hjælp at hente, så det bruger jeg ikke 
min tid på at tale med min leder om mere! 

• Min leder er aldrig på skolen, så der er ingen at spørge! 

• Jeg prøver faktisk at beskytte min skoleledelse. De knokler helt umenneskeligt. 

• kolleger har fået en lektion mindre, nogle får overarbejdsbetaling (tror jeg) - men 
jeg er ikke blevet frataget noget. 

• Føler ikke altid man bliver hørt. 

• Da jeg henvendte mig fordi ressourcer og opgaver ikke hang sammen, foreslog min 
leder, at jeg skar ned på mine opgaver som tillidsvalgt. 
 
Jeg har valgt at stoppe som tillidsvalgt. 

• Det er vanskeligt at få kontakt med ledelsen. Når der er kontakt er svaret: Skær ned 
på forberedelsen - hvem siger, du skal læse det, som eleverne skal! 

• Jeg prøver at klare det selv og sammen med mine kollegaer. Min ledelse har rigeligt 
at se til 

• Vi har det man kalder en 80 timers pulje. Den skal vi selv administrere.... Problemet 
er blot, at 80 timer ikke er 80 timer for alle. Det betyder, at nogle kolleger har 80 
timer, som de kan bruge på ekstra forberedelse, mens andre ikke har mere end det 
halve, da der også af denne pulje skal fratrækkes timer til fx lejrskole. Og fra 
skolerejse start  var det ikke alle lærere, der havde 80 timer, men puljen var 
beskåret, så det kunne passe med den enkelte lærers samlede timetal på årsbasis.  
 
Hvis man overskrider de 80 timer, så er det ens eget problem at finde ud af det, så 
har man jo bare været dårlig til at planlægge sin tid!!!! Det er i mine øjne 
uanstændigt! Især hvis man som jeg ikke fra starten  har haft 80 timer at kunne 
disponere over pga lejrskole osv. 

• Jeg henvender mig men har vist ikke rigtig fundet metoden. Der lyttes men 
opgaverne bliver ikke mindre eller udløser ikke ekstra tid . Hmm.. gider heller ikke 
rigtig den del og skamner mug lidt over det!  
 

• I gennemsnit underviser vi 830 timer årligt. Det er helt urimeligt ...  
Også en nyuddannet og nyansat har så mange timer hører ingen steder hjemme 
!!!!� 

• Der er ingen dialog. 
Ledelsen slår ud med armene - dette er situationen, der er ikke tid, du må gøre det 
så godt som muligt. 



• Man ved godt at opgaven bliver givet videre til en kollega. 

• Jeg kan godt selv prioritere, men andre af mine kolleger har bedt ledelsen om hjælp 
- men de føler ikke altid, at de bliver hørt/hjulpet. 

• Det gjorde jeg i starten af året - men han er ligeså presset. Nu spørger jeg ikke 
mere. nu når jeg det, jeg når. 

• Spg. 26 Lederne er blevet pålagt et arbejde, de har svært ved at udføre, det gør 
nogen ledere til "diktatorer", andre prøver at inddrage lærerne, men der er så 
mange fokuspunkter at de i den grad bliver stressede og går til kurser i et væk.Så til 
spg. 27, lederne har så travlt, at det de tilbyder når det hele ramler for læreren, så 
får man tilbudt nogle flere forberedelses timer, så kommer der vikar i ens timer. 

• Jeg har søgt at få defineret, afgrænset og forventningsafstemt opgaverne i PLC, dog 
indtil videre uden held. Der er besparet omkring 50 % i forhold til sidste år. 
Jeg har italesat i konkrete situationer samt i MUS, at jeg har for mange og for store 
og for udefinerede opgaver. Jeg venter stadig på kavalleriet. 

• Men vedkommende giver aldrig et klart svar. Det overlades stort set til mig selv at 
prioritere 

• En leder i folkeskolen er desværre alt for ofte en  person som ikke selv har de vise 
sten da han / hun underviste og så tyr til leder jobbet.Råd og kvalificeret vejledning 
er hos ens nærmeste kollegaer. Lederen er god til at fraskrive sig ansvar og arbejde. 
Værsgod gør sådan og sådan / find ud af det ( for lederen orker det ikke / magter 
det ikke / er decideret ukvalificeret. 

• Lederen er der sjældent eller aldrig. De har også travlt 

• Lederne har ingen løsningsforslag, men siger f. Eks. At jeg skal springe lettere hen 
over arbejdet. (Bla. Rettelse af ske. Opgaver). 

• Der er forskel på hvor meget vi har været involveret i reformen og i arbejdstiden! 

• Min kollega og jeg skulle udfylde et opmærksomhedsskema som vi ikke kunne finde 
tid til. Så gik vi til vores leder og spurgte hvad vi skulle gøre. Vi blev frigivet fra en 
undervisningstime hvor der alligevel var en pædagog inde i timen. 1 time til et 
opmærksomhedsskema - det er aldrig gjort så hurtigt før. 

• Min leder er mere presset end jeg er!!! 

