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Formål 
 

Denne rapport har til hensigt at afdække folkeskolereformens indvirkning på lærernes arbejdsliv. 

Sigtet med rapporten er, at fremhæve hvilke erfaringer lærerne har gjort sig med reformen. 

Rapporten har fokus på følgende 9 områder; selve reformen, lærerarbejdspladser, fuld 

tilstedeværelse og lov 409, forberedelse og forberedelsestid, inklusion, lektier, tilsyn, ytringsfrihed 

samt udbredelsen af pædagogiske råd. 

Metode 
 

Analysen baserer sig på en internetsurvey, hvor spørgeskemaet er distribueret via SurveyXact til 

924 medlemmer af Folkeskolens undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk 

via e-mail d. 15/9-2014 kl. 09.00 og var åbent for besvarelse frem til d. 24/9-2014 kl. 21.00. For at 

få så mange besvarelser som muligt, er der sendt en rykkermail ud d. 22/9-2014 kl. 09.00 til alle de 

e-mailadresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men som ikke havde gennemført 

besvarelsen. Alle besvarelser er tastet ind online af respondenterne selv. 

 

De mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema bilag 52 forefindes i 

bilagsdelen sidst i rapporten. 

 

Databehandling 
 

Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk 

programpakke (Stata), hvor de er kontrolleret og renset for fejl. 

Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk 

illustration. 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 sammenhæng 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. 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 variablenes specifikke sammenhæng.  

 

Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi
2
) 

samt Eta. Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to 

variable. Chi
2
 bruges som backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som 

gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variable 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 de to variable). 
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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 %. 

 
Det skal kort bemærkes, at baggrundsvariablen udtrykkende respondenternes alder i forhold til det 

statistiske arbejde med krystabuleringer for test af signifikante sammenhænge er blevet 

kategoriseret til en ordinalskaleret variabel med kategorierne: Under 30 år; 30-39 år; 40-49 år: 50-

59 år; 60 år og ældre. Denne omskalering er valgt, da det letter fortolkningsarbejdet for læseren af 

denne rapport. 

Endelig er der i forbindelse med test af signifikante sammenhæng, hvor en eller flere variable er på 

nominalskaleret niveau (hvor Chi
2 

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 rimelig ”sikre”. 

Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Christian Brinkmann Damsgaard.  

 

Dataindsamling 

Der er i alt 513 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en 

besvarelsesprocent på 57,6 %, som er beregnet på følgende måde: 

    

B. Gennemførte besvarelser       503                                     

C. Forsøgt kontaktet                                 924 

D. Antal uanvendelige        50                     

 

Svarprocent = B*100/C-D               57,6 % 

 

Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes 

de, som det ikke kan lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige e-mailadresser, overfyldte 

indbakker el. lign. 

 

En svarprocent på 57,6 % må anses for yderst tilfredsstillende, når der er tale om en web-

undersøgelse.  

 

Yderligere er også er svarprocent for påbegyndte besvarelser udregnet. Der er i alt 31 

respondenter som har påbegyndt spørgeskemaet, men ikke besvaret alle spørgsmålene. (Det var et 

ret langt skema). Regnes disse 31 med er svarprocenten på 62,2 %. Respondenter, som har 

påbegyndt men ikke færdiggjort spørgeskemaet, er medtaget i undersøgelsen, fordi det i de enkelte 

spørgsmål øger repræsentativiteten.  
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Baggrundsspørgsmål 
 

Her følger respondenternes fordeling på en række baggrundsvariable. Baggrundsvariablene er 

desuden krydstabuleret med hinanden for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge.  

 

Respondenternes fordeling på undersøgelsens fire baggrundsvariable: stilling, køn, bopæl og alder 

illustreres i figurerne 1-4. 

 

Er du mand eller kvinde? 
 

Figur 1 
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Hvad er din alder? 
 

Figur 2 

 

 
N=545 

 

Hvor bor du? 
 

Figur 3 
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Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 

Figur 4 

 

 
N=543 

 

Besvarelser i kategorien Andet kan findes i uredigeret version i bilag 1.  

 

Der findes en signifikant sammenhæng mellem køn og alder (bilag 2). Mændene er ældre end 

kvinderne.   

 

Der findes ingen yderligere signifikante sammenhænge de øvrige baggrundsvariable imellem. 

 

Svarkategorien Studerende på variablen for stillingsbetegnelse er ekskluderet fra resten af 

undersøgelsen, da kun én enkelt respondent havde angivet at være studerende.  
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Spm. 3: Har du fået en opgaveoversigt? 
 

Figur 7 

 

 
N=531 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen stilling (bilag 8).  

 

Respondenter som har angivet svarkategorien Andet som stillingsbetegnelse, har ikke så hyppigt 

modtaget en opgaveoversigt. Dette er ikke overraskende set i lyset af, at denne gruppe bl.a. består af 

folk med funktioner uden direkte tilknytning til undervisningsforløb.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til respondenter som i spm. 3 har svaret ”Ja”. 

 

Spm. 3a: Føler du, at du har rimelig medindflydelse på din 

opgaveoversigt? 
 

Figur 8 

 

 
N=411 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 9).  

 

Kvinder føler i højere grad end mænd, at de har indflydelse på deres opgaveoversigt.   
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Spm. 4: I folkeskoleloven (paragraf 16b) åbnes der op for, at 

landets skoler kan gøre skoledagen kortere for enkelte klasser, 

hvis der i flere af timerne er ekstra personale, og hvis 

kommunalbestyrelsen giver grønt lys. Benytter man sig på din 

skole af den mulighed i loven for at gøre skoledagen kortere og 

i stedet indføre to voksne i klassen? 
 

Figur 9 

 

 
N=527 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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Spm. 5: 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 10 

 

 
N=527 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

 

Respondenter, hvis grundskema var ændret, havde mulighed for at uddybe, hvorfor skemaet er 

ændret. De havde yderligere mulighed for at skrive deres telefonnummer efter besvarelsen, i fald at 

de måtte kontaktes. Besvarelserne kan findes i uredigeret form i bilag 10.  
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Sektion 2: Lærerarbejdspladser 
I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål om deres syn på, 

lærerarbejdspladser. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder 

og bopæl for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge.  

 

NB: Da disse spørgsmål kun er relevante for lærere og børnehaveklasseledere, er ledere og andre 

sorteret fra. På baggrund heraf er spørgsmålene heller ikke krydstabuleret med baggrundsvariablen 

stilling.  

 

 

Spm. 6: Har du en arbejdsplads på skolen? 
 

Figur 11 

 

 
N=482 

 

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

 

Respondenter fra Jylland har i højere grad en arbejdsplads på skolen sammenlignet med de andre 

landsdele. Københavnerne er derimod den gruppe med færrest lærerarbejdspladser på skolen.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter der i spm. 6 svarede ”Ja”. 

 

Spm. 6a: Hvor mange er I om den arbejdsplads, du har? 
 

Figur 12 

 

 
N=307 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 12).  

 

Sammenhængen er statistisk negativ således, at tendensen til at dele sin arbejdsplads falder med 

alderen. Med andre ord så har ældre i højere grad end yngre deres egen arbejdsplads.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter der i spm. 6a svarede, at de var flere om at 

dele arbejdspladsen. 

 

Spm 6b: Oplever du det som et problem at dele 

arbejdspladsen? 
 

Figur 13 

 

 
N=100 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 13).  

 

Sammenhængen er statistisk negativ, således at tendensen til ikke at opleve delingen af 

arbejdspladsen som et problem falder med alderen. Med andre ord er yngre respondenter mere 

negativt stemt overfor at dele pladsen end ældre respondenter.  
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Sektion 3: Lov 409 og fuld tilstedeværelse 
I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på, 

lov 409 samt fuld tilstedeværelse. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med 

baggrundsvariablene køn, alder og bopæl for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge.  

 

NB: Da disse spørgsmål kun er relevante for lærere og børnehaveklasseledere, er ledere og andre 

sorteret fra. På baggrund heraf er spørgsmålene heller ikke krydstabuleret med baggrundsvariablen 

stilling.  

 

Spm. 7: Har du fuld tilstedeværelse på din skole i den 

forstand, at du som udgangspunkt skal være på skolen i hele 

din arbejdstid? 
 

Figur 14 

 

 
N=482 

 

Der findes signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable alder (bilag 14) og 

bopæl (bilag 15).  

 Alder: Sammenhængen er statistisk negativ således, at tilbøjeligheden til ikke at have fuld 

tilstedeværelse falder med alderen. Med andre ord har ældre respondenter i højere grad end 

yngre fuld tilstedeværelse.  

 Bopæl: Fynboere og jyder har i høj grad fuld tilstedeværelse, mens københavnere har det  i 

mindre grad.  
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Spm. 8: Har du måttet involvere nogen i at hente dine børn 

pga. tilstedeværelsespligten? 
 

Figur 15 

 

 
N=482 

 

Der findes ikke overraskende en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 16), 

hvor yngre respondenter er overrepræsenteret blandt dem, som har brug for hjælp til afhentning.  

 

For overskuelighedens skyld er denne variabel kondenseret nedenfor, hvor kun respondenter, hvor 

afhentning rent faktisk er aktuelt, er medtaget (Dette er respondenter som har svaret enten ”Ja” eller 

”Nej”).  

 

Figur 16 
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Her angiver hele 2/3 (67 %), at det har været nødvendigt at involvere andre i at hente børn pga. 

tilstedeværelsespligten.   

 

Spm. 9: 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? 
 

Figur 17 

 

 
N=482 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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Spm. 10: Med det antal arbejdsopgaver, du har i dag, vil du 

da helst: Beholde den fulde tilstedeværelse på skolen og kunne 

holde aftener/weekender fri? Vende tilbage til en arbejdsform, 

hvor du selv bestemmer, hvordan du forbereder dig? 
 

Figur 18 

 

 
N=481 

 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 17), alder (bilag 18) og 

bopæl (bilag 19).  

 Køn: Mænd ønsker i højere grad end kvinder at vende tilbage til den tidligere arbejdsform.  

 Alder: Sammenhængen er her statistisk positiv, dvs. tilbøjeligheden til at ville vende tilbage 

til den tidligere arbejdsform stiger med alderen.  

 Bopæl: Respondenter fra Sjælland og København/Frederiksberg ønsker i højere grad at 

vende tilbage til den tidligere arbejdsform.  

 

Respondenterne havde på dette spørgsmål mulighed for at kommentere den fulde tilstedeværelse 

sammenlignet med fordelingen af arbejde og fritid sidste år. De havde yderligere mulighed for at 

skrive deres telefonnummer efter besvarelsen, i fald de måtte kontaktes. De uredigerede besvarelser 

herpå kan findes i bilag 20.  
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Spm. 11: Har du (og dine kolleger og skolen) fundet på nye, 

eventuelt arbejdsbesparende, måder at indrette arbejdet på – 

herunder forberedelse, organisering på skolen og lignende?   
 

Figur 19 

 

 
N=482 

 

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

 

Sammenhængen er statistisk positiv, således at tilbøjeligheden, til ikke at have fundet nye 

arbejdsbesparende måder at indrette arbejdet på, stiger med alderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

73% 

11% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ja Nej Ved ikke

http://www.webbyen.dk/vishjemmeside.asp?mode=top_frame&id=373190&side=&websid


       - Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 

Side 19 af 137 

 

 

Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter der i spørgsmål 11 havde svaret ”Ja”.  

 

Spm. 11a: Beskriv venligst de nye arbejds/organiserings-

metoder. 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. 
 

Se redigeret (anonymiseret ) liste over kommentarer i bilag  
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Spm. 12: Når du har fuld tilstedeværelse og dermed 

principielt har afsluttet dit arbejde på skolen, gør du da under 

tiden noget af følgende: 
 

Figur 20 

 

 
N=481 

 

Se de specifikke frekvenser i bilag 23.  

 

Der findes to signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen køn.  

 Læser faglitteratur med relevans for din undervisning? (bilag 24): Kvinder læser hyppigere 

faglitteratur med relevans for undervisningen end mænd.  

 Besvarer kollegahenvendelser efter arbejdstid? (bilag 25): Kvinder besvarer hyppigere 

kollegahenvendelser efter arbejdstid end mænd. 

 

Der findes to signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen alder.  

 Afholder forældremøder uden for normal arbejdstid? (bilag 26): Tilbøjeligheden til at 

afholde forældremøder udenfor normal arbejdstid falder med alderen.  

 Besvarer kollegahenvendelser efter arbejdstid? (bilag 27): Tilbøjeligheden til at besvare 

kollegahenvendelser efter arbejdstid falder med alderen. 

 

Der findes to signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen bopæl.  

 Retter opgaver i weekenden eller efter arbejdstid/om aftenen? (bilag 28): Sjællændere og 

københavnere retter hyppigere opgaver uden for arbejdstid.  

 Forbereder undervisning i weekenden eller om aftenen? (bilag 29): Sjællændere og 

københavnere forbereder hyppigere undervisning uden for arbejdstid.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Besvarer kollegahenvendelser efter
arbejdstid?

Læser faglitteratur med relevans for din
undervisning?

Afholder forældremøder uden for normal
arbejdstid?

Forbereder undervisning i weekenden eller
om aftenen?

Retter opgaver i weekenden eller efter
arbejdstid/om aftenen?

Tager telefonen om aftenen, hvis en forælder
ringer?

Ja

Nej

Ved ikke

http://www.webbyen.dk/vishjemmeside.asp?mode=top_frame&id=373190&side=&websid


       - Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 

Side 21 af 137 

Hvis man havde kommentarer til problemstillingen vedr. fuld tilstedeværelse, havde man mulighed 

for at tilkendegive sin mening. Man havde yderligere mulighed for at skrive sit telefonnummer efter 

besvarelsen, i fald man måtte kontaktes. Se den fulde uredigerede liste med besvarelser i bilag 30.  

 

Spm. 13: Arbejder du alt i alt mindre, det samme eller mere i 

forhold til sidste skoleår på grund af reformen eller lov 409? 
 

Figur 21 

 

 
N=481 

 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn (bilag 31) og alder (bilag 32).  

 Køn: Kvinder angiver, at de ift. mænd generelt arbejder mindre ift. sidste skoleår.  

 Alder: Sammenhængen er statistisk positiv, således at tilbøjeligheden til at arbejde mere ift. 

sidste skoleår stiger med alderen.  
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Spm. 14: Når du alle arbejdsopgaver? 
 

Figur 22 

 

 
N=481 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 33).  

 

Sammenhængen er statistisk negativ således at ældre i højere grad når alle arbejdsopgaver.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter der i spm. 14 svarede ”Nej”.  

 

Spm. 14a: Hvilke arbejdsopgaver bliver valgt fra? Noter 

venligst hvilke: 
 

Se den redigerede/anonymisrede liste med besvarelser i bilag 34.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter der i spm. 14 svarede ”Nej”.  

 

Spm. 14b: 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 anonym. 
 

Se den redigerede/anonymiserede liste med besvarelser i bilag 35.  
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Spm. 15: 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. 
 

Figur 23 

 

 
N (for september)=480 
N (for januar)=424 

 

På dette spørgsmål er der lavet en komparation med forventningsundersøgelsen fra januar 2014. 

Her lød spørgsmålsformuleringen som følger: Spm. 2: Hvordan forestiller du dig, at din 

forberedelsestid vil være tilrettelagt efter folkeskolereformens indførelse fra næste skoleår? Angiv 

hvorvidt du er enig eller uenig i hvert af følgende udsagn. Spm 2d: Jeg har meget lidt indflydelse på 

tilrettelæggelsen af min arbejdstid i det nye skoleår, da den bestemmes af ledelsen på skolen 

 

Det ses, at andelen som erklærer sig enig i kun at have meget lidt indflydelse på tilrettelæggelsen af 

egen arbejdstid er steget fra 53 % til 71 %. Med andre ord ses en forskel på hele 18 % mellem de 

respondenter, som forventede at have lidt indflydelse på arbejdstiden, og de respondenter som reelt 

set angiver, at de har lidt indflydelse på arbejdstiden.  

 

Dog skal medtages den følgende bias i konklusionen: 1) at det ikke er er de samme respondenter, 

som er fuldt over tid, og 2) ved ikke-svarkategorien var i januar-undersøgelsen formuleret som: For 

tidligt at svare på/ved ikke. Dette kan have medført, at flere har valgt denne kategori i januar-

undersøgelsen ift. nærværende undersøgelse.  

 

På trods af de ovennævnte forbehold må det ikke desto mindre forventes, at forskellen er reel nok, 

og dermed ikke kan tilskrives tilfældig variation.  
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Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 36).  

 

Mænd erklærer sig i højere grad end kvinder enig i at have meget lidt indflydelse på arbejdstiden.  

 

Sektion 4: Forberedelse og forberedelsestid 
I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på, 

lov 409 samt forberedelsestid. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene 

køn, alder og bopæl for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge.  

 

NB: Da disse spørgsmål kun er relevante for lærere og børnehaveklasseledere, er ledere og andre 

sorteret fra. På baggrund heraf er spørgsmålene heller ikke krydstabuleret med baggrundsvariablen 

stilling.  

 

Spm. 16: Hvor mange klokketimerunderviser du om ugen? 

Noter venligst: 
 

Figur 24 

 

 
N=476 

 

Gennemsnitligt antal klokketimer der undervises er: 19,99 timer.  

 

For overskuelighedens skyld er spm. 16 omkodet til en kategorisk variabel med følgende 

kategorier: 0-5 timer, 6-10 timer, 11-15 timer, 16-20 timer, 21-25 timer, 26-30 timer, 31-35 timer.  
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Se nedenfor.  

 

 

 

Figur 25 

 

 
N=476 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 37)  

 

Sammenhængen er statistisk negativ således, at tendensen til at undervise mindre stiger med 

alderen. Med andre ord underviser ældre respondenter mindre end yngre.  
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Spm. 17: Hvordan føler du dig forberedt sammenlignet med 

sidste år? 
 

Figur 26 

 

 
N=476 

 

Bemærkelsesværdigt er det her, at hele 82 % af respondenterne angiver, at de i en eller anden grad 

føler sig dårligere forberedt i år sammenlignet med sidste år.   

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 38).  

 

Kvinder føler sig dårligere forberedt end mænd sammenlignet med sidste år.  
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Spm. 18: Ligger over halvdelen af din forberedelsestid spredt i 

mindre blokke (ml. 15-30 minutter)? 
 

Figur 27 

 

 
N=476 

 

Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen alder (bilag 39).  

 

Sammenhængen er statistisk negativ, således at tilbøjeligheden, til at have spredt forberedelsestid, 

stiger med alderen. Med andre ord har ældre respondenter mere spredt forberedelsestid end yngre.  
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Følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter som i spm 18 svarede ”Ja”.  

 

Spm. 18a: Er din forberedelsestid mere eller mindre effektiv i 

forhold til sidste skoleår? 
 

Figur 28 

 

 
N=98 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable. 

 

Respondenterne havde på dette spørgsmål mulighed for at kommentere på betydningen af en spredt 

forberedelsestid. De havde yderligere mulighed for at skrive deres telefonnummer efter besvarelsen, 

i fald de måtte kontaktes. Se den fulde uredigerede liste med besvarelser i bilag 40.  
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Sektion 8: Ytringsfrihed 
I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på, 

ytringsfrihed. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene køn, alder og 

bopæl for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge.  

 

NB: Da disse spørgsmål kun er relevante for lærere og børnehaveklasseledere, er ledere og andre 

sorteret fra. På baggrund heraf er spørgsmålene heller ikke krydstabuleret med baggrundsvariablen 

stilling.  