• Nu er det iøvrigt lidt svært for mig at sammenligne før lov 409 og nu, da jeg har 
væsentlig anderledes arbejdsopgaver i år sammenlignet med sidste skoleår (10. 
klasse/5. klasse) 

• Vi henvender os tit, men svaret er hver gang, at det skal vi selv løse indenfor vores 



ramme. Der er ikke flere timer/penge. 

• Har netop fået ny leder, som ikke har været med til planlægningen af året 

• Hvad skal jeg ikke lave, når der ikke er tid 
Lederen må forklare hvordan de vil have opgaver løst, når må ikke har tid 

• Prioriteringen kommer udefra - fornemmelsen af at opgaven skulle have været 
klaret i går ligger altid og lurer. 

• Har prøvet - det har de fleste. Standardbemærkningen er "sænk overlæggeren" og 
det er jo ikke en bemærkning, som afhjælper situationen ret meget. Selvom det er 
paradoksalt, når vi nu skal lave verdens bedste folkeskole. 

• Det er svært at svare entydigt på spørgsmålet. Jeg føler, jeg har indflydelse på, 
hvilke arbejdsopgaver jeg skal varetage. Jeg bestemmer til dels prioriteringen 
selv.Ledelsen synes jeg, har for store forventninger til nye tiltag set i relation til den 
tid, der er til rådighed. De tiltag ledelsen har valgt, synes jeg langt hen ad vejen er 
spændende og relevante - men tiden☺ 
 

• Ja, og ofte er det undervisningen som bliver ned protieret. 

• men de kan eller formår ikke at gøre det 

• Jeg henvender mig ofte, bliver lyttet til, men ikke hjulpet. 

• Jeg oplever at min leder er mindre tilstede og sværere at komme i kontakt med. 

• Lederen kan som oftest ikke vurdere, hvilke opgaver der skal løses/ ikke bliver løst, 
viljen er til stede, men økonomi til få opgaven løst er der jo ikke! 

• Arbejder ved Sygehusundervisningen på fuld tid. Min kollega(ca. 80% stilling ved 
Sygehusundervisningen)har timer på den skole,Sygehusundervisningen hører under 
- desværre er hun ikke gået ned i opgaver vedr. sin undervisning på skolen, så jeg 
har næsten 100% mødeaktivitet på sygehuset - som vi før var 2 til at dække..... 
 
 

• da jeg er TR har jeg meget kontakt med lederen i det hele taget 

• Det er svært at finde tid til samtaler med ledelsen 

• Når jeg har henvendt mig til min leder og sagt, at jeg fx ikke har tid til at rette 
terminsprøven eller forberede mig til skole-hjemsamtaler, har vi sammen fundet en 
tilfredsstillende løsning 



• Har gjort det en gang og fået svaret: du er god og rutineret. Du må hive noget ud af 
skabet.... 

• Jeg prioriterer selv mine opgaver.  
Der er en forventning om, at vi "leverer" det samme som vi plejer, og INGEN 
fortæller om, hvad vi IKKE skal gøre, gøre mindre af eller gøre anderledes. 

• Jeg prioriterer selv mine opgaver og bruger ekstra tid på dem - altså jeg arbejder 
gratis - dette har jeg også talt med min skoleleder om. 

• Jeg har været på vej utallige gange, men ikke turdet, da jeg er bange for det svar, 
jeg får. 
 
Jeg ville ønske, at det var noget vi kunne diskutere i Faglig Klub OG at man kunne 
regne med andres opbakning. 
 
Mange andre kolleger kan ikke nå deres arbejdsopgaver og er åh så enige i, at vi har 
for lidt tid. 

• Vores leder er ofte ikke tilstede, når jeg ikke har elever, hvilket gør det meget svært 
at få snakket med hende. 

• Jeg var inden jul nede og sige, at hvis jeg skulle nå alle mine opgaver, måtte jeg 
arbejde i julen. Jeg skulle bl.a. have skrevet elevplaner og var rigtig presset i 
december måned med forældremøder m.m.  
Jeg fik en dag hjemme med vikar for mine timer til at skrive elevplaner - hvilket var 
rigtig fint - bortset fra, at jeg dagen efter bliver sendt hjem med fysiske stress 
symptomer og har været sygemeldt med stress lige siden. Jeg kom for sent ned og 
sige, at jeg havde for mange opgaver - eller ingen i mit team opdagede det, da de 
andre var lige så presset som mig.  

• Jeg henvender mig ikke til min leder, da jeg ikke har en fornemmelse af at andre 
gør det, og er derfor nervøs for at det stiller mig i et dårligt lys. 

• Lederene er bundet på hænder og fødder af kommunen, så de har ikke meget 
mulighed for at være fleksible. 
Jeg synes, at vores ledere er så fleksible, som de har mulighed for. 

• Men jeg burde henvende mig meget mere, men gør det ikke, fordi man ironisk nok 
ikke føler, man har tid til at vende forbi. 

• Min leder stoler på, jeg selv kan vurdere, hvad der er vigtigst at nå. 

• For at overleve med selvrespekten i behold, har jeg valgt at være meget selektiv i, 
hvad jeg spørger ledelsen om.  
Hvis de bare slår op i skolereformens facitliste - i stedet for at tænke selv og 
forholde sig jordnært til problemerne, vil jeg hellere finde egne løsninger (gerne 
med kollegerne). 



• Det gør jeg ikke, fordi jeg ikke kan forvente noget brugbart svar. Jeg skal prioritere 
min tid efter bedste evne - det gør jeg så. 

• Da jeg får dårlig samvittighed af at nedprioritere områder jeg føler er vigtige, som 
f.eks. faglig inklussion, går jeg til ledelsen for at lade den om at foretage 
prioriteringen.  
 
Derefter vasker jeg mine hænder i uskyld. 

• Jeg mener selv at være i stand til at tilrettelægge opgaverne fornuftigt.  
Men opgaverne er blevet færre 

• Han har ikke tid til at snakke med os. Han er altid til møde med kommunen, på 
uddannelse eller til konferencer 

• Afdelingslederen  på min skolen er fleksibel, men der er ikke så meget fleksibilitet 
længere oppe i systemet. 

• det er der ikke tid til, oftest bliver dette nedprioriteret i forhold til at nå den daglige 
forberedlese, og må så klares på mail. 

• Min situation er speciel, fordi jeg er på nedsat til, og derfor har jeg fået speciel aftale 
om tilstedeværelse. Men generelt er ledelsen stavnsbundet af dybt rigide 
bestemmelser, fastsat af en døv og blind kommune. 

• Det er svært at møde vores leder, der er meget presset og svær at træffe uden 
aftale. 

• Det burde jeg reelt køre! Jeg burde "aftvinge" ham svar eller lade ham forholde sig 
til kvalitetsnedgangen i arbejdet og at der skulle løftes for mange opgaver med de 
samme folk. Det er rent Tordenskjolds soldater de første seks måneder af dette 
skoleår inden de kan se, at den berømte sanitære installation brænder og så faktisk 
ansætter vikarer. Men det er jo ikke i længden en løsning at ansætte 20-årige og 
lærerstuderende, når det der mangler, er kvalificeret, uddannet arbejdskraft.  
 
Men det være som det må. Nogen må tage et politisk ansvar for det her og stå ved 
det! 

• Lederne er vildt presset. 

• Svaret er - du skal lade være at ville nå det hele. 
 
 

• Men der er ting, jeg ikke når! 
 

• Det er ledelsen der henvender sig til mig om hvilke opgaver der skal prioriteres, på 



bekostning af forberedelsen. 

• Nej, der er der faktisk ikke tid til, og derudover er der lagt op til vi selv skal vurdere 
hvad der skal vælges fra 

• Lederne slår ud med armene og beklager, at de ikke kan gøre noget ved fakta. 
Siger, at vi selv må finde løsninger. 

BILAG 39 

Hvis du har kommentarer til betydningen for dig af en spredt forberedelsestid, må 
du meget gerne notere dem herunder. Tilføj gerne dit telefonnummer efter 
kommentaren, hvis redaktionen må kontakte dig for en uddybning. Redaktionen vil 
kun kunne se denne kommentar og ikke dine svar i øvrigt, som er helt anonyme. 

• Jeg arbejder over for at kunne nå det hele. 

• forberedelsestid kan ikke blive effektiv med konstante afbrydelser, som fx 
undervisning, mellemtime, undervisning, gårdvagt, møde etc. 
Man burde slagte den hellige ko fælles forberedelsestid til alle fag på alle trin. Det er 
helt ude i skoven at man skal have samme forberedelsesfaktor i indskolingen som 
udskolingen!! Mange lærere siger sådan, men ingen tør vil sige det højt. 

• På min arbejdsplads har vi heldigvis undervisning og forberedelse i blokke á 
1t50min. Derudover en enkelt time hist og her om eftermiddagen imellem møder. 
Det fungerer faktisk helt vildt godt. 

• Ingen fordybelse. 
Vi sidder 16 lærere i et gammelt klasseværelse. Der er beskidt, støj, trafik ud og 
ind. Kort sagt uro. 

• det er svært at komme i flow, jeg bliver hele tiden afbrudt af andre ting jeg skal, 
herunder møder, gårdvagt, give en elev insulin, og så selvfølgelig undervisning. 
Nogengange Når jeg ikke at spise, medmindre jeg tager maden med ud , når jeg er 
gårdvagt, eller over i forberedelses rummet. 

• Jeg har som skolebibliotekar mulighed for at skubbe byrden lidt rundt. Jeg har 
faktisk mere indflydelse på at få udnyttet tiden fornuftigt end mange af mine 
kollegaer. 

• flere på 45 minutter 
pendler i forberedelsestiden 

• den spredte forberedelsestid ligger inden eleverne møder og mellem elevernes 
timer. Har kun ordentlig forberedelsestid om mandagen 12.30 - 17.00 (heraf 
fællesmøder 15-17), tirsdag 15 min før og 15 min efter undervisningen. torsdag og 
fredag 30 minutter før undervisningens start og 20 min efter om torsdagen og 1 



time 20 minutter om fredagen. 