 

Spm. 27: Føler du, at du har frihed til at ytre dig offentligt om 

skolehverdagen i fx den lokale avis, pressen i øvrigt eller 

offentlige møder? 
 

Figur 37 

 

 
N=472 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter, som i spm. 27 svarede ”Ja, men kun hvis 

jeg ikke er kritisk” eller ”Nej”.  

 

Spm. 27a: Hvem indskrænker din ytringsfrihed? 
 

Figur 38 

 

 
N=249 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

 

Besvarelser i svarkategorien Andre, skriv venligst hvem kan findes i uredigeret form i bilag 48.  
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Spm. 28: Føler du, at du har frihed til at ytre dig på møder på 

skolen? 
 

Figur 39 

 

 
N=471 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  
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Det følgende spørgsmål er kun stillet til de respondenter, som i spm. 28 svarede ”Ja, men kun hvis 

jeg ikke er kritisk” eller ”Nej”.  

 

Spm. 28a: Hvem indskrænker din ytringsfrihed? 
 

Figur 40 

 

 
N=132 

 

Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable.  

 

Besvarelser i svarkategorien Andre, skriv venligst hvem kan findes i uredigeret form i bilag 49.  

 

Respondenterne havde mulighed for at kommentere på problemstillingen vedr. ytringsfrihed. Se den 

fulde uredigerede liste med besvarelser i bilag 50.  
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Bilag med alle signifikante sammenhænge, uddybende 

kommentarer samt det fulde spørgeskema 
 

Bilag 1 

 

Hvad er din stillingsbetegnelse? - Andet, 
angiv venligst 
Konsulent 

Pensionist 

Ledende skolebibliotekar 

forskningsassistent 

Chefkonsulent 

Fleks lærer 

pæd.kons. 

Efterløn 

ledig 

Uddannelsesvejleder 

konsulent 

Afdelingsleder 

Ikke i folkeskolen 

Udviklingskonsulent 

AKT 

tale-/hørelærer 

speciallærer 

led. læringscenter 

Fagligog pædagogisk konsulent, UC 

psykolog 

talelærer 

skolebibliotekar/itvejlededer 

fuldtidsfrikøbt næstformand i kredsen 

Læsevejleder og bibliotekar 

Uddannelseskonsulent 

Pædagogisk IT konsulent 

tale-hørelærer 

På barsel 

kredsformand 

seminarielærer 

konsulent 

konsulent 

Lærer & it-vejleder 

Læsevejleder 

AKT lærer 

Jeg er gået på efterløn 

CPU-leder 

tale-hørekonsulent 

Konsulent 
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kredsformand 

undervisningsassistentassistent 

Skolekonsulent 

sygemeldt lærer 

 

 

 

Bilag 2 
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Bilag 3 
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Bilag 4 
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Bilag 5 
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Bilag 6 
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Bilag 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webbyen.dk/vishjemmeside.asp?mode=top_frame&id=373190&side=&websid


       - Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 

Side 42 af 137 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 8 
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Bilag 9 
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Bilag 10 

 

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. 

 Fejl i lokale reservationer af eksterne brugere og byt i teams organisering. 
 En del lærere har sagt op efter presset med at implementere reformen. Dette har givet anledning til 

skemaændringer 
 Lektiecafen , motionsbåndet 
 Man havde ikke styr på personalet til understøttende undervisning 

 Vi har i år fået nogle nye lærere, som forsvandt igen - rent ud sagt - fordi de ikke orkede at være 
del af den nye forberedelsestid - læs: manglende ... 

 Lærere i deltidsstillinger, der har sagt op, og nye medarbejdere, har gjort at skemaændringer har 
været nødvendige... 

 Det er kun ændret på helt konkrete ting, hvor folk havde undervisning to steder samme tid osv. 
Andre åbenlyse mangler bliver der ikke taget højde for før efter jul, fordi "det er for svært" at lave 
om på skemaet. F.eks har mit team teammøde i 45 min klemt inde mellem to 

undevisningslektioner...altså reelt er der 35 min til teammøde til elevhandleplaner, årsplaner, 
arbejde med de faglige emner, samarbejde med pædagogen om USU osv osv...det er helt 
uholdbart, men bliver altså ikke lavet om! 

 På grund af sygemeldinger. 
 Der er dagligt indlagt 2 gange 15 minutters bånd til understøttende undervisning. Denne løsning 

fungerede ikke og laves nu om. De understøttende timer bliver nu 45 minutters timer 
 Der var ting i skemaet, der var glemte. Desuden skal vi igen have nye skemaer den 1/11 2014, 

fordi tilrettelæggelsen af skemaerne giver lærerne meget dårlig mulighed for forberedelse, eks. det 
er vanskeligt at udnytte 15-minutters pauser 

 der var lagt for mange timer ind til fx. UU og andre fejl... manglende dobbeltlærere på idrætstimer 
mv. nye ringetider skabte også problemer 

 I første omgang havde de lavet fejl i forhold til placering af valgfagstimer. Anden gang de ændrede 
var det pga. At de havde givet for mange lektioner på mellemtrinnet. De havde ikke helt styr på, 

hvor mange UUV lektioner og hvor mange lektiehjælps lektioner, klasserne skulle have. 
 4. årgang havde fået for mange understøttende timer 

uheldig placering af lektioner 
lærere der grundet afskaffet frikvarter ikke kunne nå fra den ene afdeling til den anden ( 2km i 
mellem) 

 3 gange er grundskemaet ændret på hele skolen p.g.a. udfordringer om hvornår pædagogerne fra 
klubben kunne være med 

 Skemaet er ændret 2 gange for at få undervisningen til at fungere bedre. Møde der var glemt at 
sætte tid af til. 

 Det er sket for nogle af mine kolleger, da der er andre kolleger, som er blevet sygemeldt eller er 
blevet fritaget for timer pga arbejdspres. Det er ofte et tysk-, et engelsk- eller et matematikhold. 

 Skemaet er blevet ændret, da der er mangel på lærere 
 Men der kommer ændringer ved juletid, har jeg hørt! 
 Mere personale på lektiehjælpen. 

 Vi begyndte med lektioner af forskellig længde og forskudte pauser for store og små elever. Det 
fungerede ikke og jeg afventer nu et nyt skema hvor modullængden er 30 min.  
I begyndelsen var den 50 minutter, fordi man mente at vi så skulle forberede os til færre lektioner. 
Men det blev et stort optællings helvede for den enkelte lærer, der skulle taste minutter ind i et 
regneark hver uge. Så gik der forberedelsestid med det! 
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 Det "ja" er ment således, at vi lærere i et utal af timer + mandag efter mandag har diskuteret 
skemaer. På kraftig opfordring OG foranlediget af en langtidssygemelding, har ledelsen nu bidraget 
til en skemaændring, som giver lidt mere samlet forberedelsestid. Så vidt så godt. 

 Ændret fordi lærerne var inde over for mange klasse i flere fag. Og der var ikke overensstemmelse 
med opgaveoversigten. 
Vi kører med ½ timers lektioner, hvilket gør, at lærere har op til 41 lektioner. Dette skaber 

frustrationer og stress. Derudover spisepauser af ½ timer med børn, hvis ikke spise så gårdvagt. 
Især indskolingslærere er påvirket 

 Især for lærere på nedsat tid, da de havde for meget undervisning i forhold til forberedelse og 
øvrige opgaver 

 Så der blev båndlagt møder i bestemte teams! 
 Vi har i forvejen fleksible skemaer, men der er blevet lavet om i dem flere gange efter 

udgivelsesdato pga ændringer i pædagogernes tilstedeværelse i skoletiden. Helt op til skolestart var 
det uklart, hvor mange timer pædagogerne skulle have, og da der endelig blev lagt noget fast og 
skemalæggerne (1 for hver årgang på skolen) brugte oceaner af tid på at få lagt skemaer, kom der 
to uger efter en ny udmelding fra ledelsen, at pædagogernes timetal ikke var rigtigt, og så måtte de 

lave det hele om igen. Det er et STORT problem at få det logistiske omkring den understøttende 
undervisning til at falde på plads. Netop i dag har jeg fået en intern mail om, at skemalæggerne er 
blevet pålagt at skære ned i deres tidsforbrug sådan at skemaerne ligger fast i længere perioder ad 

gangen. 
 Fordi, skemaet blev lavet under stort tidspres i sidste øjeblik. Kommunen og ledelsen havde ikke 

helt overblik over reformen 
 Skoleårets planlægning bærer præg af manglende overblik fra skolelederens side - ikke af uvilje, 

men fordi for mange ting har været uafklaret... 
 Vi er startet uden et grundskema. vi skulle selv lave skemaer i årgangsteam - dette har dog ikke 

kunne lade sig gøre. Vi arbejder nu efter 4 skemaudgaver, der ikke har fungeret, fået et nødskema, 

som bl.a. ikke overholder normtallene, mens vi venter på et grundskema. 
 Fordi første frikvarter blev indskrænket til et kvarter, og det vurderes til at være for kort. Så blev 

bevægelsesbåndet gjort frivilligt i stedet for permanent.  
 Jeg er blevet pensionist, så mine informationer er baseret på kollegers udtalelser! 
 Kerne er inddelt i 15, 30, 45 og 60 minutter. I starten ål fordelingen skævt i de forskellige 

afdelinger, hvormed lånelærere pludselig havde to klasser samtidig. Der er stadig kludder i 

skemaerne, især i udskolingen hvor lærere læser overtid og eleverne på nogle årgange, er i skole 

for længe. 
 Vi har et såkaldt fleksibelskema. Det  betyder at vores skema ændrer sig fra uge til uge. 
 Manglende overblik fra ledelsens side 
 Mange lærere er holdt op. 
 det er endnu ikke lykkedes at få plads til alle positioner i skemaet indenfor den fastlagte tid, hvor 

eleverne må være i skole, da der er mange bindinger, som låser skemaet. 

Vi har fået lagt spisetilsyn ind. Den tid bliver taget af vores forberedelsestid. Flere af mine kolleger 
har fået ændret i deres grundskema.Der er også blevet ændret på UUtiden og lektiecafeerne. 

 Vi dækker i øjeblikket alt for mange timer, da der mangler personer til timerne pga. vikardækning 
for barsel, sygdom og pga. en regnefejl i forhold til hvor mange timer vi skal dække.  

 Pga. konfirmationsforberedelsen, som præsterne krævede blev lagt i u.tiden. Byrådet gik imod 
bestyrelsen og gav dem medhold. 

 Ja. Én gang, da flere lærer, også jeg, havde for mange fag-faglige undervisningstimer. Personligt 

udløste mine 22 klokketimer per uge (+ bevægelse og lektiecafé) mere end 3300 kr. ekstra på min 
lønseddel. 
Da dette gjaldt et stort antal lærer i hele kommunen, beordrede forvaltningen skolelederne til at 

lave en "omfordeling" af timerne. 
Personligt har jeg nu 17 fag-faglige klokketimer + fordybelse + lektiecafé = 23 klokketimer. 

 Efter et bevægelsesbånd på 15 min var der undervisning fra 12.25 - 15.10 uden pauser.  

Det er nu ændret til:  
12.10-12.55 undervisning 
12.55-13.05 pause 
13.05-13.50 undervisning 
13.50-13.55 pause 
13.55-14.40 U,UU,LC 
14.40-      U,UU,LC  

 Pga af en nyansat der hoppede fra. Så skulle vikar indpasses. Senest en kollega, der røg ned med 
stress, som skulle ind i skema 
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 Opsigelser / lærerfrafald 
 Mange svar er "Ved ikke", da jeg pt lige er startet efter barsel. 
 Vi har i mange år arbejdet med fleksibelt skema. Der har også været en opsigelse og 

grundskemabrikker, der var uhensigtsmæssige. Det har intet med reformen at gøre, sådan har vi 
altid arbejdet. 

 3 klasser skulle fx være i madkundskabslokalet på samme tid. Flere lærere havde et håbløst skema, 

hvor der slet ikke var tid til forberedelse. Man kunne med fordel kigge især på udskolingens skema. 
Det er fx ikke muligt for 8. klasses teamet at mødes inden for normal arbejdstid. De skal bruge 
flextid. 

 Vi prøver os frem....... 
Bytter om på lærere og forsøger at få understøttende undervisning til at ligge hos en lærer der har 
klassen i forvejen. 

 Ja, men vi ændrer ofte skema. Sådan har vi gjort i mange år. 
 Der er mest ændret på ressourcefordelingen (antallet af lærere) i blandt andet motionsbånd, 

lektiecafe, idræt mv., men der er også byttet rundt i andre sammenhænge og i mere traditionelle 
fag. 

Indskoling og mellemtrin har hver især lavet mindre justeringer, byttet rundt på rækkefølgen af 
elementer, for at løse udfordringer. F.eks. kunne 4. klasse kun deltage i det ene matematikbånd, da 
der ikke var taget højde for hvornår de var tilbage på skolen efter svømning. 

 Kollega på orlov- der er ikke søgt en ny lærer, men opgaverne er lagt over til de øvrige lærere- 
uden at de er blevet frataget andre opgaver- ergo går det ud over deres forberedelse. 

 er på en specialskole, hvor klientellet skifter ofte. 
 Der er ændret i skemaet. Dette skyldes inkompetent ledelse og ikke skolereformen. 
 Overtid 
 Det er ganske enkelt ikke til at overskue 

Skemaer ændre og ændres... 

 fordi det ikke holdt i praksis...Personer og timer var glemt/overset 
 Fordi man har glemt hvor meget faglokaler låser. 

Fordi man ikke så ens kollegaer 
For at få lektier hjælp til at virke. 
Fordi man havde glemt at der skulle være 2 timers sammenhængende forberedelse. 

 Den ekstra bevægelse kalder vi "pulsen op" men når pulsen op ligger efter idræt har vi istedet 

forlænget idræt. Der var også klasser der havde madkundskab efterfulgt af pulsen op, et frikvarter 

og så skulle de spise maden. Det blev der senere byttet rundt på.  
 Der blev indset, der var for få hænder til lektiehjælp, hvilket man er i gang med at afbøde. 

Et UUV-hold er ikke oprettet og vedkommende lærer er i stedet støtte på et franskhold.  
Et motorlærehold kører i ungdomsskolens regi, hvorfor de pågældende elever får før fri, når andre 
har valgfag. 

 Jeg får nyt skema hver uge 

 Lektietimerne var ikke tildelt, da vi startede. Jeg søgte om at få to af dem - og det har jeg fået. 
 Det skyldes at jeg både skal støtte elever med AKT adfærd samt hjælpe i læsehulen. 
 på grund af lærer der rejste. 
 Det er ikke længere skolen som sådan, der laver skemaerne, men de enkelte team. 7. 

klasseteamene har ændret deres pga. konfirmationsundervisningen. 
 Ved ikke hvorfor 
 Man ændrede på ringetider, så indskoling og udskoling ikke havde samme ringetider. Det gav 

problemer med de lærere der underviste i begge afdelinger. Desuden gav det udfordringer ifht. Usu, 
læsebånd osv. Så måtte man bryde hele skemaet op og vi fik et nyt for 2 uger siden.  

 Ændring i pausetider, da eleverne først havde en blok med 4 timer uden pause, sidst på dagen.. 

 Vi havde forskellige ringetider i afdelingerne. Det holdt ikke, da lokaler skulle bruges af flere på 
samme tid og lærere skulle være to steder samtidig. 

 Ressourcer dervik bliver brugt, personlige hensyn som bliver taget, brug af kommunale faciliteter 

 puljetimer (tolærertimer) er blevet fjernet for at imødekomme et behov for mere forberedelse 
 Aner faktisk ikke hvilke knuder der var. 
 De havde ikke styr på hvor mange timer pædagogerne kunne være med og vores timetal passede 

heller ikke. Det har været meget forvirrende og stressende. 
 pædagogerne var smidt tilfældigt på, og der var mange huller i skemaet, som slet ikke var dækket 

ind, så eleverne oplevede, at der ikke kom nogen pædagog 
 Intra kunne ikke klare det nye fleksible skema - så vi måtte tilbage til gammeldags 45 min. 

Lektioner. 
 Vi har fleksible skemaer og hvert årgangsteam laver skemaer for et par uger ad gangen. 
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 En lærers opsigelse har givet mig 2 timer i lektiecafe - kun et par måneder, og jeg sagde selv ja til 
det. 
Timerne afspadseres 

 Grundet problemer med skema for en lærer der fik længere tilstedeværelsestid end arbejdstid og 
grundet skemafejl 
 

 Vi har i hvert basisteam, som består af to klassetrin (4 klasser), fået kastet al skemalægning i 
hovedet uden hverken at have overblik over de bindinger, der er, have værktøjer af elektronisk art, 
der tæller timer for den enkelte lærer eller have haft supervision i form af hvor vi starter. Nogle har 
stor erfaring med fleksible skemaer, mens andre er bange for at slippe et fast skema. Så kører vi 
efter mindste fællesnævner, hvilket er utilfredsstillende. 

 Vores skole har flexibelt skema, så vi har slet ikke noget grundskema 

 ikke endnu. men vi har hørt, at det kommer 
 årsagen: årgangs team, primærelærer og fagteams kunne ikke finde mødetidspunkter. 

Der var ikke taget højde for shoptid. 
 Vi arbejder med fleksibelt skema, så vi ændrer hele tiden 

 Nogle lærere, der er på uddannelse i de nye fag har fået færre undervisningstimer, da omfanget af 
deres uddannelse ikke var klarlagt inden skoleårets begyndelse. 

 Kollegers andre roller som eksempel vejleder der ikke har Været timer til eller umuligt at få passet 

ind i de få eksisterende huller der i forvejen er. 
 Vi har fleksibelt skema. Ændringerne sker i samarbejde med lærerne. Når vi påpeger at noget kan 

gøres mere hensigtsmæssigt, forsøger skemalæggerne at tilpasse skemaet hurtigst muligt. Fx har 
vi et bevægelsesbånd midt på formiddagen for mellemtrinnet. Det har vi netop fundet ud af var for 
kort til at bruge fornuftigt, så nu er lektionslængden blevet ændret. 

 Vi ændrer, det gjorde vi også før reformen (selvstyrende team og fleksibelt skema) vi er faktisk 
blevet nødt til at være mindre fleksible efter skolereformen 

 Manglende ressourcer 
 Skemaet et ændret pga en for kort spisepause, samt at der i 7-9. kl. slet ikke var nogen 

spisepause, men udelukkende undervisning mellem kl. 10.30-15.00, hvilket de færreste børn ville 
kunne håndtere. 

 Vi har lavet et bevægelsesbånd lige efter den store pause - det gav ikke så meget mening. Men ikke 
alle problemer er løst med det....så måske det bliver lavet om igen! 

 Det er dybt frusterende, ændret grundet ændringer i lærergruppen 

 Vi lægger selv skema i teamet, og mange team har lavet om. Det første var hvad vi troede kunne 
lade sig gøre, men børnene kunne ikke klare det 

 Vi har fleksible skemaer og skifter skema hver uge, men det er ikke pga. reformen - det havde vi 
også sidste skoleår. 

 planlagt fravær bevirker at vi læser vores timer i blokke, så vikar undgås - de første 4 uger fik nye 
skemaer hver uge, nogle gange fra dag til dag. Valgfag og andre tiltag udsættes, og skema lægges 

forsat om, så der er ændringer hele tiden. Vi er nødt til at tjekke hver morgen - vi kan ikke være 
sikre på at det vi så til fyraften dagen før, passer næste dag! 
Fornemmer også at de mange forskellige skemaer skyldes manglende overblik fra leder. 