• Spredt forberedelsestid skal ikke være af kortere længde end 45 min. ellers kan 
tiden ikke udnyttes fornuftigt. 

• Det kan være svært at være effektiv med 30 min hist og 25 min pist 

• Har oftest ingen forberedelse da det ville indebærer at den anden lærer skulle være 
alene med de otte elever. 

• Det er indlysende at du stort set intet når på de korte "blokke". Forberdelsestiden 
skal være sammenhængende i min. 60 min!!! 

• det er ikke muligt at færdiggøre arbejdet ordentligt, der er hele tiden afbrydelser 
 
ofte bliver forberedelsestid ændret til vikartimer, dette oplyses om morgenen, så vi 
ved aldrig om det med forberedelsestiden holder og kan anvendes så jeg selv er klar 
til min egen undervisning. 
  
Jeg har 30 minutter hver dag både før og efter dagens undervisning, det er godt, da 
vi så kan få fundet og startet PC samt lige kigge de mest akutte meddelelser 
igennem, samt måske set lidt på dagens program 

• Mange møder ligger også i forberedelsestiden, og der er alt for mange møder der 
stjæler forberedelsestid 

• Det er umuligt at nå noget, når man bare har 30 minutter. Jeg skal fredag sørge for 
at være forberedt til både mandag, tirsdag og onsdag, da jeg disse dage kun har 30 
minutter mandag, 60 minutter tirsdag og 2 gange 30 minutter onsdag. 

• man skal være meget skarp, for at udnytte de mindre sekvenser f.eks 15 minutter i 
en elevpause. Der kan lige tjekkes mails ol. Ellers er det håbløst at arbejde på den 
måde. 

• Min forberedelse er mindre effektiv, da min arbejdsplads er på kontoret på PLC - her 
afbrydes man OFTE af lærere og elever. 

• Jeg synes også at 45 min. er en mindre blok, for inden man kommer fra det 
klasseværelse, man har undervist i og til forberedelseslokalet er der gået mindst 5 
min. - og når man så skal tilbage igen og undervise er det igen 5 min. man går glip 
af. 
Det lyder måske ikke af meget, men det fungerer ikke for mig. 

• Ud af 14 timers tilstedeværelsespligt har jeg på skema 1,15 timer til decideret 
forberedelse. To timer er lagt til samarbejde mm. og 2 lektioner/1,30timer til 
teamsamarbejde. i dette semester underviser jeg 10,45 lektioner. Den resterende 
tid går med pauser/tilsyn 



• Teamet laver selv skema, så det er ok med sammenhængende tid til forberedelse 

• Der er indført et ophold i undervisningen 13.30 - 13.40. Føles som 10 min gratis 
arbejde hver dag, da jeg ikke stopper min undervisning af Autister i den tid. 
 

• Den tid jeg ikke underviser er ikke nødvendigvis forberedelse. Det er jo også 
mødetid og tid til andre opgaver som f.eks. forældresamarbejde osv.. 

• Vi skal møde ind 1/2 time før undervisningsstart om morgenen. Være i klassen 10 
minutter for undervisningsstart. De 20 minutter er stort set spildtid for mit 
vedkommende. 

• vi har få lærere med 1 mellemtime i skemaet. (jeg er slev skemalæggeren, så det er 
prioriteret. 

• Jeg synes det er frustrerende og ikke særlig effektivt med forberedelsen spredt ud. 
Eks. har jeg 120 min forberedelsestid om mandagen fordelt over 3 perioder og det 
er ikke effektivt. Det er også frustrerende man ikke kan forberede sig færdig når 
man lige er i gang 

• Vi lægger selv skemaet, så vi får samlet vores forberedelse mest muligt. 

• Problemet med spredt forberedelsestid er, at vi ikke kan mødes med hinanden, fordi 
vi har forskudt forberedelsestid, så den går med med at rette opgaver og kopiere. 
Det er svært at nå at fordybe sig på 30 minutter. 

• ved at min forberedelse er låst fast, betyder det at jeg ofte vælger den nemme 
løsning og derfor ikke så ofte begiver mig ud i det store forberedelseskrævende 
projekter - dermed bliver det mindre interessant undervisning 

• På min skole tager det næsten 10 min. at gå over i forberedelseslokalet. Jeg slæber 
frem og tilbage. Der går rigtig meget spildtid. 
 
 

• Det var den spredte forberedelsestid der sygemeldte mig. Jeg har lige nu fået et 
perfekt skema, med meget sammenhængende tid 

• Efter mange timer er energiniveauet lavt, men den sidste tid af dagen i forlængelse 
af undervisningen er svær at få anvendt til kvalitativ forberedelse. 

• Forberedelsestiden er typisk 45 min eller 90 min - de 45 min kan kun bruges til 
småting, da der typisk er undervisning før og efter. 

• Min forberedelse ligger i blokke. Jeg vurderer selv, prioriteten af opgavernes løsning. 



Det er mit ansvar at nå de stillede opgaver indenfor tidsrammen. 

• Ledelsen har i løbet af året bestræbt sig på, at vi kan forberede os flere gange 
ugentligt i blokke a 2 timer. Det er super. 

• Jeg har 15 klokketimer om ugen, da jeg har aldersreduktion, er næstformand i MED, 
TR og AKT vejleder. De fleste på min skole har 22 klokke timers undervisning 

• 45 min kender jeg til og med de ringe ITforhold vi har rækker de ik tilnoget 

• - De små blokke a 45 - 60 min er totalt stressende, da man ikke rigtigt kommer i 
dybden, eller sidder og kigger på uret, da man jo "pludselig" skal ind og undervise 
igen... 

• Jeg har 8 blokke af 45 minutter. Jeg oplever aldrig flow eller fordybelse. 

• I Kolding kommune har vi en central tildeling af tid til PLC, det er rigtig godt med 
disse gode rammer, til gengæld kræver funktionsbeskrivelsen også meget af os, 
hvilket også er godt. Opgaver derudover bliver ikke så synlige, når der ikke sættes  
tid på opgaven som tidl. Min forberedelsestid til PLC arbejdet er som sådan ikke lagt 
ind i min tilstedeværelsestid direkte., så som tidl. nævnt er der faktisk kun tid til 
forberedelse efter endt arbejdsdag! 

• Ved sygehusundervisningen er der 1,8 stilling fordelt på 1 x fuld tid og 1 x 0,8. 

• Vi har besluttet at forberedelse til næste år skal ligge i store blokken- hvor vi 
forbereder os bestemmer vi selv! 

• Det er frustrerende ikke at kunne færdiggøre en opgave. Ingen faste arbejdspladser, 
så skal i princippet ud og lede. 

• Der er udarbejdet et forståelsespapir mellem Hillerød Kommune og Lærerforeningen 
om at forberedelse ikke er i elevpauser (dvs vores frikvarterer) og at man såvidt 
muligt har sammenhængende timer til det. Derudover har vi hele timer og det 
betyder at man altid har 10+60+10 minutter mellem to timer, så man kan godt nå 
at forberede sig i mellemtimerne. 
 

• Er i kombinationsbeskæftigelse og har mange øvrige opgaver. 
Derfor det lave undervisningstimetal. 

• Jeg er tr og styrelsesmedlem - frikøbt 1000 timer, så har en meget begrænset 
opgave sammenlignet med mange af mine kolleger 

• Fleksibelt skema gør disse spørgsmål svære at svare på. Ud over undervisning har 
jeg timer på skolebiblioteket. 



• Jeg er bibliotekar, it-vejleder og læsevejleder - det medfører rigtig mange 
forstyrrelser i løbet af dagen og min forberedelse bliver derfor temmelig forstyrret. 

• Jeg når sjældent at fordybe mig i noget som helst 

• Tidliger har jeg arbejdet til jeg var færdig, i år må jeg afbryde min planlægning for 
at undervise eller andet. 

• Det er rigtig svært, for generelt ligger min forberedelse efter endt skoledag for 
eleverne. det er også i dette tidsrum, der er møder og samtaler osv 

• Jeg har god sammenhængende forberedelsestid flere gange om ugen. Det er rart. 
Nogle gange bruges en del af denne tid på møder eller forældresamtaler, så man 
skal kunne tænke langt ud i fremtiden. 
 
Der er pladsproblemer i forbindelse med forberedelsen. På sigt kan vi slet ikke have 
vores ting i et lille skab. Det er utilfredsstillende, at ikke alle har deres egen 
arbejdsplads. 

• Jeg har færre undervisningstimer i forhold til mine kollegaer, da jeg er TR og 
koordinator. 

• Det er svært at komme i gang med fordybe sig, tit bliver det kun til at besvare et 
par forældremails eller læse hvad kontoret nu har sendt ud 

• Jeg synes ikke, man kun kan kalde blokke indtil 30 minutter for s,må blokke. 
 
45 min blokke er heller ikke nok til at komme ordentligt i gang med sin forberedelse. 

• Selvom jeg kun en gang pr. uge officielt har forberedelse på 30 minutter og ellers 
har mere, ligger min forberedelse spredt ud over ugen og da jeg har små børn, der 
skal hentes om eftermiddagen, er jeg nødt til at møde på skolen kl. 7 3 dage om 
ugen. Det betyder, at jeg har en del forberedelse, der var under en time pr. gang. 
Den tid, det tager at starte programmer op, hente materiale etc. koster hver gang i 
hver ende af forberedelsestiden. 

• Vil lige nævne, at jeg er TR på skolen, hvilket gør, at mit undervisningstimetal er så 
lavt. 

• Find lige hen til dit kontor (5 min.), finde igangværende opgaver frem, start 
computeren op, aftale et par opgaver sammen med din kollega, så begynde på din 
forberedelse og derefter tilbage til klassen (5 min.) - alt sammen på 45 min. Dette 
er ikke effektivt - tvært imod, det er frustrerende. 