 Det har været nødvendigt at ændre skema for 5.og 6. årgang, da de manglede noget undervisning i 
skemaet. Dette er nu placeret i spisepausen 2-3 dage om ugen.  
Det har været nødvendigt at ændre skemaerne for flere klasser pga. lærers opsigelse - 
begrundelsen var lov 409 og den måde, den blev udmøntet på. 

 Indledningsvis tog man udgangspunkt i 60 min. moduler, dette fungerede dog ikke og man gik 
derfor ned på 45 min. moduler. Detail skemaer er ligeledes ændret flere gange, idet der først var 
arbejdet på det mulige og derefter først arbejdet på det hensigtsmæssige. 

 ikke styr på understøttende uv 
 Det er planen at der skal kunne ændres i grundskemaet 4 gange i alt om året.  
 For mange timer. Timer hvor der ikke var dækning. Undervisningsassistent der stod alene.. 

 Uuv er ændret. Timetal er ændret 
 Især i overbygningen, har der været ændringer. 
 Ændringer på grund af USU, hvor det i sidste øjeblik blev klart, at USU lektiecafe skulle ligge i 

ydertimer 
 Der rykkes konstant rundt på skemaet. Fag erstattes af andre. UUV er ikke på plads. Der er huller i 

børnenes skema. Lærernes skemaer stemmer ikke overens med pædagogernes og børnenes. Der er 
ikke overblik over hvornår pædagogen er der. Samarbejdet herom kan ikke fortages pga 

misinformationer og sygemeldinger. Der udbydes fortsat ikke lektiecafe 
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 Vi har ændret grundskemaet, fordi der ikke var afsat tid nok i lærernes arbejdsplan til at dække al 
den understøttende undervisning.  

 Fordi at der skal tænkes en vis mængde understøttende undervisning og lektiehjælp ind i skemaet 
 Der var for mange fejl i det første skema, og der er stor sandsynlighed for at det ændres igen bl a 

fordi der er flere lærere, der ikke har 60 min sammenhængende tid til forberedelse  
 Der er anvendt midlertidige skemaer fordi ledelsen ikke var klar til skolestart 

 Problemer med bookning af idrætssale til mere end to klassetrin. 
Rettelser i forhold til at forberedelse kan ligge anderledes. 
Der er lærer der har skiftet job og derfor omrokeringer i skemaerne 

 Der har været problemer med bevægelse og idræt på samme dag. Men den primærret grund der 3 
opsigelser.  
2 pga nyt job og en forlader folkeskolen 

 Første skema var lagt så nogle klasser stod uden lærere i enkelte positioner, derfor måtte 
pædagoger og vikarer dække over hullerne. Da indskoling/udskoling har forskellige ringetider, er 
det overlap uden lærer stadig i enkelte klasser på 15 min. 

 Skemaet var ikke færdigt da børnene startede 

 Kolleger har fået tildelt for mange undervisningslektioner, hvilket er blevet reguleret. 
Vi har haft vakante stillinger p.g.a. kommunens pålæg om fuld tilstedeværelse. Disse er nu besat, 
og skemaet er efterfølgende blevet ændret. 

Ingen kontakt ønskes, da man i min kommune ikke udtaler sig om kommunale anliggender, når 
man er ansat. 

 Opsigelser, evaluering med korrektioner og sygdom 
 1. For sent i gang før ferie 

2. Problemer med frihed for konfirmationselever. 
3. Koordinering af andre opgaver 

 Vi har ændret ringetider. 

 Pga virkelighed kontra tænkning - håbløse skemaer uden tid til forberedelse mm 
 Sammen med skolereformen har vi fået SELVSTYRENDE team der skal dække kendt fravær... 

Derfor skal grundskemaet ændres så vi kan få dækket alle timer for alle elever med de færre lærere 
der i forhold.... 

 Men vi burde, da vi har store udfordringer, nu vi er kommet igang. 
Vores gamle og meget brugte parallellægning er helt forsvundet, og det giver alt for store 

konsekvenser for både børn og undervisning 
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Bilag 13 
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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. 
 Jeg er kun interesseret i at vende tilbage til den fulde, tidligere ordning. Ikke aftale om puljer, idet 

dette vil give grænseløst arbejde hjemme. 
 Jeg beholder den fulde tilstedeværelse, da jeg er holdt op med at arbejde overtid for mine blå øjnes 

skyld. Samfundet må som resultat af loven tage konsekvenserne af de nye arbejdstider, der er for 
lærerne. 

 Det er dejligt at have fri, når man kommerhjem. 
Men det er presset at nå forberedelsen, når man har 4-5 lektioner ekstra pr. uge 

 Det er svært at gennemskue. Jeg har jo fået 2½ lektion + et tilsyn mere om ugen. Det er jo mere 

arbejde, og mindre tid til at lave den i, har jeg fundet ud af. Lige nu er det tydeliggjort for mig, at 
jeg jo har arbejdet meget mere end "normal" tid, og nu skal jeg jo gøre arbejdet på mindre tid. Så 
på en måde er det jo godt,a t det bliver tydeliggjort, at undervisningen ikke kan blive den samme 
som før. Og de har jo ønsket at det skal være sådan, og det får de så.  

 Jeg har tilstedeværelse på 40 timer om ugen. Jeg er i udskolingen og kan ikke nå at rette stile, 
forberede og svigter de børn, der har brug for en snak. Jeg arbejder meget mindre nu, men meget 
mere utilfredsstillende. Jeg overvejer om jeg stadig skal være lærer, efter 30 års undervisning. 

 Det er da bestemt gået op for mig hvor mange timer, jeg har arbejdet før uden at få løn for det. 
 Jeg vil gerne have tilstedeværelse på skolen. Men som mor til tre børn kan det være udfordrende at 

skulle være tilstede i 40 timer om ugen, især når man tænker på, at jeg oven i købet har 40 
minutters transport til mit arbejde. Derfor ville det ideelle for mig være, hvis jeg fast kunne have 35 
timers ugentlig tilstedeværelse, og så flekse de sidste 5 timer, således at jeg kan tilbringe dem på 
skolen eller derhjemme, alt efter hvad der passer mig bedst, uden at jeg behøver involvere ledelse 

eller kolleger i, hvad jeg vælger at gøre fra uge til uge. 
 Jeg er glad for at have fri når jeg kommer hjem, men der er desværre for lidt tid til forberedelse af 

mine lektioner på skolen, så nogle gange går jeg til klassen uforberedt. 
Det gjorde jeg ikke tidligere. Det er meget utilfredsstillende og til tider stressende. 

 Jeg har altid arbejdet på skolen; til tider op til 50 timer ugentligt, når det har været nødvendigt - 
både i forbindelse med forberedelse og efterbehandling. Så har jeg i andre perioder været mindre til 
stede. Dvs. at jeg har planlagt ift. arbejdsbyrde, og det har passet mig fint, fordi jeg således altid 

har været på forkant med undervisning, pædagogik m.v.  
jeg har intet i mod fuld tilstedeværelse, men nu er det simpelthen blevet så ufleksibelt, at jeg til 
tider har været nødsaget til at arbejde 'hemmeligt'. Slet ikke i orden; men jeg har svært ved at lade 
det gå ud over elevernes læring. 
Samfundet inkl. regering og KL har ingen anelse om, hvor meget en lærer egentlig arbejder. 
Nuværende system er 'hat og briller'. 

 Men der er alt for lidt tid til min egen forberedelse. Hvis eleverne skal flytte sig rent fagligt kræver 

det at lærerne har mere tid til at forberede, sp man i forberedelsen kan tage hensyn . 
 Problematikken er den manglende forberedelsestid. Hullerne på 45 min. forslår ikke. Der går for 

meget tid med at komme i gang... Går ofte halvfærdigt forberedt til time. Kan ikke nå at rette stile, 
grammatikopgaver mm. 

 Dog kunne jeg godt ønske en mere fleksibel tilrettelæggelse af forberedelsesarbejdet og møder med 
samarbejdskolleger. Som det ligger nu har jeg kun en time om ugen til møde med den pædagog, 

som varetager lektiecafe og understøttende undervisning. Og jeg har fast komme og gå tid. Hvis 
der var fleksibilitet inden for samme uge, kunne jeg holde møder eks. Fra 16-18 og gå tidligere 
hjem en anden dag.. Men jeg vil gerne afvikle al min tid på skolen. Jeg er glad for at have fri når 
jeg er kommet hjem. 

 Hvis den fulde tilstedeværelse kunne rumme færre undervisningstimer og lidt mere tid til andet 
arbejde og forberedelse, ville det være godt. Jeg nyder mine friaftener og weekends, men 
fordelingen mellem de forskellige opgaver i mit arbejde, stemmer ikke overens med mit ønske om 

at gøre arbejdet tilfredsstillende. 
 Jeg arbejder pt ikke på en skole og har derfor svaret "ved ikke" til samtlige spørgsmål 
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 Jeg har aldrig arbejdet så lidt efter jeg har fået fuld tilstedeværelse. Desværre når jeg ikke at 
forberede min undervisning som jeg gjorde før hvor jeg ikke havde tilstedeværelse. Jeg nyder at 
have mine aftener og weekender fri.  
Min "gamle" arbejdsform fyldte mit arbejde meget derhjemme og jeg forberedte mig hver dag 
hjemme og hver eneste weekend og havde stort set ingen korte dage.... Jeg arbejdede meget 
mere.  

Min undervisning var altid planlagt og med en rød tråd i alt hvad der blev lavet. 
 Jeg ser det som en stor gave at holde aftener og weekender fri. Jeg har tidligere/sidste år og før 

brugt rigtig meget tid på mit arbejde, og det har været hårdt for familielivet. Jeg arbejder nu i 
gennemsnit 40 timer om ugen, og det er det, de får af mig! Derimod underviser jeg for mange 
timer således, at forberedelsestiden er for lille i forhold til at levere kvalitet og det er uheldigt og 
dybt ubehageligt - min årsnorm er 811 undervisningstimer, og der er ret gennemsnitligt i mit 

udskolingsteam! 
 Min personlighed og arbejdsstil egner sig ikke til at være "på" i 8-9 timer i træk. Jeg er træt efter 5-

6 timers undervisning i 10.kl med alle de mange individuelle hensyn faglige såvel som personlige 
der skal tages der... Jeg når ca 1/10-del af den forberedelse jeg plejer at nå på 2 timer, når de 2 

timer ligger efter en lang arbejdsdag eller endnu værre: spredt ud i mellem timerne. Jeg oplever 
ikke at det er nemmere at samarbejde med kolleger, tvært imod! alle har så sindssygt travlt. Mit 
eget stress niveau er tårnhøjt. Jeg møder heldigvis forståelse for min frustration over ikke længere 

at have tid og overskud til at udvikle eget materiale samt lave det individuelle materiale der er brug 
for... men får samtidig at vide at jeg "bare må sænke mit ambitionsniveau" for sådan er vilkårene 
nu! Det er skrækkeligt. Ender med jeg må gå ind og lukke bogen op og så uforberedt køre standard 
materiale af - en vikar ville kunne gøre det lige så godt. Jeg føler min uddannelse - med tilhørende 
13-tal i didaktik - er spildt. 

 Jeg synes, at det er lidt stressende, at jeg ikke når at blive færdig med min forberedelse. Jeg kigger 
konstant på uret og håber på, at kopimaskinen virker eller at den og den nu kan tale, så der ikke 

går spildtid. Jeg ville tidligere have lavet undervisningen færdig, men nu går jeg hjem når tid er - af 
og til med en klump i maven. Jeg underviser i udskolingen i 9. klasse med 24 elever og ser det som 
et problem med tiden, når der skal rettes stile, læseprøver, diktater, synopser og andet skriftligt. 
Tidligere ville jeg have brugt en lørdag i ro med tid til fordybelse. 

 nogle gange er jeg meget træt kl 14 og min forberedelse bliver efterfølgende ikke så god. Synes det 
er svært at sidde og læse fagbøger  - fx vejledninger til læseprøver, ville hellere gøre det hjemme. 

Har meget stillesiddende arbejde, har før haft dejlig gavn af at kunne være aktiv efter endt 

undervisning og genoptage arbejdet senere. 
Har i princippet fået meget mere fri - der er bare slet ikke forberedelsestid nok!! 

 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse og kan også i år lægge min forberedelse hjemme, så spørgsmålet 
er ikke relevant for mig 

 På grund af at vores arbejdspladser ikke er klar har jeg, nær jeg skulle rette større opgaver valgt at 
tage hjem for st gøre det. Når arb. pladserne er kommet på plads vil jeg bruge tiden på skolen. 

 Jeg vil helst beholde den fulde tilgængeligheds-tid mandag-fredag indenfor hvilken jeg selv 
bestemmer hvor jeg er og hvor mine kollegaer og ledelse kan indkalde mig til møde med to dages 
varsel. 

 Jeg har fuld tilgængelighed - men ikke tilstedeværelse. 
Jeg arbejder i 40 timer/ uge på skolen eller hjemme eller på et museeum eller hvad der giver 
mening for mit arbejde. 
Det ønsker jeg at fortsætte med. 

 Det er svært at være kreativ og inspireret efter 7 timers undervisning. Jeg fungerer bedre efter et 
par timers pause. 
Det er desuden meget svært at mødes med sit team, da de andre har klasserne, når jeg ikke har 

dem. Det giver store begrænsninger i samarbejdstiden. Før kunne vi mødes og arbejde, til vi var 
færdige. 

 Vi har en fleksibel arbejdstid,  men pga. mange mellemtimer, har jeg valgt at arbejde på skolen 

(hovedsagligt), jeg fører mit eget regnskab med tid. Har de 175 timer, da jeg fylder 60 i år. 
 Tidligere havde jeg mulighed og udfordringen for altid at yde lidt mere. Nu er jeg for træt i løbet af 

ugen og har heller ikke lyst da jeg i forbindelse med reformen før ferien fik en skrivelse fra min 
ledelse om at jeg ikke behøvede at forberede mig. Min tilstedeværelse var tilstrækkelig og jeg 
kunne i øvrigt forberede næste dag sammen med mine specialelever. 29 undervisningstimer og 3 til 
forberedelse. Møder lægges ofte i forberedelsestiden ligesom der ikke er vikardækning for 
pædagogstøtte der skulle muliggøre at gå fra til forberedelse. Det er svært at skulle yde 

forberedelse umiddelbart efter en krævende indsats i specialklassen. Modsat er det en lettelse at 
være fritaget fra et evigt (selvvalgt) pres om lige at kunne gøre lidt ekstra på forberedelsen så 
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weekenden i hvert fald føles længere. Det er også dejligt ikke at skulle opveje om nødvendigheden 
af at være tilstede og have tid til at tale problemstillinger m.m.igennem . 

 Det er rart, at man har fri, når "klokken" ringer. Desværre er tiden til forberedelse blevet meget 
mindre end tidligere. Dette skyldes bl. a. , at en del af min aldersreduktion tages fra min 
forberedelse. Jeg ønsker ikke muligheden for forberedelse i eget hjem, da det vil gøre min 
arbejdsuge betydeligt længere. Nu får skolen den undervisning, som "der er tid til". 

 Jeg har aldrig forberedt mig så lidt. Jeg har aldrig haft overliggeren så lav i faget dansk.  
Som bibliotekar kan jeg heller ikke nå  hidtil løste opgaver. 
Det er heller ikke muligt at forberede sig sammen eller videndele, da vi ikke har "huller" i skemaet 
på sammen tid, og den fælles eftermiddag vi har, er fyldt ud med diverse teammøder og dets lige. 

 På nuværende er den fulde tilstedeværelse meget rigid, da jeg tror ledelsen har svært ved at 
overskue andet. Jeg bad om nedsat tid eller mulighed for at flexe, så jeg kunne følge mine børn i 

skole, men dette var ikke muligt. Jeg har dog en halv time om ugen, men den skal bruges på et fast 
tidspunkt hver uge og kan ikke spares op. Jeg skal melde mig syg, hvis jeg skal til skole-
hjemsamtale eller morgenmad i klassen med egne børn 

 Jeg arbejdede mange flere timer sidste år 

 Jeg oplever en større frihed, da jeg nu ikke behøver at have dårlig samvittighed, hvis jeg ikke når 
min forberedelse. Endelig kan jeg holde fri når jeg har fri! Jeg tror jeg arbejdede langt over 37 
timer før reformen.  

 Jeg bruger nogle gange lang tid på få og simple opgaver, fordi man har været meget "på", enten 
ved en tur eller ved udfordrende elever. Med et break kunne jeg have løst opgaverne hurtigere.  
Jeg føler tit at jeg ikke får afsluttet min forberedelse og det kan være svært at samle op på dagen 
efter, hvor nye ting venter. 

 Da mængden af opgaver er noget større end tidligere, vil jeg absolut gerne kunne holde fri med god 
samvittighed, derfor fuld tilstedeværelse. 
Jeg vil dog ønske at lederne blev deres ansvar værdig og meldte klart ud til forældrene, at vi lærere 

ikke kan ude sammeservice som tidligere. Vi bliver brugt som vikarer i vores forberedelsestid, og 
kan så risikere at måtte møde uforberedte til de næste mange timers undervisning 

 Har aldrig haft så meget fritid før. Ønsker ikke at arbejde gratis igen. 
 Det er vanskeligt at forberede sig, når man ikke har sammenhængende tid til det.  

Det er kommet en masse ekstra støj på skolen og det har jeg det svært med. 
 Jeg er både TR og næstformand i min kreds. Jeg er aktuelt sygemeldt med reel stress. (OG får 

hjælp!) 

Med den nye meget, meget låste arbejdstid så betyder møder / aktiviteter i forbindelse med 
organisationsarbejde og/eller TR arbejde nu, at der ikke kun hugges undervisningstid, der hugges 
også fra den slunkne tid der er til forberedelse, teammøder o.l. 
Jeg ramte lige muren efter af have mødt mere eller mindre uforberedt til undervisning i 3 uger. 

 Vi har ikke tid til forberedelse- de fleste møder op uforberedte til de fleste af deres timer. 
Vi kan Flex' nogle timer, men så Flexer, man jo i sin egen forberedelsestid! 

 Jeg er under Århus aftalen hvor det kun er 35 timers tilstedeværelse. Jeg ønsker ikke 40 timer på 
skolen. 

 jeg synes det er skønt at have fri når jeg har fri, men der er på ingen måde tid nok til at kunne 
følge med. Jeg føler mig konstant under press og bagud. 

 Jeg har 7 timer om ugen, jeg selv kan bestemme over, dermed arbejder jeg også hjemme og har 
ikke oplevet den med at have fri, når jeg kommer hjem. Desværre. 

 Har siden jeg blev lærer i 94 lagt al mit arbejde på skolen, og stort set ikke arbejdet hjemme. Kan 

konstaterer, at jeg ved fuld tilstedeværelse arbejder 3-5 timer mindre om ugen, end dengang vi var 
på akkord. Vores leder regner med, at han mister arbejde svarende til 3 årsværk ved, at vi kun 
arbejder de timer vi skal. 

 Jeg har fået mit arbejde og min fritid adskilt - det har jeg ikke tidligere haft. Mit lærerjob har været 
en livsstil, nu er det mere et job, som jeg ikke tager med hjem, men man kan jo ikke lade tankerne 
ligge på skolen med computeren. Så selvfølgelig tænker jeg både bevidst og ubevidst børn, 

pædagogik og undervisning hjemme. 
 Det er meget svært at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen - især med egne børns 

tandlæge- og lægetid samt fritidsaktiviteter. Må dog konstatere, at jeg aldrig har arbejdet så lidt... 
 vi har en lokal aftale med 31 timers tilstedeværelse og 11 timers individuel tid, der kan placeres, 

hvor vi ønsker 
 EN AF DE STORE FRUSTRATIONS ÅRSAGER ER AT VI SOM LÆRERE IKKE SELV KAN DISPONERE 

OVER TIDEN. DET RESULTERER RENT FAKTISK I, AT VI HAR MINDRE TID TIL VORES ARBEJDE. 