• min forberedelse er placeret 
mandag 2 timer mandag formiddag + 2 timer eftermiddag 
tirsdag 15 min om morgenen + 1½ time omkring middag + 3 timer eftermiddag 
(eftermiddag er "teammødedag") 
onsdag 15 min om morgen + 2 timer eftermiddag 



torsdag 2 timer om formiddagen + 2 timer om eftermiddagen (eftermiddag er 
"teammødedag") 
fredag 15 min om morgenen + 1,25 timer om eftermiddagen. 

• Det er til tider (særligt om eftermiddagen, lige efter undervisning) at fordybe sig i et 
emne. 

• Spredt forberedelsestid er ikke anvendelig, men jeg har været en af de heldige på 
mit arbejde, der ikke har fået så meget spredt. 

• Jeg er på deltid - 75%. Derfor har jeg ikke så meget undervisning som mine 
kollegaer 

• Det er mest et spørgsmål om, at forberedelsestiden også bruges som "buffer", da 
forældrehenvendelser også tager en del tid. Der er dage, hvor der ikke er effektiv 
forberedelse, da der er mange "kontoropgaver" der skal løses. Herunder 
underretninger og øvrige skrivelser til sociale myndigheder og PPR. 
 
Som skolens praktikkoordinator ligger der også meget planlægning i perioder, som 
tages fra forberedelsestiden. 
 
 

• Min forBeredelsestid er i darbejdet i skemaet sammen med teammøde. Ca 6 timer 
incl teammøde på 1,5 time pr. Uge 

• Min forberedelsestid er ujævnt fordelt på ugen. Hovedvægten af min undervisning er 
placeret mandag og tirsdag, og min forberedelse ligger torsdag og fredag, hvor den 
er inddelt i flere blokke. Dette medfører at det er vanskeligt at justerer og når at 
læse teksterne fra lektion til lektion. 

• Tidligere mødte man ind om morgenen for lige at kopiere, få sig en kop kaffe, 
hænge overtøj eller gøre klar i klassen. Nu går denne tid fra den samlede 
forberedelse. 

• Forberedelsesmoduler under én time er ubrugelige. Der går alt forlegen tid med at 
runde en klasse af, gå til forberedelseslokalet, holde øje med klokken før næste 
lektion. Støj og forstyrrelse fra andre kolleger, der kommer ind og ud af lokalet, 
taler sammen, etc. ødelægger koncentrationen. 

• Hvis jeg havde spredt forberedelse ville jeg seriøst overveje et andet job. 

• Har 2 X 45 min samt en dobbelttime. Det er for lidt. 

• Jeg er TR og kredsstyrelsesmedlem og derfor ikke særlig representativ. men jeg kan 
også mærke jeg har fået flere og andre mere krævende arbejdsopgaver, derudover 
er vores leder blevet konstituerert skolechef hvilket også har betyder noget for mit 
arbejde og skolen 



• Det er dybt problematisk at der er så meget spildtid. Det burde være en 
forudsætning at tiden er effektiv!  
 

• Det er meget utilfredsstillende. 

• Spredt forberedelsestid øger stressfaktoren og belastningen. Man kan IKKE rette 2 
stile og så undervise, rette to mere og gå til møder osv. Der SKAL mindst en , gerne 
to timer til, for at eleverne bliver bedømt nogenlunde ens og sammenhængende.. 

BILAG 40 

Hvis du har kommentarer til disse spørgsmål om inklusion, må du meget gerne 
notere dem herunder. Tilføj gerne dit telefonnummer efter kommentaren, hvis 
redaktionen må kontakte dig for en uddybning. Redaktionen vil kun kunne se 
denne kommentar og ikke dine svar i øvrigt, som er helt anonyme. 

• Underviser selv i specialklasse, hvor der er elever med såvel generelle 
indlæringsvanskeligheder som specifikke diagnoser. 
Men på skolen samles inklusionsbørnene (enkeltintegrerede)- især i overbygningen - 
på hold parallelt med årgangen uden at deltage særligt i den alm. undervisning. 
Altså i virkeligheden en segregering! 

• Når vi bor, som vi gør på Læsø, har det gennem mange år været nødvendigt med 
inklusion. Hvis et barn henvises til specialinstitution, vil det betyde, at familien skulle 
flytte med. 
Inklusionen her lykkes, fordi kommunalbestyrelsen bevilger de nødvendige midler. 
 
(Her må jeg tilføje, at jeg ikke ønsker dette udsagn gengivet nogen steder. Jeg har 
udtalt mig om vores gode skole herovre og oplevet, at mine udtalelser blev sat ind i 
en kontekst, hvor budskabet var den forskellige folkeskole. Det ønsker jeg ikke 
gentaget. Der er for mange, der ikke forstår, at nøgletal ikke kan bruges til noget, 
hvis vi skal sammenlignes med skoler på fastlandet!) 

• Efter sommerferien skal der f.eks. starte 10 elever i 0. klasse, der er dianogsiseret 
til at gå i specialklasse, men det er en politik beslutning at de skal gå i normalklasse. 
Jeg ahr en 7. klasse, hvor der er 3 elever, der før ville have gået på specialskole 

• er ansat i special klasse men vi får ingen nye elever de skal alle inkluderes 

• det burde være sværre... 

• Det er sådan et svært spørgsmål, for i virkeligheden handler den forfejlede 
inklusionsindsats i folkeskolen om lærernes manglende uddannelse indenfor 
inklusion og ikke i så høj grad om den stigende undervisningstid - synes jeg. 

• I udskolingen syntes jeg ikke vi mærker noget endnu - men i indskolingen er det 
helt galt! 



Store klasser med MINDST en håndfuld elever med særlige behov 

• Lærerne kan ikke nå at lave tilpassede forløb til inklusionseleverne. 

• Jeg har 12 pædagogtimer til en adhd-dreng, som er stærkt udadreagerende, og som 
fylder hele tiden... 
de er betalt af hans hjemkommune, da han er i pleje. 

•  
 
Da jeg er presset på tid, tager planlægning af individuelle elever alt for meget tid. 
Tid som går fra alm forberedelse, som går ud over alle de andre og frustrerer  mig! 

• Jeg underviser selv i specialklasse, så derfor er der ikke inkluderede elever i min 
klasse, men jeg ved fra kolleger, at den er helt gal. Specielt i indskolingen. 

• mener vi har elever der ville have glæde af andet skoletilbud 

• Jeg er ikke selv så hårdt ramt af inklusionen i år, men jeg har kollegaer, der er gået 
ned pga. Det pres, der ligger på dem som følge af inlussionen 

• Har ikke så meget tid til at differentiere undervisningsmaterialerne. 

• Ofte er man ikke forberedt og det kan være svært at inkludere og samtidig udfordre 

• Jeg er heldig at arbejde sammen med en dygtig inklusionsvejleder, samt at jeg 
aldrig er alene i klassen. Det er et stort plus. 

• To lærer systemet var bare en slogan der skulle få lærerne til at sige ok for dette 
projekt, samtidig sker der det efter at man har prøvet, at få en elev inkluderet, og 
det indimellem ikke lykkedes så koster det skolen 100.000 kr., så nu er man 
begyndt at lave små grupper af diagnose børn som så har hinanden og engang 
imellem bliver sendt ud i klasserne. 

• jeg arbejder i en specialklasse på skolen. 

• Jeg arbejder kun med inklusions elever 

• Har en autist uden støtte -  grrrh 

• Ingen ressourcer følger med. 

• Arbejder i indskolingen så børnene kommer ikke fra specialklasser. De når aldrig 
derhen. 



• Vi modtager børn fra børnehaverne, der slet ikke er skoleparate, de er dårligt 
begavede, i mistrivsel og ikke parat til at indgå i så store fællesskaber som en klasse 
er. De får ingen støtte i skolen, da pædagogerne nærmest er helt forsvundet fra 
vores indskoling. Deres timer går til uu, hvor de også har 25 børn alene, så det er så 
som så med den understøttende indsats. 

• det er ikke inklusion bare fordi at eleverne følger undervisningen i normalklasse - 
det kræver viden og tid at inkluderer børn med særlige behov 

• Vi havde støtte på 5 elever på 4 klasser sidste år, der er ingen støtte på dem i år. 
Årgangsundervisning med 4 klasser af lærer på engang 

• Jeg arbejder i en specialrække på skolen. Det er derfor svært for mig at svare på 
denne blok 

• Inklusions eleverne har svært ved den lange skoledag. 

• Jeg er i en specialklasse, derfor er tidligere besvarelser på baggrund af dette 

• Er ansat på en specialskole. 

• Arbejder i centerklasse. 

• Jeg underviser primært i en specialklasse, hvor vi beskæres i normeringen hvert år. 
Jeg oplever at vi i de almene timer inkluderer elever, der før ville sidde i min 
specialklasse. Og de har det svært. 

• Jeg arbejder i en specialklasse hvorfor disse spørgsmål ikke er tilpasset min 
situation 

• Jeg arbejder på en specialskole, så her skal alle børn kunne inkluderes. 

• På grund af det høje timetal, er det svært at magte kun at hænge i det yderste af 
neglene både socialt og fagligt. 

• Vi får elever ind i klasserne uden nogen form for støtte, desuden har vi ingen 
holdtime, kun 1 lærer 1 klasse med ca. 25 elever, hvoraf 3-4 er "Inklusions børn" 

• Mine svar på inklusion er ikke korrekte. Jeg arbejder i specialklasser. Der er op til 
ca. 26 elever i disse klasser. 
Her er svarmulighederne ikke fyldestgørende, hvilket giver et indskrænket og ikke 
fyldestgørende svar. 

• De længere skoledage er: 
- demotiverende på de fagligt svage  



- vi har ikke hænder til at give dem det løft en "normal" lektiecafe kan give 

• Der er ingen mulighed for støtte og når elever inkluderes bliver man ikke orienteret 
og får ingen baggrunds oplysninger på disse oplevelser. 

• Jeg har dem jo ikke i mine klasser, men ser tydeligt at elever, som sidste år var 
inkluderede skejer mere ud i år! Lærerne/ pædagogerne har simpelthen ikke som 
tidl. tid til en snak og et kram efter lektionen 

• Vi har ca. 60 - 70 elever pr. år. Af dem er ca. 10 så dårligt fungerende og har 
funktionelle lidelser pga. stress. De burde gå i en spec. kl., så presset på dem  ville 
aftag. Mange kan ikke fungere i så store grupper, som en klasse er..... 