TIDELIGERE ARBEJDEDE VI MEGET MERE END VI FIK LØN FOR. 
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 Det er meget frustrerende med en forberedelsestid, der ikke er sammenhængende, der skal udføres 
op ad en skolegård med råbende/larmende børn fra sfo'en eller andre, der holder frikvarter. Når der 
altså er plads i forberedelseslokalet! 

 Jeg kunne ikke overskue denne reform, derfor blev jeg pensioneret! 

 Som sådan er jeg glad for at have fri når jeg tager hjem fra arbejde. Kunne nyde aftenen og ikke 
mindst weekenderne med familien. På den anden side er det topfrustrerende, da forberedelsestiden 
ikke slår til og jeg gang på gang oplever at mit arbejde ikke står mål med det jeg kunne præstere 
hvis blot jeg havde tiden til at forberede det. 

 Jeg har øjensynlig arbejdet alt,alt for meget. De får, hvad jeg får besked på og jeg arbejder ren 409 
da vi ikke har en aftale. Det betyder at jeg er nødt til at holde fast i, at det jeg ikke når på skolen - 

det får eleverne ikke. 
 Problemet for mig (ingen hjemmeboende børn) er ikke fuld tilstedeværelse, men alt, alt for mange 

opgaver, der forventes løst. Den sidste uge har jeg ikke haft tid til at holde ordentlig pause, men 
spist min mad ved arbejdspladsen, men jeg kigger i papirer. 

Svært at sige fra, det har drejet sig om børns ve og vel og ikke udsættelige opgaver. 
 Har 5 timer derhjemme 
 Det er ikke et nemt spørgsmål, for jeg vil helst have fuld tilstedeværelse på skolen, evt  med lidt tid 

som jeg SELV disponerer over. Det der ikke kan lade sig gøre at svare på, er at det er mængden af 
arbejde, den er gal med, ikke tilstedeværelsen. Det er ikke muligt for nogen at nå de opgaver man 
skal inden for normal arbejdstid. Sådan har det altid været - nu er det blot blevet tydeligt, hvor 
meget der førhen arbejdedes mere end der var afsat tid til. 
Jeg var sygemeldt på grund af stress end del af sidste år. Er i et nemmere skema i år med ikke alle 
mine timer igang endnu XX (enkelte detaljer fjernet af redaktionen. Red.) derfor kan jeg nøjes med 
at forberede mig på skolen i den del der er tilstedeværelsespligt. Hvilket hjælper mig med at 

afgrænse mig arbejde. Har efteraftale med skoleleder ikke brugt mine XX (enkelte detaljer fjernet 
af redaktionen. Red.) timers forberedelse hjemme – XX (enkelte detaljer fjernet af redaktionen. 
Red.) 

 Min kommune har forhandlet en arbejdstidsaftale med kredsen. Så vi har ikke fuld 
tilstedeværelsespligt. 

 Jeg er pga. kravet om tilstedeværelse gået effektivt 1,5 ned i tid dagligt. Jeg har altså før arbejdet 

meget gratis. Til gengæld har jeg aldrig før været så dårligt forberedt, hvilket kan blive svært at 

holde til i længden i forhold til ens faglige stolthed.  
 Jeg oplever at jeg har mere fritid end før, men også at jeg har meget mere travlt på skolen for at 

nå mine opgaver. Jeg har mindre tid til at tale med mine kolleger, og næsten ingen pauser. 
 Men med flex, så der er mulighed for samarbejde med bla. FO personale og kollegaer 
 Jeg vil gerne arbejde fuld tid på skolen. Vil dog gerne kunne flexe med min tid. 

Hvis vi går tilbage til den gamle ordning, vil al det ekstra arbejde, vi hidtil har lagt gratis i vores 

arbejde, blive usynligt. Lige nu er det umuligt, at nå alle arbejdsopgaver - dette skyldes ikke den 
fulde tilstedeværelse, det skyldes, at vi har for mange opgaver, at løse på 42 timer om ugen. 

 Jeg har aldrig haft så meget fritid som nu, og jeg har aldrig været så dårligt forberedt som nu. 
 Ønsker større mulighed for at kunne bruge f. Eks 5 timer ugentlig hjemme. Er ansat i Egedal, her 

skal vi være på arbejdspladsen i 40 timer om ugen. Vi har to mødedage, en tirsdag til kl. 17.00 og 
en torsdag til kl. 16.00. Der ud over ligger 5 tirsdage, hvor jeg skal være på arbejdspladsen til kl. 
19.00. 

 Men det skal være individuelt, hvornår timerne skal ligge. Hvis man én dag arbejder længere tid, 
skal man en anden dag kunne gå før, altså lægge sin forberedelsestid på skolen, når det passer. 

 Det er en ny oplevelse at have fri om aftenerne og i weekenden 

 Skolens rammer befordrer ikke lyst og fantasi. 
 Nyder at have fri, når jeg har fri. Hvilket jeg meget hurtigt har vænnet mig til. Desuden har vi fået 

en god fleksibilitet ved at vi kan rykke rundt på arbejdstiden, men tæller tid op får at opnå 

gennemsnitlig ugentlige timer på 38,09 (dertil kommer 20 timer lagt efter kl.17 til aften møder/ 
arrangementer/ udvidet åbningstid. Disse ligger fast første tirsdag i måneden.) 

 Gerne således at man kan arbejde på skolen, men selv bestemmer hvornår. 
 Lige nu føler jeg mig spærret inde uden mulighed for fordybelse og flow i arbejdsopgaveløsningen. 

Hvor jeg før kunne langtidsplanlægge, hopper man nu fra time til time og får måske planlagt. 
Jeg arbejder på xx, og der er timerne skåret ned, og vi får at vide at hk'ere kan lave nogle opgaver 
og hvis kollegerne skal bruge vores hjælp, skal vi bookes. Det kan give arbejdsro, men også meget 

lidt fleksibilitet og arbejdsglæde.  
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 For mig fungerer den fulde tilstedeværelse kun fordi jeg i en vis grad selv har måttet lægge min 
forberedelsestid - jeg møder f.eks. kl. 7.15 flere dage. Min mand kan flekse, så det fungerer at få 
hentet og bragt vores børn på 5 og 6 år. Jeg går dog og overvejer at bruge noget af min 
overskydende barsel næste år til at gå ned i tid. Jeg ser jo aldrig mine børn, der skal ligge i deres 
seng kl. 18.30 - to timer senere end vi kom hjem. (Jeg har en halv time til arbejde). 

 Jeg arbejder mellem 10 og 15 timer mindre end i de sidste 13 år. Det passer mig fint. Hvis der 

vendes tilbage til den tidligere model, vil jeg fortsætte på denne vis. Jeg når på ingen måde, hvad 
jeg tidligere gjorde. Muligvis bliver det også mit exit med folkeskolen, hvis jeg oplever manglende 
udvikling, samarbejde og for svag en forberedelse.  
Her samarbejder vi ikke mere end de tidligere år. 

 Vi har et forståelses papir 
 Jeg har aldrig forberedt mig så lidt, som jeg gør nu. Det er selvfølgelig problematisk ikke at have tid 

til at forberede og efterbehandle undervisningen, men jeg er glad for, at jeg ikke længere skal yde 
en masse gratis arbejde, så jeg ønsker ikke at vende tilbage. I 28 år har jeg rettet stile og andre 
opgaver hver eneste weekend. Det kan man godt vænne sig til ikke at have siddende i baghovedet 
hele tiden. Til gengæld skal forberedelsestiden sikres, hvis man ønsker kvalitet i skolen. Jeg er glad 

for, at jeg har så stor erfaring og altid kan hive materiale frem. Fornyelsen må man så kigge langt 
efter! 

 Jeg har for lidt tid til forberedelse. Og har sandsynligvis lagt mange timers gratis arbejde tidligere. 

Der bliver ofte taget tid af ens forberedelsestid til møder som ikke står på ens opgaveoversigt. 
Og i den halve times pause man har ret til bliver af og til afbrudt af orientering fra ledelse og 
eksempelvis PPR. 

 Jeg arbejder i en kommune, der har aftalt, at vi har 240 timer til individuel forberedelse. Om det 
går op, ved jeg ikke. Foreløbig ser det ok ud. Vi har i hvert fald mulighed for at tilrettelægge en del 
af arbejdstiden selv. Desuden bruger jeg den app, DLF har udviklet. - Også fint! 

 Svært at sammenligne, da jeg nu har mere undervisning og flere andre opgaver, så tiden til 

forberedelse er væsentligt reduceret. Så med den fordeling af undervisning, forberedelse og andre 
opgaver, så er det fint ar lægge alt arbejde på skolen, så ingen kan komme bagefter og sige, at jeg 
ikke har arbejdet nok. Desværre er det meget utilfredsstillende ikke at kunne forberede sig 
tilstrækkeligt. 

 Der går al for meget spildtid fra, fordi jeg er træt, når jeg skal forestille at forberede mig. Jeg vil 
kunne være mere effektiv, hvis jeg selv kunne bestemme over i hvert fald en del af min egen 

forberedelsestid. 

 Der er for mange arbejdsopgaver til, at jeg kan nå at lave dem fra Kl.8-16 på skolen.... Jeg har 
allerede ret mange overarbejdstimer, så det med at have aftner og weekender fri er en by i Rusland 
som jeg ikke kender til!  

 Jeg synes det er dejligt at have fri når jeg er taget hjem det er bare frustrerende at jeg ikke er 
færdig med mine opgaver pga for lidt tid 

 Det er et rigtigt svært spørgsmål! 

For nuværende ved jeg det ikke. 
Der er fordele i ikke blot at arbejde videre, når man kommer hjem - men frustrationerne kan jo 
hobe sig op over det man ikke når, så man alligevel sidder derhjemme med en meget presserende 
opgave. 
Selve det at holde fri med god samvittighed er noget helt nyt, og det skal indarbejdes. 
Selv har jeg ganske enkelt ikke haft tid til at arbejde efter de nye regler af flere forskellige årsager. 
Det er svært at giveafkald på fleksibiliteten og ens selvstændige virke omkring arbejdets 

tilrettelæggelse. Desuden er det meget trættende ikke at have et pusterum i løbet af dagen, hvor 
man mentalt set kan lade op. 
Et undervisningsjob er ikke at sammenligne med kassedamens, som det er forsøgt gjort.  

Jeg har givet mig selv en tilpasningsperiode frem til efterårsferien. 
Man kan dog henvende sig til ledelsen, hvis man har en opgave, man ikke kan løse inden for den 
afsatte tid. Jeg har dog ingen erfaring med det eller kendskab til, at mine kolleger har bedt om det. 

Det står lysende klart for mig, at der er opgaver der i k k e bliver løst. 
Jeg er bange for at ens engagement bliver sat under pres - eller - at vi blot arbejder videre, for at 
komme overens med egen indsats og fordi det er dér vi mærker at vi lever med og i vores arbejde. 

 Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det fungerede fint for mig før, men det er blevet mig klart at jeg 
arbejdede alt for meget før og det skal jeg jo ikke. Jeg tror at næsten fuld tilstedeværelse er fint, 
problemet er at dagen er brudt op i små bidder med lektioner, forberedelse, møder osv. Hvis 
lektionerne lå samlet som før og tilsvarende forberedelse kunne det måske god fungere og så 

måske nogle få flextimer til fx at læse skønlitteratur o.lign. derhjemme. 
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 Problemet er den øgede arbejdsmængde. Der er langt fra tid til at forberede sig til alle lektioner. 
Hvis jeg skal arbejde derhjemme med den nuværende arbejdsmængde ville jeg aldrig have fri og 
alligevel få skylden, når tingene ikke kan nås. Med fuld tilstedeværelse har jeg trods alt fri, når jeg 
ikke er på arbejde. 

 Jeg arbejder i Køge der har vi 31-9 modellen. Men der er jo stadig en vis tilstedeværelse og mere 
undervisning. Jeg forbereder mig på skolen, hvilket gør at jeg går meget sent fra skolen da jeg har 

meget svært ved at nå mine opgaver, møder og forberedelse.. Jeg kan ikend holde mig inden for 40 
timer om ugen!.. Langt fra, og jeg håber at jeg får mulighed for at gå noget før senere på året, så 
det passer nogenlunde i slutningen af året. 

 Ja, det fleksible arbejde har netop kendetegnet lærer tidligere, opgaverne blev løst 24/7 
Vi er nu låst i et skema og tyranni -  a la det gamle Østeuropa 
Arbejdspladser : ja , men de ska forlades hver 30 minut   

Vi kan ikke mødes i mit team, tidligere spiste vi sammen, mødtes til en øl    
Nu underviser vi , løser vikartimer,  
- er mine kollegaer syge er det mit problem - ikke skolens 
Har aldrig været så dårligt forberedt til undervisning, jeg skammer mig, viser film og overlever, 

leger : Stå trold i skolegårde, det hedder bevægelse og UU 
Min Gud, skal vi hente et års undervisning på den konto? 

 Fuld tilstedeværelse giver mindre arbejdstid, hvilket er godt, men ind imellem giver det dårligere 

forberedelse. 
Fleksibiliteten er væsentlig forringet, det er blevet sværere at mødes. 

 Fuldtilstedeværelse giver mindre mulighed for kollegial sparring end før, hvor man tog sig tiden. Nu 
er alle optaget. 
Eks. En af mine nye kollegaer (andet år som lærer)spurgte jeg om forskellen på sidste år og i år. 
Han sagde, at vi snakker ikke sammen mere!!! 

 Jeg oplever først og fremmest, at min ansvarsfølelse over for mit arbejde reduceres. Nu går jeg 

hjem præcis kl. 15.30, uanset om jeg er færdig med at forberede mig eller ej. Dette betyder, at jeg 
til tider møder eleverne uden at være tilstrækkeligt godt forberedt til undervisningen. Før hen 
havde jeg ingen undskyldning for at møde uforberedt - jeg kunne jo blot bruge resten af dagen og 
natten og søndagen til forberedelse!! 
Denne manglende ansvarsfølelse går til gengæld voldsomt ud over min læreridentitet. Jeg har 
været lærer i 30 år - har aldrig haft helt "fri", men har nydt "kaldet".  

Jeg tvivler på om, det overhovedet er muligt, at genoplive "kaldsfølelsen". Politikernes ringeagt for 

lærerne har sat dybe spor.  
Skulle det forsøges med fleksibel forberedelsestid, er det HELT afgørende, at det ikke blot er en lille 
pulje timer, der kan flekses. Antallet af flekstimer skal sættes i forhold til den enorme mængde 
merarbejde, vi er blevet pålagt (øget undervisning, øget krav om ligegyldig dokumentation i form af 
referater, ugeplaner, årsplaner mv) 
En maximal arbejdstid bør stadig være en del af aftalen.  

 vende til bage til den overenskomst betinget arbejdstid 
 Jeg elsker at have fri om aftenen og i weekenden, men kan mærke at det begynder ikke at kunne 

lade sig gøre hvis jeg skal opfylde den arbejdsopgave, som jeg er blevet tildelt. 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse. Og vil ikke vende tilbage 
 De sidste 3 uger har jeg ikke haft forberedelsestid - tiden er brugt på at være vikar for syge 

kollegaer i mit team - jeg er ansat i en specialklasse. 
 Jeg har aldrig forberedt mig så lidt (lærer i 38 år), da tiden ikke er til det plus der er utrolig meget 

spildtid. 
 Det er fuldstændig uacceptabelt og et udtryk for total mistillid til min/vores moral i forhold til at 

gøre vores arbejde at kræve at vi forbereder os på arbejdspladsen. 

Det er iøvrigt helt ude af trit med den fleksibilitet, som kræves af arbejdsstyrken i andre sektorer 
indenfor vidensarbejde. 

 Tilstedeværelse er en god ting - nu har vi gjort op med det grænseløse arbejde 

 Jeg har ikke sammenhænge tid til at rette opgaver, utrolig meget "små tid spild". 
Svært at komme igang med forberedelse efter 6/7 klokke timers undervisning. 

 I et kommunalt 10. klassecenter hvor arbejdsmængden varierer, er det udfordrende. Prøveperioder, 
introuger, brobygning og praktik er eksempler på ikke normale arbejdsuger, hvor fleksibilitet kunne 
gøre livet nemmere for de ansatte. 

 Men med mere tid til forberedelse. Jeg vil gerne have flere skoledage end de 200 vi har idag om 
året. Til gengæld kan dagene så være kortere 

 Det er da bare for fantastisk at have fri, når man er kommet hjem. 
 Ja, men kan ikke nå min forberedelse pga højt timetal 
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 Jeg har for flere år siden besluttet mig for, at jeg bliver på skolen indtil jeg er færdig, så derfor er 
der egentlig ikke ændringer på det med tilstedeværelsen. Måske går jeg hjem lidt før end tidligere, 
fordi jeg ikke vil arbejde mere end mine kolleger. Tidligere gik jeg bare, når jeg var færdig - det er 
jeg ikke altid nu. 

 Jeg vil gerne beholde tilstedeværelsespligten, dog gerne med et twist, som gør at nogle opgaver 
kunne laves hjemme hvis der opstod omstændigheder i familien, som gjorde hverdagen lettere. 

 Da jeg er en relativ ny lærer (1½ år som ansat), led jeg sidste år meget under det grænseløse 
arbejde. Hvilket bevirkede at jeg ikke kunne stoppe med at arbejde, men faktisk kun spiste når jeg 
kom hjem for derefter at arbejde videre til sengetid.  
Sidste år underviste jeg fra 1.-9. klasse, hvor jeg i år kun er i udskolingen.  
Det har lettet lidt i forhold til den didaktiske og især pædagogiske forberedelse.  
Vi kører fleksibelt skema på skolen og indtil videre har jeg et skema med længere mellemtimer til 

forberedelse. 
Det kan dog nå at ændre sig. Så jeg håber på det bedste. Men jeg ser mange kollegaer der ikke har 
været så heldige, som er ved at drukne i deres arbejde.  

 Men har meget svært ved at nå mine arbejdsopgaver. Samarbejdet er næsten ikke eksisterende, da 

det er umuligt at finde fælles tid. 
 Jeg ønsker ikke mere at bruge tid hjemme. Det har jeg nu gjort i 38 år og først nu fundet ud af, at 

jeg har arbejdet for meget og været for bundet i min egen fritid. Jeg elsker selv at kunne bestemme 

hvornår jeg vil forberede mig, men MAN har nu besluttet at det skal være på skolen i et rum med 7 
andre og masser ar lyde fra børn i SFO.. det medfører mindre koncentration og dermed måske 
dårligere forberedelse på sigt! MEN..det er betingelserne!! Stakkels kolleger, hvis de skal være i 
dette system med 100 % tilstedeværelse i mange år.... jeg går på efterløn næste sommer. 

 Jeg har meget svært ved at nå mine arbejdsopgaver, til tider er jeg ikke forberedt eller meget lidt. 
 Men samtidig selv kunne bestemme, hvornår jeg holder ferie! 
 Der er ikke tid til at løse opgaven. Hvis det ikke skal skride, så vi arbejder gratis - igen- må vi 

nødvendigvis være på skolen, så vi kan forlade arbejdet uanset om det er færdigt eller ej. Arbejder 
vi hjemme, vil vi gøre som vi altid har gjort: arbejde til vi er færdige, men det er ikke det, der 
lægges op til nu, hvor vi er blevet normaliserede.  
Det er i øvrigt helt utroligt at få så tydeligt bevis for, hvor meget jeg altid har arbejdet for meget - 
uden at få løn for det! 