• Der er store besparelser på området i kommunen 

• For mig er inklusion ikke et spørgsmål om diagnose børn. Tit er det jo ikke diagnose 
børnene der er dem der gør undervisningen kompliceret. Det kan lige så godt være 
de ganske"almindelige" børn- eller børn der i vanskeligheder i perioder af deres 
skoleliv. 
 
Det handler om det beredskab lærer/ institutionen har! også handler det om 
skolekulturen ( er den analyserende og fleksibel? ) - er der opbakning fra ledelse 
eller er det et " privat" problem? 
 
 

• pga færre lærertimer i forhold til sidste år 

• Vilkårene for inklusion af elever med dansk som 2. sprog er forringet med 
omlægningen af modtageklassen. 
Øvrig inklusion er fortsat en udfordring, men ikke ændret i dette skoleår. 

• Det er umuligt at give alle den hjælp de har brug for. 

• Arbejder i specialklasserække 
Spørgsmålet om inklusion giver ikke mening for mit arbejde 

• Jeg arbejder på en specialskole! 

• Jeg savner en overordnet politik/strategi for inklusionen på min skole 
 
 

• Psykologen har ikke nok tid til udredningerne. 

• De omtalte børn har aldrig været i specialtilbud. Vi har skullet inkludere i flere år, så 
det er svært át sige, om resurserne er fulgt med. Der har været mindre støtte i 
klassen i år indtil videre i forhold til sidste år. Nu er der opstået en situation, så det 



er blevet nødvendigt med mere støtte. 

• Jeg arbejder ikke i almenområdet men i specialområdet så spørgsmålene duer ikke 

• Værre fordi dagen er blevet mere forvirrende for disse elever. Det er efter min 
mening en falsk præmis, at en fleksibel hverdag skulle hjælpe inkluderede elever. 
Det forholder sig lige omvendt. 
Jeg har 5 klasser i alt på skolen og er klasselærer i den ene. Jeg har svaret ud fra 
denne klasse i de foregående spørgsmål. 

• Ovenstående spørgsmål giver ikke mening for mig, da jeg arbejder på en 
specialskole, hvor alle elever har særlige behov og generelle 
indlæringsvanskeligheder osv. 
Vi er berørt af inklusions bestræbelserne på en anden måde. 

• Har skrevet 0 i spørgsmål, da jeg ikke kan svare på spørgsmålet 

• Det virker som om de inkluderede børn har flere konflikter og som om de øvrige 
børn bliver frustrerede over den uro de inkluderede børn skaber. 

• Vi har ikke tid til at planlægge undervisningen, så vi kan inkludere eleverne. 

• Spareøvelse!!! 

• Der er generelt tildelt for få støttetimer 

• Jeg arbejder kun med specialklasse-elever. Gennem de sidste år er der blevet flere 
elever på holdene. 

• Inklusion er altid slemt for de elever der er inkluderet. Det er stressende ikke at 
blive udsat for så mange succesoplevelser i dagligedagen i en almen klasse. Jeg er i 
en specialklasse, og når vi får nye elever i klassen fra almenområdet går der som 
regel en uge eller to, så siger forældrene "hvor er det dejligt, mit barn er glad igen". 
De siger ikke "mit barn er blevet bedre til..." Barnets trivsel kan ikke gøres op i 
faglig kunnen. 

• er på en specialskole 

• Vores akt- timer bliver hele tiden øget, men der er fuldt hus og rigtig mange rigtig 
dårlige elever hele tiden. Det eksploderer på et tidspunkt. 

• Skolen er ikke rustet til at takle voldelige og urolige børn. Det er hårdt at se 
kollegaer i afmagt. 

• Jeg får som TR flere henvendelser om emnet end tidligere - har i øjeblikket ikke selv 
inkluderede elever. 



• Elever er pga. besparelse blevet tvunget ud i normal undervisning, trods 
skolepsykolog siger andet. 

• Jeg arbejder på en specialskole 

• Min vurdering er at vi taber nogle børn på gulvet og at det kan blive meget dyrt for 
samfundet på sigt. Det er dybt tragisk - ikke mindst for børnene og deres familier, 
der bliver presset. Ikke mindst de økonomisk svage familier, der også bliver presset 
økonomisk af de reformer, der er lavet i de senere år. Jeg har aldrig i mit lærerliv 
oplevet så meget fattigdom som nu. 

• Jeg har kun været på skolen i dette skoleår. 

• Misvisende svar fra tidligere spørgsmål. Jeg har ikke kun en klasse, men kan ikke 
skrive hvor stor procentdelen er eller ud af hvor mange elever. Jeg har naturligvis 
IKKE 8 elever i en klasse. 
Hvem har kun en klasse at undervise i? Gælder spørgsmålene kun klasselærere? 

• Inklusion handler ikke nødvendigvis om reform 
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