 Ved fuld tilstedeværelse kommer jeg ikke til at arbejde gratis for at nå alle mine opgaver. Hvis der 

er noget, som jeg ikke har nået, når jeg har fri, er der ikke noget at gøre ved det før næste 

arbejdsdag. 
 Min arbejdstid er meget mindre nu. 

Jeg er dårligere forberedt, men har meget mere fritid. 
 Jeg har arbejdet langt mere end 40 timer om ugen, før vi fik ændret arbejdstidsreglerne. Og det har 

været fint med mig. Efter den tur vi (lærerne) har og stadig er igennem vil jeg ikke længere arbejde 
gratis.  

Jeg vil gerne beholde arbejdstidsaftalen, men med mindre indhold i de 40 timer. Jeg kan ikke nå 
alle de opgaver jeg har nu på 40 timer. Jeg har 29 undervisningslektioner, er klasselærer, 
læsevejleder, akt og dsa lærer, jeg sidder i udvalgsudvalget og deltager i netværk/kurser i 
forbindelse med læsevejledning og akt... Jeg kan på ingen måde nå det hele, og er ofte uforberedt 
både til det ene og det andet. 

 Det er fint at have 2-3 timers forberelse i træk. 
Men totalt fustrende at have en time hist og her. 

Det virker mod hensigten, da jeg ikke kan nå at fuldføre de igangværende opgaver, før jeg skal 
undervise igen 

 nogen skal betale prisen for reformen men det bliver ikke mig, jeg er normaliseret! 

 Jeg vil gerne vende tilbage til den form, hvor der er tillid til at jeg administrerer min tid i forhold til 
udførelsen af de opgaver jeg skal løse. Jeg synes også at der skal være en fast struktur på skolen til 
de møder der er nødvendige for at skolen skal kunne drives; og at det ikke er op til den enkelte 

medarbejder at vælge om man vil deltage i disse møder, men at det er ledelsen der fastlægger, i 
samarbejde med personalet, omfanget af mødefrekvensen. Dette være fagmøder, teammøder, 
personalemøder m. m. 

 Fint med fuld tilstedeværelse i forhold til at undgå stress. Problemet er at der er for mange opgaver 
til for lidt tid. Jeg når ikke alt det jeg skal. Prøver at sige: PYT! 

 I den udstrækning, at man kan få lov til at flekse. 
 Er lidt i tvivl, da det hele er så nyt. Men det er svært et nå det hele. 

 som læringscentermedarbejder er min tilstedeværelse i grunden den samme, men jeg oplever helt 
klart, at lærerne har mere behov for vores hjælp , det til trods for, at vi i forvejen var meget 
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anvendt af lærere og klasser til såvel uvs., som sparring. Bliver brugt rigtig meget af ledelsen nu 
også! 

 fuld tilstedeværelse bremser min kreativitet. jeg er ret træt efter 6 timers undervisning og så er det 
svært at tænke på ny spændende undervisning. Der er alt for lidt tid til forberedelse, så vi må have 
arbejdet meget mere end vi skulle før reformen! 
Fordelen er dog at weekenderne nu er mine egne. 

 Jeg havde to timer mindre. 
Mine timer var mere ligelig fordelt, og ingen dage m 7 timers undervisning i træk. Ligesom flere 
timer var delhold, de er sløjfet i indeværende år. 
Jeg havde pauser. Sidste år tre gårdvagter om ugen nu seks. 
Havde større mentalt overskud, når jeg havde fri, både til forberedelse og fritidsinteresser. 
Er blevet nød til at opgive min fritidsinteresse. 

Er så småt begyndt at hade min hverdag, fordi der ikke er plads til mig selv! 
Jeg vil mene at min arbejdsbelastning er steget m 25%. 
Jeg tør slet ikke tænke på den nærstående periode m elevplaner og skole-hjem-samtaler. Jeg aner 
ikke, hvornår jeg skal forberede mig, når jeg skal lægge yderligere 25 timer. 

 Da vi har 26 lektioner i gennemsnit, vil det være endnu hårdere at kunne forberede hjemme. Vi 
mangler forberedelsestid og mødetid. 

 Åh der er svært! 

Det er fantastisk at kunne holde fri uden dårlig samvittighed! Omvendt hænger arbejdet bare heller 
ikke sammen uden fleksibilitet. Jeg har aldrig i mit lange lærer liv lavet så lidt som nu og valgt så 
mange nemme løsninger. Men når der ikke er mere tid er der ikke mere tid! Tænker at en løsning 
kunne være tilstedeværelse i 35/36 timer om ugen samt puljer den enkelte medarbejder  råder 
over til de store "tidsklumpe opgaver" ( årsplaner/ elevplaner osv) . 

 Jeg kan ikke nå at lave alle de opgaver, jeg har. Det er frustrerende at skulle undervise uden at 
være forberedt! Det stresser mig i min fritid. Jeg er træt og uoplagt, når jeg skal forberede mig 

eller deltage i møder. Det er svært for mig at få de kreative ideer, jeg ellers altid har haft mange af. 
Det er utilfredsstillende og tager glæden ved at undervise fra mig. 

 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse, men arbejder så meget som muligt på skolen. Jeg nyder at have 
mere fri, når jeg har fri (efter længere dage på skolen, men har alligevel lidt dårlig samvittighed, 
hvis jeg en dag går tidligt, også selvom jeg ved, at jeg har lavet det jeg skal. Også timemæssigt.) 

 Jeg arbejder på en ppr. 

Vi arbejder som vi gjorde sidste år. 

 Jeg har 35 timers tilstedeværelse på skolen, og 5 timer efter eget valg. 
 Jeg har meget mere fritid nu. Før brugte jeg næsten hver søndag på at rette opgaver. Problemet er 

dog nu, at jeg ikke har den tid, der skal til for at rette stile. Derfor bliver omfanget af afleveringer 
mere end halveret. 

 Jeg kan ikke nå at løse alle mine opgaver pt, så grundet flekstid stiger denne pulje pt.  
Familien nyder at jeg ikke tænker skole derhjemme, har på denne måde aldrig i mig lærerrigt 

arbejdet så lidt, men er dybt bekymret for kvaliteten på sigt. 
 Man får da meget "mindre skole" ud af mig nu i forhold til, hvad jeg har præsteret i over 30 år. Jeg 

kan ikke samle mig om forberedelse, når en støjende 3. klasser "bor" ved siden af min 
arbejdsplads, og jeg tilfældigvis har timer til at forberede mellem 12 og 14. 

 Jeg ser ikke tilstedeværelsen på skolen i arbejdstiden som et problem. Problemet er derimod at der 
er langt flere opgaver som skal løses, og mindre tid til det! Det føles måske umiddelbart lidt mere 
behageligt, hvis vi selv kan disponere over tiden... Men det giver os stadig ikke tid nok! 

 Vi har holdt faglig klub møde idag. Her var alle enige om at beholde den fulde tilstedeværelse under 
en ny arbejdstidsaftale ved OK 15.  
Vi var også opmærksomme på at under den gamle arbejdsform har vi arbejdet alt for meget. 

 Jeg er meget overrasket over, hvor meget tid jeg tilsyneladende har brugt før på forberedelsen. Jeg 
når simpelthen ikke at forberede mig til hver lektion. desuden har jeg svært ved at huske fra fredag 
til mandag, og det har været urovækkende at opdage, hvor ofte jeg i løbet af en weekend i hovedet 

har vendt den kommende uges indhold enten i hovedet eller ved arbejdsbordet. Ind i mellem har 
jeg hygget mig med min forberedelse. Det er da helt slut nu, hvor den ligger som "klatter" à 35-45 
minutter spredt ud over ugen. 

 Vi har en pulje på 40 timer som kan lægges til møder mm - også m kort varsel. På denne måde ved 
man, på trods af stavnbåndets ophævelse, aldrig hvornår man kan råde over sin fritid. 

 Vi har ikke fuld tilstedeværelse på skolen. Dette medfører, at vi er her alligevel til kl. 16.30 og 
SAMTIDIG forventes at forberede os hjemme. 

http://www.webbyen.dk/vishjemmeside.asp?mode=top_frame&id=373190&side=&websid


       - Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 

Side 66 af 137 

 Men, forberedelsestiden er ikke tilstrækkelig. Min forb.tid ligger mandag morgen og fredag. Hvis 
ikke man når meget fredag (eller er syg fredag, sejler den følgende uge). Forb.tid. Mandag rækker 
kun til resten af mandagen. 

 Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er alt for store til, at de kan klares i tilstedeværelsestiden - 
men det er for mig kun et bevis på, at vi altid har arbejdet mere end vi er blevet krediteret for. 
Hvis vi går tilbage til tidligere, er vi da fuldstændig til grin. Først en måneds lockout, dernæst et 

totalt udemokratisk overgreb i form af et lovforslag, der totalt tilsidesatte vores indflydelse 
 Egentlig helst vende tilbage, men hvis det involverer mange ekstra arbejdsopgaver for samme 

"akkord", bliver der bare tale om en masse ekstra "gratisarbejde". Det er enerverende ikke at 
kunne nå at lave sin forberedelse ordentligt, men det er dejligt at have fri aftner og weekender. Det 
kræver blot evnen til at overleve i det kaos det giver, - sikkert nemmere for en snart 62-årig! 

 Vi har i Aarhus ikke fuld tilstedeværelse. Vi har 5 timer ugentligt til andre opgaver, incl forberedelse 

 Det tydeliggør at jeg arbejde mere end 40 timer om ugen. Da jeg stadig tager ting med hjem, der 
skal rettet. Læser de nye mål og på et tidspunkt få lavet årsplaner. Læse min uddannelse hjem, kan 
ikke nå det i min forberedelsetid. Der er ingen sammenhæng mellem nye mål og forberedelsetiden. 

 Endelig er der sat grænser for mit arbejde. 

 Der er mere undervisning og kortere tid til at forberede den, derfor vil jeg helst have fri, når jeg går 
hjem. 

 Påmin skole, skal vi være til stede i 38 timer og 10 min. Om ugen. Derudover er 83 timer til diverse 

i løbet af året. Hevet af disse timer skal aftales med en afd.leder. Timerne kan placeres på alle 
tidspunkter og valgt af skolens ledelse. Således er der pt. Fastsat en lørdag. 
Jeg så personligt hellere at vi fordelte de 83 timer med fuld tilstedeværelse og absolut ingen aften 
og weekendarrangementer, da dette, efter min mening, harmonerer bedre med normaliseret 
arbejdstid. 
Da dette nok ikke vil ske, ønsker jeg et stempelur med mulighed for at flexe mellem 6.30 og 17.00. 
man kunne så aftale at alle skulle være på skolen i tidsrummet 9.50 til 14.45. Det ville for mig give 

en større grad af frihed. 
 Jeg har altid arbejdet mere end jeg fik betaling for, nu er det enormt stressende ikke at kunne gøre 

det. Jeg når simpelthen ikke det jeg føler jeg burde. De nye arbejdsopgaver som reformen medfører 
gør at min undervisningsforberedelse er minimal og at jeg derfor får svært ved at nå de mål 
politikerne ønsker. 

 Der er ikke fuld tilstedeværelse. I tvinger et bestemt svar frem og retorikken er uheldig 

 Jeg synes det er rart at have fri, når man har fri. Men alt det der kommer udover arbejdstiden 

alligevel, synes jeg er hårdt! Møder der ikke kan holde i arbejdstiden. Det synes jeg er presset. 
 Jeg har faktisk fri nu når jeg tager hjem og skal ikke lige tjekke intra eller ringe til en forælder før 

dagen efter. Weekenderne føles meget længere da der ikke skal laves noget arbejdsrelateret i løbet 
af weekenden 

 Jeg føler at jeg kan levere at bedre stykke arbejde hvis jeg kan forberede mig der hvor det giver 
bedst mening. Her ud over bliver jeg ofte forstyrret når jeg skal forberede mig på skolen.   

 Jeg har i de 13 år jeg har været lærer aldrig arbejdet så lidt, som jeg gør nu. Samtidig er der 
fortvivlende hvor mange opgaver jeg ikke når at løse i den almindelige arbejdstid. Opgaver, der 
bliver skubbet foran mig - til at løse senere. Der er oftere halvfærdig undervisning, f.eks. film fra 
www.dr.dk/skole i Naturteknik, jeg ikke når at se, inden jeg viser det for børnene - heldigvis har jeg 
3 hold på samme årgang, så undervisningen bliver bedre og bedre.;-) 

 Hvis arbejdsopgaverne er de samme giver det ingen mening at skulle kunne forberede hjemme. Så 
arbejder man bare gratis. Derved kan de blive ved med at putte ekstra arbejdsopgaver på. 

 Den fulde tilstedeværelses giver et godt indblik, hvor meget jeg har arbejdet "for meget", de sidste 
mange år. Jeg når ikke at lave ret meget forberedelse, da jeg for tiden prioterere at få lave de 
underretninger og andet forældresamarbejde, der ligger. Især i forhold til børn i krise. Dette ville 

jeg normalt have skrevet i løbet af aftenen, når mine egne børn er kommet i seng, men har ikke 
den mulighed længere, da jeg har fuld tilstedeværelse og en ikke alt for fleksibel ledelse. 

 Jeg er meget glad for fleksibiliteten, det giver at have mulighed for at forberede sig hjemme. Jeg er 

dog noget bekymret over mængden af opgaverne. Der er kommet flere opgaver i år, og da vi ikke 
har fuld tilstedeværelse er det vanskeligt at være sikker på at jeg ikke arbejder for meget. 

 Jeg arbejder nu kun på skolen - selvvalgt - om må konstatere, at jeg mangler de 5-6 timer hjemme 
som jeg åbenbart hidtil har arbejdet gratis 

 Hvis der åbnes op for at lægge opgaver på andre tidspunkter bliver det en meget lang arbejdsdag 
da min undervisning ligger i både ydretimer og midt på dagen. Jeg vil derdor have for meget 
spildtid på selve skolen pga mange små huller i skemaet. Jeg når det keg når. 

 Jeg nyder at kunne holde fri med god samvittighed. I starten var jeg rastløs, og det er stadig lidt 
svært helt at holde sig, men det skal nok komme ;-) 
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 Vi har mulighed for 35/5 på min skole, hvilket jeg synes er dejligt, for 40 væk hjemmefra er for 
meget. Men jeg ville dog aller helst have en 37 timers ugen, alm. Ferier og så kun arbejde på 
skolen. 40 timer er heller ikke nok mange uger.... At skulle forberede 45 og så undervise i 5 
lektioner og så forberede sig i 45 min igen....det hænger ikke sammen og er ikke særligt 
produktivt. Vi får næsten ikke holdt nogle pauser, fo vi render fra det ene til det andet og bruger 
alle muligheder på at forberede os. 

 Vi har ikke fuld tilstedeværelse, men har en pulje på 126 timer, som vi kan lægge uden for skolens 
matrikel. Vi skal være på skolen ca. 37 timer. Jeg synes, det er blevet meget mere stressende, til 
trods for at jeg er overbevist om, at jeg arbejdede flere timer førhen, men det at man skal nå alle 
sine andre opgaver + forberedelse i "huller" synes jeg er en stressfaktor. Ofte opdager jeg ved 14-
tiden, at jeg faktisk ikke har været på toilettet siden om morgenen, da jeg tog hjemmefra;-) 

 Vi ligner zombier, taler ikke sammen, holde ikke pauser - alle glemmer at det ikke kan lade sig gøre 

at være lærer som sidste skoleår - jeg har f.eks. ikke tid til at mødes med min teammakker i nyt 
team omk. 7. klasse. Det er helt umuligt i forhold til skema, der er ingen plads til dette, så vi 
samarbejder overhovedet ikke, selvom vi begge er kontaktlærere klassen, det kan ikke lade sig gør 
med alle de timer vi læser pr uge - nogle gange både 29, 30, 31, 32 og 33 samt planlagte møder - 

og en smule forberedelse til vores fag timer hver især! 
Det er ikke sjovt at være lærer længere - på min skole - men det skyldes ikke kun reform/ændrede 
arbejdstimer - men meget meget dårlig ledelse 

 Jeg har fået mindre at lave! Jeg sover godt om natten og bliver ikke vækket af tanker om hvad jeg 
burde få lavet, hvad jeg ikke har nået osv. Jeg når det jeg når på skolen og er min forberedelse 
mangelfuld eller ikke optimal - tja, det er ikke mig der har valgt denne uflexible løsning. Men nu 
kan jeg virkelig mærke hvor meget skolen har fyldt i den tid jeg ikke har været på skolen. Jeg 
nyder virkelig at have fri når jeg har fri! Men jeg er mødt uforberedt til timer. Jeg nyder også at 
rettearbejde tager den tid det tager og jeg ikke sidder og stresser med det. Jeg har altid syntes at 
børnene selvfølgelig skal have deres arbejde tilbage rimelig hurtig efter aflevering, men nu kan det 

gå over mange arbejdsdage -  og jeg har weekenderne fri! 
 Færre uv-timer så jeg reelt kan nå at forberede mig til ALLE timerne.  

Hvorfor ikke hjemme mere? Alle mine ting er nu på skolen og computeren ville blive beskattet, hvis 
jeg tog den med hjem. 

 Vi har 118 timer til aftenarbejde eller til brug for andet arbejde evt. mere forberedelsestid 
 Der er alt for lidt forberedelsestid. Det er svært at være effektiv hele dagen uden pauser og 

adspredelser. Vi har arbejdet alt for meget de tidligere år, hvis vi sammenligner med vore 

nuværende muligheder!  
 Jeg ville gerne have mulighed for at få tid på de enkelte opgaver igen - ikke nødvendigvis den 

sammen fordeling som før, men så man nemmer vil kunne drøfte med sin leder om der er tid nok til 
de enkelte opgaver. 

 Små afbrudte tidsperioder i løbet af ugen og i løbet af dagen, gør det meget svært at udnytte 
forberedelsestiden på en hensigtsmæssig måde. 

 Efter endt undervisning, typisk to forskellige steder fra 8.15-12.55 er det rart med en pause. Det er 
der ikke med nuværende lov. Der er jeg på arbejde 8 timer i træk og har ikke mulighed for at dele 
arbejdstiden sådan at jeg arbejder 6 timer på arb. og to derhjemme. Det er ualmindelig hårdt at 
skulle 'mande sig op' efter at have været aktivt deltagende i op til 50 børn/unge menneskers 
udvikling. 

 Mine egne børn betaler prisen. De afleveres tidligere. Hentes senere. Fedt at have fri om aftenen og 
i weekenderne. Men der er mere pres på i hverdagene og mindre tid sammen med dem. Før kunne 

forberedelsen være når de var gået i seng. 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse, men ville dog gerne have det. Man har en tendens til at arbejde 

mere, når man 'lige' kan arbejde lidt mere derhjemme. 

 Jeg kunne imidlertid godt tænke mig et antal timer ugentlig, jeg selv bestemte over. Vil jeg blive på 
skolen eller er det lige i dag jeg har brug for at køre hjem en time tidligere for så at lave lidt 
hjemme. 

 Jeg vil ALDRIG tilbage til det grænseløse arbejde. Jeg vil gerne have fuld tilstedeværelsespligt på 
min arbejdsplads, men den må gerne være mere fleksibel end den er. 

 Da jeg er syg og det er svært for mig at være på arbejde så længe ad gangen, har jeg for øjeblikket 
fået dispensation for fuld tilstedeværelse. 

 Jeg synes, det sværeste er, at alle uger skal være ens; jeg skal være på skolen 40 timer hver uge, 
uanset arbejdsbyrdernes forskellighed i løbet af året. 
Hvis jeg fik mulighed for at flekse imellem ugerne, ville jeg gerne nøjes med at arbejde på skolen. 
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 Det er dejligt at holde fri om aftenen, men da tiden på skolen ofte bruges på fælles forberedelse og 
møder vil det være rart at jeg som lp koordinator og teamfacilitator engang i mellem kunne få styr 
på nogle af de opgaver hjemme. Indtil nu har jeg ikke haft tid til disse opgaver. 

 Jeg har endnu ikke oplevet at være forberedt i samme grad som tidligere. Jeg skal udfærdige 10!!! 
årsplaner før 1. oktober, og er endnu ikke startet. Er pt. sygemeldt med stresslignende symptomer.  

 Jeg vil prioritere flexibiliteten frem for fast tilstedeværelsestid. Men jeg ville være meget mere 

præcis med, at jeg kun arbejder det antal timer jeg skal. 
 Det bør dog tilføjes at der slet ikke er sammenhæng mellem mængden af opgaver og den tid, der 

er til rådighed 
 Jeg har fået fri om aften og i weekenderne. Det sætter jeg stor pris på. Det er også blevet nemmer 

for mig at printere i mine arbejdsopgaver vel vidende at der er ting jeg ikke når. 
 Jeg har oplevet at de af mine kollegaer der har valgt at være fuld tilstede på skolen (som jeg selv) 

er nemmere at lave aftaler og uformelle møder med. Det er dog stadig svært at finde møde flader. 
 Jeg finder det besynderligt, at jeg som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen både skal møde 

ind om aftenen, samtidig med at jeg har tilstedeværelsespligt på skolen i arbejdstiden. 
Skolebestyrelsesarbejdet har givet reduktion i antallet af mine undervisningslektioner, men 

reduceres ikke med tilsvarende tilstedeværelsespligtige timer i det daglige, selv om jeg skal komme 
til møder om aftenen. Jeg har videregivet det til min TR. 

 Jeg har en time om ugen, hvor jeg kan forvente at have fred til forberedelse! med det antal timer 

jeg skal læse og de møde jeg skal deltage i, så vil jeg ikke bruge mere (af min egen fri-)tid på 
forberedelse. man får hvad man betaler for! 

 Jeg blev sygemeldt med alvorlig stress i maj og er vendt tilbage på halvtid med lægeerklæring indtil 
efterårsferien. Jeg oplever nu, at den tid, der er til forberedelse slet ikke rækker. Jeg har 1,5 time 
pr. Uge. Her når jeg lige at kopiere. Jeg kan ikke arbejde med hovedet vendt ind i en hvid væg. 

 KUN under forudsætning af at der samtidig indføres et væsentligt lavere max antalt undervisnings 
lektioner. Jeg tænker omkring 20 lektioner. 

JEG VIL IKKE TILBAGE OG ARBEJDE GRATIS !!!!! Så heller fuld tilstedeværelse. 
 Her er al for megen spildtid, der kunne udnyttes bedre til gav for måde skole og undertegnede 
 Egentlig er jeg træt af det timetælleri, den nye tilstedeværelsespligts har ført med sig. Men den har 

også synliggjort for mig, hvor mange timer jeg faktisk arbejdede inden det blev indført. Så hvis fuld 
tilstedeværelse forsvinder vil det stadig være meget presset pga det øgede antal 
undervisningstimer. 

 Dejligt at have fri, når jeg kommer hjem, og jeg har fundet ud af, hvor meget jeg lavede hjemme 

om aftenen. 
 Jeg har aldrig arbejdet så lidt, som jeg gør nu! 
 Jeg kan ikke nå mine arbejdsopgaver, og jeg når kun sjældent at fordybe mig i min forberedelse. 

Det er dybt frustrerende, at man skal vælge, om man vil forberede sig eller lave "kontorarbejde"  
 Jeg har indset, at jeg har arbejdet betydeligt mere tidligere end jeg gør i dag. Tidligere var vi 

forpligtiget til at deltage i ubegrænsede møder. Det et er i dag blevet til mindre end halvdelen. 

 Jeg har en alder, der gør, at jeg sidder fast i gamle vaner. Det er så ikke noget argument for at 
holde fast i denne form - omend den altså passer bedst til arbejdets karakter. 
Fuld tilstedeværelse = at lærerstandens endelig nåede ind i industrisamfundet, som DK forlod i 
'80'erne;-) 

 Min forberedelse på skolen er ikke nær så god og effektiv, som den var da jeg kunne forberede mig 
hjemme på de tidspunkter der passede mig bedst, og hvor jeg var langt mere frisk, oplagt og 
uforstyrret. Jeg oplever også at forberedelsestiden på skolen ikke rækker, og at jeg undertiden 

møder uforberedt op, og heller ikke har haft tid til at tænke bevægelse ind i min undervisning. 
 Jeg vil gerne holde aftener og weekender fri, da det har betydet et bedre familieliv og mere frihed. 

Det kræver dog, at jeg kan være indforstået med at jeg ikke kan give eleverne den optimale 

undervisning, da forberedelsestiden bare ikke er til det. 
 Den her er ikke let. Det er et professionelt dilemma. Der er ingen tvivl om, at den forberedelse der 

levere nu er af en ringere kvalitet end den, jeg forberedte derhjemme om aftenen, hvor der havde 

været tid til at koble lidt af imellem undervisning og kreativitet. Som det er nu, så har jeg fri, når 
jeg har fri. Men det er IKKE det job, jeg søgte og som det ser ud nu, så er det for mig et eklatant 
tilbageskridt ud fra et professionsideal. Men sådan er det bare - der udøves en decideret 
ridefogedmentalitet i forhold til lærerpersonalet. Det er uværdigt og jeg har i snit søgt en stilling om 
måneden udenfor lærerarbejdsfeltet de sidste otte måneder og har tænkt mig at blive ved indtil det 
lykkes. Jeg er færdig med at arbejde i skolen ligeså snart jeg finder noget andet - det her er en 
"fabrik", der er drevet af økonomiske hensyn og efterhånden ikke har skyggen af pædagogik eller 

dannelse i sit syn på børn/elever! 
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 Jeg har aldrig arbejdet så lidt som siden 1. august, og vil ikke tilbage til det grænseløse arbejde. 
Ville kræve en faktor tæt på 3, kan jeg se nu. 
Problemet er IKKE tilstedeværelsen og slet ikke arbejdstiden - det er mængden af opgaver. 

 Tilstedeværelsen er mit eneste værn mod gratis overarbejde 
 Fleksibiliteten er en væsentlig del af min forudsætning for at fortsætte som lærer. 

Arbejdsindsats sat i forhold til løn er for mig ok - men kun når jeg har den tidligere fleksibilitet. 

 Der er alt for lidt tid til forberedelse og når jeg ikke er forberedt, på forkant... Får jeg stress, og det 
kan jeg ikke styre med frihed... 

 Det er på mange måder fint som udgangspunkt at afgrænse forberedelsen til kun at foregå på 
arbejdspladsen, fordi det er dejlig at have rigtig fri, når man kommer hjem. Men der er tidspunkter, 
hvor det er vigtigt med et afbræk for at blive klar i hovedet. Jeg oplever det som ekstremt hårdt at 
skulle forberede sig lige efter at man har stået i klassen og undervist. 

 I min Kommune har vi en aftale, der peger mod at vi skal op på fuld tilstedeværelse. Jeg synes, at 
selv om vi ikke er fuldt tilstede nu, er det meget meget ufleksibelt. Man kan sidde en eftermiddag 
og være så træt at man ikke kan forberede sig, eller der kan være sket noget i undervisningen der 
gør at man ikke kan koncentrere sig. Det ville være langt mere effektivt for arbejdsgiver, at jeg gik 

hjem og tankede op inden jeg forberedte mig. 
 Jeg kan kun nå at forberede fra dag til dag. Planlægning af lange forløb og forløb som tilgodeser alle 

eleverne er der ikke tid til. Jeg ved ikke hvornår jeg skal få tid til at lave årsplaner og elevplaner. 

Jeg underviser 29 lektioner om ugen i 6 forskellige klaser, 6 forskellige fag og 4 forskellige årgange. 
 

 Jeg har langt mere fri i år - endnu- da stile ikke er kommet i hus endnu - men på trods, så er min 
undervisning blevet mere kedelig og mindre aktiv/bevægende, da jeg ikke har tid grundet skema og 
andre opgaver til at færdigtænke undervisningen. Jeg har ikke samme overblik og dermed ikke 
samme overskud til at få bevægelsen ind i undervisningen.  
Tror dog, at det kommer når vi er kommet ordentlig i gang - og alle arbejdsbeskrivelser er klare og 

overskuddet og overblikket er kommet igen. Håber dog at det snart sker, for jeg taber noget på 
gulvet for tiden... 

 Jeg syntes det er tidskrævende at holde styr på alle mine timer mht til forældremøde, 
afdelingsmøder, s/h-samtaler m.m. Og jeg tror rent faktisk jeg før i tiden har arbejdet mange flere 
timer end jeg har fået løn for, for det er nærmest umuligt at nå de opgaver jeg plejer, 

 Jeg er meget glad for at have fået fri i weekenderne - i vores kreds har vi fået et forståelsespapir, 

der giver ret til 5 timers individuel dag-til-dag forberedelse samt møde/kl.arrangement 

forberedelse, dette har givet få timers arbejde i weekenden. Dette er selvfølgelig selvvalgt. 
Flere af mine kollegaer har det meget svært med denne ordning, da de har meget svært ved, at 
skulle leve med en ikke optimal forberedelse af undervisningen - det er måske et udtryk for at de 
arbejde alt for meget før 409. 
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Spm. 11a: Beskriv venligst de nye arbejds/organiseringsmetoder. 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. 

 Eleverne laver mere gruppearbejde, hvor de laver noget selv, så vi ikke skal forberede så meget. 
Jeg retter ikke længere skriftlige opgaver, dem er eleverne holdt op med at aflevere til mig 

 Fra at jeg på den 'gamle' skole bestilte romaner/ noveller via amtscentralen og selv udarbejdede 
litteraturdidaktik/ litteraturpædagogik, har jeg nu set mig nødsaget til at arbejde med de 
tilgængelige læremidler, der er for området. Således er jeg gået fra 'litteratur' til skræddersyede 

læremidler. 
Jeg er gået fra at arbejde med procesorienteret respons på det skriftlige arbejde (selv opfundet) - 
en tidsrøver, der rykker eleverne adskillige læringstrin - til nu at give en enkelt tilbagemelding på 
en given aflevering. 
Jeg har desværre ikke tid til at tale i tlf, da jeg pt. stadig er i gang med at forsøge at økonomisere 
min forberedelsestid/efterbehandling. 

 Jeg har tilrettelagt forberedelsesbesparende undervisning for mig selv og 2 kolleger i 10.kl. Vi har 
hver 3 tema timer om ugen i hver vores klasse. I stedet for at køre forskellige temaer i vores egen 
klasse har vi hver forberedt et 5 uger forløb som vi så har i alle 3 klasser (altså vi roterer som 
lærere i klasserne) Det samme gør vi i foråret. 
Det er noget vi selv har stået for at udtænke og organisere. 

 Øget vidensdeling samt mere systematik i vidensdelingen på intra 
 Undervise efter læsebog og købt arbejdsbog 

udlevere facitlisten i matematik 
bede eleverne selv rette deres diktater 

 undervise efter lærerbogen. 
Forberede minnimalt ved blot at læse stoffet i lærerbogen igennem en gang inden eleverne skal 
arbejde med det. 

 Da jeg er faglærer og kun har tysk i skolen, bruger jeg meget af min forberedelsestid i mit fagteam. 
Vi kører forløb parallelt og laver årsplaner og forberedelse sammen. Det gjorde vi ikke før. 

 Vi laver ens årsplaner og deler det ud med at finpudse. Vi planlægger det overordet for hinanden, 
ved at dele det op og så sætter vi vores eget præg på det.  

Den udvikling synes jeg er FED :) 
 Vi har altid lavet årsplaner sammen i fagteams, men nu deler vi den overordnede planlægning af 

undervisning. fx finder jeg ekstra materialer til et givent emne i matematik, som de andre lærere i 
parallelklasserne kan benytte, og så tager de til nogle andre emner. 

Eleverne får færre afleveringer. nogle gange skal de rette egne opgaver. Flere online-materialer. 
 Med en ekstra lærer på i nogle af timerne i dansk, engelsk og matematik er der nu mulighed for at 

dele eleverne på hold og derved køre forskellige forløb - som gentages for hvert hold. 
 Copy paster årsplaner 
 Vi har indført ugeskema, indtil videre betyder det ren bogsystem og røv til sæde det meste af tiden. 
 Vi har købt flere taskebøger end sædvanligt.  

Har fundet grydeklare undervisningsforløb på Skolekom / VIA og Filmcentralen 

 Vi vidensdeler på den måde, at det vi forbereder står tilgængeligt for alle, hvilket betyder at vi på 
den måde nemt (og tidsbesparende) får "ekstra materiale/nyt materiale" 

 Eleverne retter eget arbejder 
Online portaler 

 Der er f.eks. i engelsk i overbygningen lavet emner til 7.-9. klasse, hvor alle emner er forberedt på 

forhånd, så alle har grundmateriale til engelskundervisningen (mindre forberedelsen). 
 Fordybelsesuger, 6 på et år, hvor 3-5 lærere forbereder til 9 klasser og ca. lærere udfører ugen. 

 Vi arbejder meget på tværs af årgangen (der er 3-4 klasser på hver årgang)og har de samme 
emner på samme tid. vi kopierer f.eks. opgaver til hinanden.  

 Vi arbejder på systematisk at dele materialer. 
 En lærer forbereder understøttende undervisning for hele årgangen, og vi genbruger aktiviteter til 

flere årgange. 
 Allerede inden reformen arbejdede vi meget sammen omkring forberedelse og løsning af diverse 

opgaver. Jeg arbejder i en aldersintegreret indskoling, hvor vi i 3 år har arbejdet med 
fællesforberedelse, vidensdeling og øget teamsamarbejde, så det har ikke været den store 
forandring. Det nye er, at vi ikke længere har tid til at mødes og fællesforberede på samme måde, 
fordi vores "huller" i skemaet til forberedelse ikke er placeret, så vi kan udnytte tiden til fælles 
forberedelse. 
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 Årgangsundetvisning med en lærer pr klasse, men med forløb som gentages af lærerene med en ny 
gruppe elever 
Mindre forberedelse, men meget mere samarbejde og kordination mellem lærerne 

 F. eks. rettearbejde i matematikbøger.  
Før hen fik forældre udleveret en årskalender, hvorpå datoerne, for hvor langt eleverne skulle være 
kommet i "Rema", var markeret. Jeg indsamlede bøgerne den pågældende dag og rettede bøgerne 

samt gav en respons på arbejdet.  
Nu bliver datoerne offentliggjort på samme vis, jeg indsamler og skriver "set", men retter ikke 
opgaverne. Når eleverne får bøgerne retur retter de selv deres opgvaer, mens jeg viser facitlisten 
vha en transparent på tavlen. 

 Vi forbereder meget undervisning sammen og uddelegerer ansvarsområder. 
 Vi lader os ikke stresse af det vi ikke når at forberede. 

 Fælles forberedelse. 
Kortfattede beskeder. 
Morgenbriefing. 

 Vi er skåret kraftigt ned på skole/hjem samarbejdet.  

 Vi samarbejder mere omkring forberedelsen for at hjælpe hinanden mere. Vi giver simpelthen 
undervisningsmaterialer til hinanden, og det fungerer. 

 1./ "Retteopgaver"/"tjekopgaver" organiseres/udføres anderledes. 

2./ "Genbrug" af kollegers arbejder. 
 samme fag på samme årgang minimerer tiden til forberedelse er argumentet 
 Eleverne retter selv deres opgaver. 
 Vi er to klasser og to lærere, som arbejder med de samme emner i tre forskellige fag. Vi, lærere, 

skiftes til at finde opgaver, udprinte, kopiere mm. 
 Mindre rettearbejde, acceptere ik at være fuldstændig gennem forberedt, slække på deadlines ift 

årsplanlægning 

 synes ikke det er nyt men den fælles forberedelse har da nogle goder (ingen som lige skal noget og 
ikke lige kan i dag) 

 Vi har nedsat antallet af afleveringer 
 vi deler fx materialer og opgaver med hinanden på årgangene 

vi retter elevopgaver i undervisningstimen, hvis det overhovedet er muligt 
antallet af rettetunge opgaver fx stile og matematikafleveringer er reduceret væsentligt 

 Vi arbejder med "meebook" en elektronisk platform til undervisningsforberedelse, elevafleveringer 

osv. Alt kan deles - vi har altid delt og sparet meget på min skole og det fortsætter vi med 
 F.eks. 10 lærere og seks klasser på lejrskolen. 

Alt planlagdes af 3 lærere. 
Holddelingstimer. En lærer planlægger begge hold 

 Færre skriftlige afleveringer, mere fælles forberedelse, større deling af opgaver 
 Vi skriver en fælles ugeplan for tre stamhold. 

Hver årgang i indskolingen skal forberede et idrætsforløb og dele det med de andre i indskolingen. 
Allerede sidste år var der små udvalg, der stod for forberedelsen af de emner vi har i indskolingen. 

 Fælles undervisningsplaner og dertil fælles materiale.  
Øget fokus på brug af to-lærer funktion, hvor der er mulighed for at udnytte ressursetimer. 

 Jeg har været nødt til at skære ned på forberedelsestiden for den enkelte time. Så vi er nødt til at 
bruge flere færdig producerede undervisningsmateriale. Jeg bruger ikke nær så meget tid på at 
forberede mig, end jeg gjorde før. Dette skyldes nok, at jeg har flere undervisningstimer, og at jeg 

har mindre tid til rådighed. Jeg kan se nu, at jeg arbejdede flere timer om ugen før. Det overrasker 
mig, selvom jeg altid har hævdet, at jeg arbejdede ligeså meget som 'normaliserede' naboer. 

 vi bruger hinandens forberedelse - dvs vores undervisning er ikke nødvendigvis tilrettelagt med 

henblik på undervisningsdifferentiering - men vi har stof til timerne, og møder ikke uforberedte. 
 Vi laver f.eks. kursus i grammatik, som vi bruger på en hel årgang, mens andre forbereder 

romanlæsning. 

 Vi har jo været nødt til at genbruge materialer, skære ned på antallet af afleveringer. Men ellers har 
vi på vores skole været heldige, fordi vi have næsten hele uge 32 til forberedelse. 

 Eget differentieret undervisningsmateriale kan ikke laves mere - der søges hurtigt på nettet ( min 
"private" samling af bøger og andet gennem et mangeårigt skoleliv er ikke tilstede i min 
forberedelsestid , følger ikke med i "det nye" inden for mine fag/skoleemner, er nødt til at være 
mindre omhyggelig i forberedelse, udvælgelse af materialer og metoder - forsøger at lære at 
forberede mig i bidder - i mange år, har fx søndag formiddag fra 7 til 13 været her, hvor det 

grundlæggende forberedelsesarbejde blev foretaget og så videre 
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 Jeg afprøver ligenu "ugeskema" i min 3 klasse med inspiration fra ugeskemarevolutionen. Selv om 
jeg kun har kørt det en uge gør det min forberedelse til en hel uge meget nemmere og hurtigere. 
Og ungerne elsker de selv må vælge i en vis grad. 

 At ændre mødestrukturen så der ikke er så meget spildtid. 
 Mere overfladisk tilgang - kopiark og lige lovlig meget "træde vejen mens vi går" 
 Vi planlægger en del på tværs og sammen....men tidsbesparende er det ikke. 

 I højere grad brug af undervisningsportaler. Deler i højere grad arbejdsopgaver mellem os 
 Meget forberedelse bliver ikke lavet individuelt til den enkelte klasse, men istedet på tværs af 

årgangsteam. Dette indebærer dog at der ikke bliver taget behørigt hensyn til de forskellige 
klassers individuelle sammensætning og problemstillinger. 

 Indført ugeskemarevolutionen som så er indhold til studieværksteder aka lektiecafe. 
 Uddelegering af forberedelse, samt diverse praktiske ting. Ellers kan vi ikke nå det hele 

 Jeg holder meget på min forberedelse tid og forsøger så vidt muligt ikke at forstyrre mine kollegaer 
når de forbereder sig. 

 Tættere teamsamarbejde er positivt-mere overdragelse af materialer er nødvendigt. 
 Vi er blevet delt op i indskoling og mellemtrin. Jeg underviser fx i dansk på 5. og 6. klassetrin. Vi er 

nogle lærere, som forsøger at udarbejde materialer til hinanden, fordele materialebestillinger og 
udarbejde årsplaner mm 

 Vi deler meget mere. Vi forbereder forløb, som vi så deler med hinanden i meget højere grad end 

før. 
 Timerne bliver ikke kun brugt til undervisning, men også til forberedelse og efterbearbejdning. 

Eks.: Så får eleverne udleveret "kedelige" opgaver, som de skal løse uden lærerhjælp, således at vi 
har tid til at rette diktat og skriftlige afleveringer. 

 Fælles forberedelse af forløb til forløbsbank. 
Forpligtelse på at anvende forløb fra forløbsbank og give feedback. 
Udvidet brug af digitale selvrettende diktater og færdighedsregningsopgaver. 

 vi benytter os meget af online materiale og deler forberedelse op på årgangene til vores fælles 
emner. 

 Meget mere bognær undervisning, genbrug af gamle materialer og forløb 
 Vi er to klasser sammen og to lærere det meste af tiden. Vi har gode alternativer ved pc'er og 

ekstrabøger, hvis det kommer til at knibe med forberedelse. Desuden er vi enige om at minde 
hinanden om, at det er vilkårene og at det ikke er os, der har valgt dem.... 

 - Meebook - deling af undervisningsforløb, min teammakker og jeg skiftes til at organisere og 

planlægge indhold og forløb 
 Alle timer på skolen er parallellagt - det betyder øget samarbejde - planlægning med kolleger. 
 Vi har massekøbt digitale lærersider - men jeg er i tvivl om hvorvidt det viser sig at være en fordel, 

da vi ikke længere kan nå samarbejdet grundet vores skema uden parallellægning i år og fordi de 
nye tekster kræver individuel forberedelse, så vi ikke når at gøre undervisningen spændende og 
bevægende og afvekslende... Eller at trække på hinandens forberedelse som før... 

Vi vil dog gerne, så det kommer nok... Det er kun år et, og skemaet bliver nok bedre næste år... 
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Bilag 23 

 

Tabel 1: Frekvensfordeling for spm. 12: Når du har fuld tilstedeværelse og dermed principielt 

har afsluttet dit arbejde på skolen, gør du da under tiden noget af følgende: 

 
Ved ikke Nej Ja 

Besvarer kollegahenvendelser efter arbejdstid?  6% 41% 53% 

Læser faglitteratur med relevans for din undervisning?  6% 48% 46% 

Afholder forældremøder uden for normal arbejdstid?  4% 34% 62% 

Forbereder undervisning i weekenden eller om aftenen?  4% 66% 30% 

Retter opgaver i weekenden eller efter arbejdstid/om 

aftenen?  4% 78% 18% 

Tager telefonen om aftenen, hvis en forælder ringer? 14% 64% 23% 
N=481 
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Bilag 30 

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. 
 Forældremøder uden for arbejdstiden er indregnet i årsnorm og dispenseret efter gældende regler. 

 Reglerne om fuld tilstedeværelse er for ufleksible. 
 Omkring forældremøder har vi fået en pulje timer udover de 37 timer. Resten er for egen regning. 
 Ja, men jeg har iflg. "Århus-modellen" 215t/pr år, til "ad hoc forberedelse" og skole-hjem-

samarbejde. Heraf er de 30 timer reserveret til skole-hjem-samtaler, infoaften for kommende 

10.klasses-elever, m.m. udover normal arbejdstid. 
Jeg benytter mig af DLF's time-app hver gang jeg arbejder hjemme. Jeg er meget omhyggelig med 
at notere uddybende, hvad jeg har brugt tiden til, og kan allerede nu se, at de 215 timer nok ikke 

kommer til at slå til... men så har jeg dokumentationen på plads, når jeg må spørge min leder, 
hvad jeg skal undlade at bruge min tid på...   

 Indtil videre gør jeg det ikke af princip. Jeg er vant til at lægge min arbejdstid på skolen. Men nu 
rammes jeg af, at der er mindre, og mindre sammenhængende forberedelsestid og dermed leverer 
jeg en hel anden vare, end det jeg plejer at gøre. Jeg ved ikke, om jeg kan blive ved med at holde 
dette ud.... 

 Det er svært at lade vær',- især søndag. Hele tiden dårlig samvittighed, men min mand siger STOP! 

 Jeg er tillidsmand, så jeg håber vi på sigt kan være mere fleksible med tiden. 
Vi har på min arbejdsplads 39/ timer / uge og dertil en pulje med 24 timer til forældremøder, 
klassearrangementer , fællesmøde med pædagogerne. 

 Vi har en "fælles forståelse" med skoleforvaltningen, om at der kan ligge to forældremøder pr. 
klasse årligt, efter kl. 17. 

 På sigt vil jeg gerne kunne svare NEJ til forberedelsen for jeg vil ikke arbejde uden for 

tilstedeværelsen. Har kun gjort det for at overleve i faget og for at kunne prøve på at finde glæden i 

mit arbejde igen. 
Faglitteratur læser jeg af interesse for mit arbejde. Jeg kan (kunne) jo godt lide mit arbejde. 

 Jeg prøvede stædigt at lade være med at lave noget arbejde udenfor skolen i de første 3-4 uger - 
det har ført til at jeg nu har måtte sygemeldes i 2 uger pga forhøjet stress niveau - idet jeg INGEN 
pauser holdt i løbet af dagen, samt prøvede at konstruere kreative forløb under press - normalvis 
sad jeg en lang søndag eftermiddag med alle mine bøger og et par computere tændt og en god kop 

the, mens familien var i skoven eller lign. HAr erkendt nu at jeg må vælge noget standard materiale 
til det meste      ...Men det bliver da dejligt at komme med i skoven dette efterår :-) 

 er ofte slet ikke færdig med at forberede mig! KAn ikke møde op uforberedt!! 
Hvis jeg sender mails til forældre ang tilbud om læseunderving tjekker jeg løbende mails for evt 
respons. 
nogle kolleger har måske længere arbejdstid på skolen en dag end jeg har, og her tjekker jeg også 
om de har svaret. 

sidder og kl 21.30 og besvarer denne undersøgelse, da jeg ikke har nået at gøre det i min 
frokostpause 

 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse, så jeg gør alle disse ting i lighed med sidste år. Min lokale kreds 

har ingået en fællesforståelse med kommunen, så jeg har en fleksibel pulje til forberedelse og 
skolehjem samarbejde 

 Selvom jeg har besluttet ikke at arbejde i weekenden har jeg forberedt og læst skolelitteratur i 

weekenden. 
Min tid hænger slet ikke sammen. 
Jeg kan ikke få tid til fordybelse på skolen. 

 Det er ikke muligt at nå en ordentlig forberedelse i arbejdstiden, og det kan jeg ikke holde ud. 
 Svært at svare da vi har fleksibel tid. 
 Forældrene viser stor forståelse! 

Kolleger kan evt. kontaktes via skoleintra. 

 Jeg når oftest ikke mere end at forberede mig overfladisk og holde tlt forældtekontakt.Jeg har i høj 
grad begrænset mig i at forberede hjemme men føler også at jeg ikke kan skære alt væk for 
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simpelthen ikke at miste gejsten for mit fag. Der er desuden flere ting i forbindelse med dette job 
som også er en del af min interessesfære og levevis og som jeg ville føle mig som fabriksarbejder 
hvis jeg skulle skære det væk. 

 Jeg holder fast på min fritid fordi jeg har det godt med at have fri om aftenen og i weekenderne. 
Det store spørgsmål er, om min undervisning bliver dårligere, da jeg ikke har tid til fordybelsen 
(dvs. Udarbejde spændende tavler til activeboard, fordybelsen i en specifik historisk periode, der 

har relevans).  
 Tankerne kommer jo også selv om jeg har fri. Nattesøvnen spoleres ofte af spekulationer om, 

hvordan næste dags opgaver skal klares på den alt for korte tid. Dårlig samvittighed over 
manglende forberedelse eller kedelig genbrugsundervisning efter skolebogen gør også sit til den 
spolerede nattesøvn og tankemylderet på løbeturen. 
Jeg er med i flere faglige fora på Facebook og disse kan jeg ikke altid undgå at følge i min fritid 

 Enten arbejder vi moderniseret fra klokken X til klokken Y - eller også arbejder vi igen efter A08.  
Ikke noget med sort arbejde, det er heller ikke lovligt. 

 Er under århus aftalen hvor der er 5 timer om ugen til egen disposition 
Blev kontaktet søndag to gange pr sms af forældre og blev idag ringet op af en anden forælder kl 

18. Jeg kunne ikke drømme om ikke at besvare opkaldene.  
 Har aldrig gjort de ting hjemmefra 
 På Humlebæk skole har vi 35 timers tilstedeværelse, og det giver timer hjemme til arbejde hver 

uge. 
 Jeg har personligt besluttet, at det ikke skal være så firkantet, at jeg mister min arbejdslyst. 

Det vil sige, at jeg godt lige kan finde på at checke intra inden arbejdstiden, men til gengæld 
checker jeg måske min personlige mail i arbejdstiden.. 
Jeg besvarer også sms'er fra elever en gang i mellem, da det betyder meget for dem - løser ofte en 
del problemer i opløbet, så jeg ikke skal bruge timevis dagen efter på det. 
Min holdning er, at vi jo i fællesskab skal drive skole bedst muligt for elever, forældre og lærere. I 

det private er man jo også sjældent så firkantet, at man kun arbejder inden for de fastlagte 
arbejdstider. 

 Har besluttet ikke at ville arbejde efter endt arbejdstid - dette er dog meget svært i forhold til 
forældrehenvendelser, forældremøder og kolleger ( det er ikke alle, som er ligeså standhaftige med 
ikke at forberede hjemme) 

 Kan ikke svare på spørgsmålet, da vi ikke har fuld tilstedeværelse 

 Min skolen har afsat en lille pulje af timen til opgaver såsom forældresamarbejde, der kan bruges 

udenfor normal arbejdstid. 
 Det er hændt, at jeg har tjekket mails om aftenen. Det er jeg holdt med. 

Hvis en kollega ringer en aften grundet personlige udfordringer på arbejdet, vil jeg bestemt gå i 
dialog. 
Al anden henvendelse vil jeg forsøge at afslutte hurtigst muligt. 

 Undertiden ikke under tiden!!! 

Det er højst forskelligt for kollegerne! Mange læser, ser film og retter opgaver i 'fritiden! 
 Vandt til altid at have antennerne ude i fritiden omkring, hvad der kunne være relevant i 

undervisningen. Tager ting med hjemmefra osv. 
Det lægger man ikke lige af sig. 

 Forældremøder, klassearrangementer, deltagelse i dimissionsfest samt skolefest for hele skolen 
ligger alt sammen efter kl. 17.00 

 Går ud fra at faglitteraturen er læst i forberedelsestiden! 

 Iflg. Silkeborgaftalen er vi forpligtede til at besvare henvendelser i fra forældre i "nødsituationer"! 
Men jeg opfordrer forældre til at henvende sig pr. mail på intra og de besvares i arbejdstiden.  
Kollegahenvendelser - sorters i forhold til personlige ting og ting der kan vente til næste dag  

 Jeg har dog forberedt undervisning i forbindelse med barnets første sygedag 
 Vi har en timerest, der benyttes til forældremøder og samtaler uden for normal arbejdstid 
 Jeg kæmper for at overleve. Der er ikke tid nok, men det må være sådan at der ikke skal arbejdes 

hjemmefra. 
 Det er meget frustrerende ikke at kunne rette opgaver uden for skoletiden, der er sjældent så 

mange timer i streg at opgaver kan rettes i sammenhæng. Derfor går der nu rigtigt lang tid før 
eleverne får deres svar, opgavebesvarelserne bliver kortere fordi det hele skal presses ind i min 
forberedelsestid.  
Tidligere har jeg læst mange bøger som vi har købt til PLC for at være velorienteret. Desværre må 
den aktivitet skæres ned, fordi der ikke er plads på skemaet til fx at læse en roman, men kun lige 

til at skimme billedbøger eller letlæste bøger. 
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 Jeg tager aftener og weekender i brug, hvis jeg er presset. Tidligere fælte jeg det pres hver eller 
hver anden aften. Nu gør jeg det en eller to gange på to uger. 

 Vi har 18 timer tilbage, som skal bruges ud over fast arbejdstid 
 Forældrene ringer ikke til mig. Det er der ikke behov for. 
 Man kan jo ikke se hvem der ringer og det er vanskeligt at afvise forældrene, når man først har 

dem i telefonen. Men de fleste forældre har forstået at de ikke længere kan ringe. Problemet, vil 

dog nok aftage, da man fremover ikke vil oplyse sit telefonnummer til forældrene. 
Med 4timers forberedelse er det ikke muligt at rette opgaver inden for den tid. 
Det er ikke muligt at læse længere tekster til brug i undervisningen inden for forberedelsestiden, så 
med mindre jeg bare skal bruge det jeg plejer, bliver jeg nødt til at læse på nogle ting i min fritid.  
Som dansklæreren synes jeg det er problematisk at finde tid til at læse de romaner jeg skal bruge i 
undervisningen. Selv om jeg genbruger romaner jeg har brugt tidligere, så ligger det jo som regel 3 

år tilbage, så det er nødvendigt at genopfriske inden et undervisningsforløb. 
 Det er umuligt ikke at skulle lave noget hjemme...! lærerjobbet er et job med fokus på mange 

mennesker som det er svært at 'glemme' fordi klokken er blevet 16 i hverdagen .... Undervisningen 
er blevet mere standardiseret og det er hårdt når eleverne kan mærke at kvaliteten er forringet. - 

Det giver nye udfordringer som tager på kraften. Jeg er nyuddannet lærer og sidder allerede nu 
med en følelse af at skifte job. 

 I det omfang jeg forbereder mig i min fritid, bliver det mindre grundigt end jeg ellers ville have 

gjort. 
Måske lærer jeg også at skære mere ind til benet og fokusere på det væsentligste/kernen - andet 
må komme ad hoc. 

 Jeg er den der på skolen har råbt højest om, at VI gør det fandme ikke! - arbejder derhjemme, vi 
arbejder efter reglerne. Hvis de vil ha det sådan, så får de det sådan. 
Nu er jeg måske den største skruebrækker på skolen, og har stort set lektier med hjem hver dag, 
men holder det hemmeligt for både kollegaer og familie. 

 Vi har ikke fuld tilstedeværelse. Vi har 31-9 modellen. Derfor tager vi telefonen om aftenen og 
arbejder der hjemme.. 

 Har en pulje timer som jeg selv disponerer over 
 Som svar på ovennævnte er kun at svare, Ja 

Hvorledes skulle en hverdag for børn og lærere ellers fungere 
Forældre og børn agerer som tidligere, det skylder, vi dem 

En velfungerende skole 

Ikke et Cirkus Antorini 
 Før 1/8 var der livlig aktivitet på Intranettet, nu er der næsten intet og slet ikke efter kl. 17. 
 forbereder mig langt dårligere og afholder al undervisning på skolen ingen undervisning på 

strand/skov samt  gratis museum 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse 
 I forbindelse med at min forberedelsestid i 14 dage var blevet brugt på vikararbejde blev jeg 

"tilbudt" at arbejde 2 timer hjemme i weekenden.  
Da jeg arbejder i en kommune der kræver fuld tilstedeværelse er jeg ikke interesseret i at 
forberede mig hjemme - de 2 timer blev jo til mere end 4 timer....  

 Vi må afholde et forældremøde pr år og skal så afspadsere det på andet tidspunkt 
 Vi har i Aarhus en pulje timer til egen disposition. I den kontekst er spørgsmålet forkert stillet 
 I vores kommune kan vi arbejde to timer hjemme udover de 40 timer, som så kan afspadseres i 

prøveperioden.  

 Mine forældre skriver til mig på tlf eller pr mail, hvis de vil noget - så kan jeg jo svare, når jeg er på 
arbejde.  
Jeg læser selvfølgelig faglitteratur når jeg har lyst. Som musiklærer lytter/spiller jeg nemlig både i 

min arbejdstid og min fritid.  
Dansklæreren i indskolingen læser også børnebøger, når der er nogle sjove nogle - de kan bruges 
både i skoletiden og når jeg er farmor/mormor :o) 

 Jeg ser et problem i, at der ikke er tid til pædagogiske samtaler med kollegaerne, da der er så lidt 
tid til forberedelse, at udviklende pædagogiske tiltag ikke sker. 

 Var nødt til at forberede af tidsnød 
 Vi ar fået timer til et forældremøde om aftenen og det er afholdt. Kollegerne forstyrrer ikke efter 

arbejdstid. De vil nemlig også have fri 
 Ad forældremøder: Skolen har lavet en lille pulje timer til forældremøder efter kl. 17. 
 Vi har 37 timers tilstedeværelse. De resterende timer skal bruges til forældremøder, 

skole/hjemsamtaler, pædagogiskrådsmøder hvor både lærer og pædagoger kan være til stede, rest 
tiden er til opgaver som man ikke kan for ud se. 
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Som det ser ud nu kan jeg se, at det er utrolig svært at nå alle arbejdsopgaver, og den pulje der er 
til uforudset ting bliver hurtig brugt og tiden frem over ser det ikke ud til at der bliver mindre 
arbejdspres. 
Lige nu når jeg kun at forberede mig fra dag til dag - de længerevarende forløb er der ikke tid til at 
fordybe sig i. 

 Skolen har bestemt, hvornår vi skal holde forældremøde og  hvor mange timer vi dermed skal have 

tillæg. 
 har en kollega som synes jeg er smålig når jeg brokker mig over at hun henvender sig på sms på 

min privat tlf i weekenden 
 Har haft læst i en roman derhjemme. Det er meget svært at koncentrere sig om på skolen. Men jeg 

tæller timer og holder regnskab med min tid. 
Lærer jobbet er ikke skabt til at undgå disse ting, uden det koster dyrt for trivsel i hverdagen. 

 Vi har som læringscentermedarbejdere pligt til at anmelde bøger til de kommunale netværksmøder. 
Det er simpelthen umuligt at læse en pædagogisk udgivelse på 514 sider eller en ungdomsroman 
på 350 sider i arbejdstiden (Vi modtager bøgerne ca. 3-4 uger før mødet). Ofte skal diverse 
informationer ud straks og når man forstyrres/arbejder i dagligdagen, er der ikke mulighed for det 

før straks efter arbejdstid, hvor der er ro. 
Jeg får stadig mange mails fra lærere om aftenen, hvilket jo helt klart er udtryk for, at mange 
stadig sidder og arbejder om aftenen. Jeg svarer kun på de allermest desperate om aftenen. Jeg 

skal også øve mig i  at arbejdstiden slutter kl. 17 
 det er svært at lade være, men jeg vil ikke arbejde mere end jeg får løn for. 
 Vi er 35 timer på skolen, og har fem i privaten. 
 det er meget svært at lade være med alle de oplistede ting, men vi har aftalt i faglig klub, at vi skal 

lade være og holde fri. 
 Lyngby-Taarbæk har en lokalaftale. 
 Jeg had fuld tilstedeværelse på min skole i 37 timer om ugen. derudover har jeg en pulje på 80 

timer til "ekstra" arbejde - samt 60 timer til faglig fordybelse. 
Jeg og mine kolleger skriver ned hvad vi bruger fra puljerne 

 Jeg oplevet, at forældrene ikke er ordentligt informeret om lærernes arbejdstid, og ad de ikke vil 
kunne forstå, at jeg ikke kan svare på henvendelser med det samme som jeg plejer. Jeg er ked af 
at "gå i små sko"! 

 Jeg har 35 timers tilstedeværelse på skolen, og 5 timer efter eget valg. 

 Forældremøder er holdt fra kl. 17.00, hvor vi så får ulempetillæg. 

 Jeg har svaret ja til første spørgsmål, idet jeg ikke har nummerviser, og i øvrigt ikke kender 
nummeret på forældrene, men jeg vil i givet fald gå til min skoleleder og få det registreret som 
arbejdstid. 

 Er tillidsrepræsentant og styrelsesmedlem. Har reageret på et par henvendelser fra kolleger, der 
havde brug for det. 

 Problemstillingen ift. forældre er kun relevant, hvis man IKKE har et fornuftigt og "aftalt" forhold til 

forældrene. Jeg er ikke blevet "misbrugt" mht. telefonopringninger i de sidste 20 år - ALLE har 
respekteret en telefontid mellem 19.30 og 20.30 - og måske har jeg fået 5-8 opringninger pr. år. 

 Vi savner fællesskab omkring dette - vores fagforening burde være mere på banen for at hjælpe 
med at skabe fælles retningslinjer for hvordan vi håndterer situationen. 

 De fleste af mine kollegaer er meget tilfredse med den fulde tilstedeværelse, for så har de fri senere 
på dagen og i weekenden. 

 Jeg har en dag efter arbejdstid været hos boghandleren efter nogle bøger, der skulle bruges den 

kommende uge og først da jeg kom hjem, kom jeg i tanke om, at det da vist var arbejde, jeg havde 
lavet der. 

 Vi har ikke fuld tilstedeværelse 

 Vi har ikke fuldtilstedeværelse i vores kommune - vi har 6 timer til hjemmearbejde hver uge 
 Mine kollegaer henvender sig ikke ang. arbejde efter normal arbejdstid. Men hvis de gjorde, ville 

jeg svare, dog ikke over intra, for det tjekker jeg ikke hjemmefra. 

 Det har været svært at lukke helt af for skolen i fritiden. Men det har været en fast beslutning, og 
det går bedre nu. 
Til gengæld for glæden ved fritiden, ligger der en snurren i maven over, at man ikke føler sig på 
omgangshøjde med den nærmeste tids undervisning. 

 Det kommer helt an på henvendelsen. 
jeg tilstræber at nå hele min forberedelse, men erkender, at der er en vis tilvænning for alle parter 
og jeg ønsker ikke at være rigid. 

 Der er ikke nogen forældre, der har ringet endnu, men hvis de gør, er det, fordi de først har talt 
med vores skoleleder, og han har vurderet, at det er vigtigt, og derfor også giver tiden til det. 
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 Forældremøder er planlagt og der udbetales tillæg. Min forberedelse hjemme bliver mindre og 
mindre, men det har været nødvendigt for mig at forberede mig hjemme, da jeg ikke har nået det 
på skolen og ikke ønsker at møde uforberedt. 

 Svært at svare på som skoleleder, jeg individer fx ikke 
 Der er tid i den fulde tilstedeværelse til at holde forældremøder om aftenen. 

Jeg er TR og besvarer derfor kollegaer, hvis de har behov. 

 Kan ikke lade være med at blive inspireret efter 17! Hvis jeg ser noget spændende på biblioteket 
eller på legepladsen sammen med min søn så tænker jeg da på hvordan jeg kan bruge det i min 
undervisning.  

 Hvis vi først begynder at lave ekstra-arbejde efter fyraften har vi først tabt slaget. 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse og det forventes derfor at jeg gør ovenstående, når det er 

nødvendigt. 

 Jeg er TR og besvarer derfor kollegahenvendelser, også efter min tilstedeværelsestid på skolen 
 Da jeg er på barsel og derfor ikke deltager aktivt i arbejdslivet , kan I nok ikke bruge min 

besvarelse til ret meget. 
 Er AMR så jegbruger tid på kollegaer udenfor arbejdstid 

 Jeg arbejder i den fastsatte arbejdstid, og når det der kan lade sig gøre, og er derfor ikke altid 
forberedt til timerne, orienterer ikke længere om det daglige/månedlige arbejde, har endnu ikke 
givet nogen elever noget som helst arbejder, der skal rettes. Er matematik, fysik/kemi.lærer i 

overbygning - så der bliver undervist under den standard jeg normalt yder. 
 Vi har holdt forældremøde efter kl 17. Men det får vi betaling for. 
 Vi har ikke fuld tilstedeværelse endnu, men hvis/når det kommer, er ovenstående svar meget 

dækkende. Skal jeg feks læse faglitteratur, må jeg gøre det i arbejdstiden og bestemt ikke hjemme, 
når jeg har FRI. 

 Vi har ikke fuld tilstedeværelse på vores skole, så jeg har en LILLE pulje til at gøre nogle ting 
hjemme.  

Dog er jeg ikke sikker på at den pulje dækker du ting jeg har sagt ja til - men jeg øver mig stadig 
på at lade ting ligge når tiden er brugt. 

 Man kan nå det man kan nå, resten må vente eller ikke blive lavet 
 Min faglighed og mit kollegiale hensyn gør, at jeg ikke kan lade være. 
 jeg er ved at vænne mig til at gøre det hele på skolen 
 Forberedelse af undervisning har også noget med elevforudsætninger at gøre. Pludselig kan 

tankerne ang en bestemt elev / elevgruppe komme. 

Forældremøder afholdes kl 17-19 
 Er TR og det har krævet en del samtaler efter arbejdstid. 
 Men jeg har ikke fuld tilstedeværelse, og spørgsmålet giver derfor ikke mening 
 Det er svært at håndhæve, men jeg gør det for min egen skyld. 
 Det forlanges, at forældremøder afholdes uden for den normale arbejdstid! 
 Der er simpelthen ikke tid til at samarbejde i stor stil kolleger imellem. Det hele er forvirrende og vi 

styrter rundt mellem klaserne, fordi lektioner ofte er dobbelte, og vi ikke kan nå at være i klassen 
tilliden, da der ikke er indlagt pauser. Men det har "kloge" Niels Egelund nok en virkelig "god" 
forklaring på?  
Mine kolleger er også særdeles frustrerede. 

 Ledelsen har bestemt, at vi skal afholde forældremøder efter normal arbejdstids. Ellers ville jeg ikke 
gøre det. 

 Hvorfor disse spørgsmål om fuld tilstedeværelse, når jeg har svaret at vi IKKE har fult 

tilstedeværelse?? 
Vi kører med 35 timers tilstedeværelse, som er "sat i bero" indtil lærerarbejdspladserne kommer på 
plads. 

Derudover har vi en individuel forberedelsespulje, som benyttes til skole-hjem-kontakte samt 
"småopgaver" hjemme. 

 Vi er pålagt at holde forældremøder fra 17-19 

 Forældrene skal lige lærer at besøgstiden er mellem 8-16 
 Der er flere forældre der skal lærer at det er mellem 8-16 de skal kontakte mig. Jeg har klart 

oplevet at jeg har mere fri om aften og i weekenderne. 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse, så jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, som jeg kan svare på - 

det har været et par spørgsmål, som man ikke kan svare på, hvis man ikke har fuld tilstedeværelse 
 Jeg har ikke fuld tilstedeværelse. 
 Vi har en pulje på 20 timer, som bl.a. kan bruges til forældremøder. Jeg har læst et par 

skønlitterære/fagbøger. 
Jeg har ikke haft forældrehenvendelser. 
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 Forældrene brokker sig over møder kl. 15. Hvornår skal man rette stile, terminsprøver, skrive 
elevplaner, indberette mv, hvis man ikke tager sin fritid i brug? 

 Når men som jeg underviser i Naturfag, så foregår en del af læsning af faglitteratur i "fritiden" 
 E!n gang har jeg hjemme måttet laminere materiale til bevægelsesdelen af min undervisning. Den 

tid afspadserer jeg i min forberedelse. 
Ellers gør jeg INTET, ABSOLUT INTET. 

 På grund af skematekniske årsager har vi i dag mindre mulighed for at mødes med vores primære 
arbejdskolleger. Dvs. at fælles forberedelse stort set er umuligt. 

 Jeg havde i begyndelsen mange overvejelser omkring dette. Som lærer fik man mange, skøre 
indfald i løbet af en dag, aften, weekender på shopping mv. Men nu er der gået fire uger og jeg er 
en simpel lønslave, der ikke skænker mit 'lønarbejde' en tanke, når jeg har fri. Det her er blevet et 
simpelt job, der hverken inspirerer eller udfordrer mig mere. Jeg har dybt, fuldt og inderligt tabt 

enhver inspiration og 'drive' i forhold til den opgave, jeg har bestridt de sidste 15 år. Jobbet har 
tabt enhver attraktionsværdi og jeg er bitter over den måde jeg og mine kolleger er blevet 
behandlet på. Vi er blevet svigtet af vore ledere, der alle tav, da bølgerne gik højest og nu ingen 
respekt fortjener i deres udøvelse af det, deres roller er degraderet til: Embedsmandsvælde! 

 Arbejdspladsen har skemalagt (og betaler for) 2 møder i tidrummet 18:30 - 20:30 
 Det er vilkårene .... 
 Jeg kan ikke svare på det, da jeg ikke har fuld tilstedeværelse, men hvis jeg havde, ville mine 

krydser være i nej. 
 Vi har forældremøde kl 17-19 

S/h-samtaler drypvis henover skoleåret, som lægges mellem 14-17  
Forældrene mailes/ringes op efter aftale indenfor skolens åbningstid eller min arbejdstid 

 Det er virkelig svært at finde tid til at sætte sig ind i lærebogssystemer/klassesætssamlinger, f.eks i 
forb. m. årsplanlægning eller udvælgelse af læremidler. Ligesom det er tidskrævende at sætte sig 
ind i læreplaner m.m. Tidligere orienterede jeg mig og fik ideer på skolekom, - men de ting tager 

alt for meget tid fra den planlægning, som skal være på plads fra dag til dag. Så pludselig stresses 
man over, at tiden er røget med noget ikke målbart , men tidligere værdifuldt og igangsættende 
arbejde. 

 Jeg er ofte ikke færdig, nar arbejdsdagen er færdig og bliver ofte 5 - 30 minutter længere. Vi har 
lov at flexe og må overføre 20 timer til måneden efter. 
Jeg er pt. oppe på over 7 lektioner i flextid. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal få tid til at flexe dem. 

 Har ikke fuld tilstedeværelse 

 Silkeborgaftalen har givet os fleksibilitet. 
Derfor ja til alle - dog ikke faglitteratur. Det har jeg på ingen måde plads til endnu 

 Allerede 2 uger efter skolestart var jeg ved at gå helt ned med stress over de ting jeg ikke kunne 
nå, og har besluttet at der er ting jeg er nødt til at lave hjemme, for at få alt til at hænge sammen. 
Der er helt enkelt ikke timer nok til mine opgaver 

 b og c er selvvalgt - se spm 11 
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Spm. 14a: Hvilke arbejdsopgaver bliver valgt fra? Noter venligst hvilke: 
 Der bliver ikke lavet nye materialer 
 Forberedelse....da møder tager megen af tiden. 

 Langtidsforberedelserne bliver umulig. Man når kun at være et par dage forud. Den store 
forberedelse, der tidlegere lå i de første uger af skoleåret er nu væk, da vi kun "må" bruge ordinær 
arbejdstid. 
Rapportskrivning til specialelever fik vi tidligere tid til. Nu skal det ligge inden for den almindelige 
tid 

 forberedelse  i mange timer og tilsyn 
 Forberedelse 

 Jeg når ikke den daglige kontakt med alle eleverne, og får ikke kontaktet forældre hvis der er 
opstået problemer. De svage børn bliver endnu sværere i denne reform 

 Langtidsplanlægning,  
fremstilling af nye undervisningsmaterialer,  
det daglige teamsamarbejde,  
arbejde med akut opståede problemer især som klasselærer,  

læsning af baggrundsstof til fagene, 
læsning af andet faglitteratur, 
rettelse af opgaver (foregår nu i langt højere grad på klassen),  
opfølgning på nye regler især de nye fælles mål,  
med andre ord stort set alle opgaver der ikke har med den nærmeste (læs 1-4dage) at gøre!! 

 Kommunikation med forældre i ugebreve og på intras opslagstavle. Servicen er skruet ned for at 
der kan være fokus på kvaliteten. 

 årsplaner er ikke færdige 
indimellem har jeg ikke nået at læse den tekst mine elever skulle arbejde med. 
Møder med kollegaer bliver indimellem for hektiske og afkortet. 

 retteopgaver 
 jeg retter ikke skriftlige opgaver længere 

jeg laver ikke længere undervisningsforløb sammen med andre lærere. Vi har ikke noget, hvor man 
i den samme klasse har et fælles emne f.eks. har jeg som naturvidenskabslærer lavet noget 

sammen med f.eks. dansklæreren , engelsklæreren i en klasse. Det er stoppet totalt pga mangel på 
tid. 
Jeg har ikke længere mundtlig matematik forløb i klassen, i stedet for tager jeg bare nogle opgaver 
i bogen, eleverne så skal løse ved tavlen. Nogle af de opgaverne i bøgerne jeg ikke har tid til at 
forberede f.eks. et bevis i matematik springer jeg over, så det bliver mere, at eleverne selv regner 
de næste stykker i bogen eller jeg finder nogle kopiark, de så laver, 

 Forberedelse 
 Nye materialer, fagbøger, personlige samtaler med forældre og elever 
 Opdateringer/vedligeholdelse af materialer og mapper. 

Oprydning i faglokaler. 
Gennemgå film og klip til undervisninger, bruger blindt, hvad der bliver anbefalet 

 Forberedelse af undervisningen, mindre tid til teamsamarbejde i et af mine teams, jeg har mindre 
kontakt til forældre. 

 Tæt skole-hjem-samarbejde. 

Længere samtaler med børn, der har brug for det. 
I forberedelsen gør jeg brug af skræddersyede læremidler.  
Efterbehandling af opgaver er ikke af samme grundighed. 
Teamsamarbejdet er der ikke samme tid til. Eksempelvis har vi dansklærer for årgangen til tider 
svært ved at få tid til at mødes. 

 Udskolingen, afleverer næsten ingen Skriftlige opgaver mere! Fx dansk skriftlig fremstilling. 

Synd for eleverne :-( men jeg arbejder ikke gratis! 
 Jeg vælger ikke arbejdsopgaver fra. Jeg synes bare ikke, jeg er helt på plads endnu - og har derfor 

udfyldt noget af undervisningstiden med "tomgangsundervisning" - men langsomt indhenter jeg mig 
selv, og måske er jeg for alvor tilfreds omkring uge 42. 

 Priotere. Hele tiden bagud. Mangler hele tiden at lave noget arbejde. 
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 Retning/efterbehandling af skriftlige afleveringer bliver skubbet foran mig. Det samme gælder 
detaljerede årsplaner og elevplaner, som kræver flow og god tid, for at nå i dybden. Det føles alt i 
alt meget mindre effektivt, da man skal samle op mange gange og starte forfra pga korte 
"undervisningsfrie" perioder i tilstedeværelsestiden på skolen ind imellem man er på i 
undervisningen. Jeg mangler tid til at "tømme hovedet" efter endt undervisning inden man sætter 
sig ned for at forberede/efterbehandle. Der går længere tid før man når til bunds og bliver færdig 

med de større opgaver... 
 Rettearbejde og minimal forberedelse til nogle timer. Har købt bogsystem og elektronisk materiale 

til f.eks. Matematik hvor basis trænes. 
 Beskeder til hjemmet 

Klassemøder og i det hele taget en del af klasselærerarbejdet 
Forberedelse af en god differentieret undervisning 

En detaljeret og grundig årsplan for fagene og for det pædagogiske arbejde 
Pædagogiske handleplaner lavet i samarbejde med kollega fra teamet. 
Møder med folk udefra- f.eks Musikskolen, domkirkekorleder, som jeg plejer at have et samarbejde 
med 

Tilsynet i musiklokalet har jeg ikke nået at tage fat på 
 Jeg har ikke tid til at lave/ finde materialer til de elever som rent fagligt ikke kan følge med 
 Forberedelsen og Efterbehandling er klart blevet dårligere, da arbejdet er langt mere ineffektivt når 

det skal ske på skolen (ikke nok plads og ro og ikke nok sammenhængende tid) og når det skal ske 
lige oven i undervisningen (træt i hovedet). 

 Stile minimeres 
Grammatikopgaver minimeres 
Samtaler med forældre minimeres,- synd for børnene. 
Sjove, spændende tiltag ophører. Fx teater ud af huset eller andre ud af huset tiltag. Man mister 
nemlig sine forberedelsestimer. 

 Faglig læsning, inspiration på hjemmesider( emu mm) årsplanerne er jeg bagud med, og har lavet 
en aftale med min leder at de kommer senere.. 
Planlægning af eks. 200 årsdagen for folkeskolen.... 

 Bliver ved med at skubbe elevplaner da daglige undervisning og fagsamarbejde tager al min tid. 
 Forberedelse, fagudvalgsmøde, møde med kollega (tr), oprydning i klassen, tilsyn i hjemkundskab, 

pr 

 Forberedelse, herunder selvvalgte studieture. 

 Den daglige forberedelse 
Mindre kommunikation med forældrene (Ugebreve) 

 Langtidsplanlægning er svær. Der er tit tale om brandslukning. Elevplaner er beskåret drastisk og 
indeholder ikke den beskrivelse af eleven, som jeg gerne ville give. Elevsamtaler er svært at nå, jeg 
har i hvert fald ikke nået det endnu... Idéudviklingen med kolleger, der er ikke tid til at udvikle 
ideerne, så det giver god undervisning. Selv være fagligt godt påklædt, eks. Læse om genrer inden 

jeg underviser i dem, så det ikke bare bliver mine synsninger og det jeg lige kan huske. Osv... 
 Nogle opgaver trækker ud meget længere end før, da tiden ikke er til at få det gjort færdigt i en 

arbejdsgang. Måske er der noget der slet ikke nås. Det er også svært at få lavet mål for den enkelte 
elev og få fulgt op på det. 

 Forberedelse til undervisning 
Øget forældrekontakt for svage elever 

 Retning - jeg bruger bogsystemer i langt højere grad end før 

 rettearbejde - har helt fravalgt aflevering opgaver (mat + fysik i 10.kl) laver kun en prøve før hver 
standpunktkarakter 
udvikling af nyt/eget materiale 

Elevindragelse i årsplan i fysik 
 rette opgaver fra elever 

svare på mails fra forældre 

udførlig ugeplan 
dem der ikke laves hjemme - det der kan laves hjemme tager jeg med hjem 

 I perioder har jeg 31 undervisningslektioner. Det siger sig selv, at jeg ikke indenfor den normale tid 
kan nå at forberede timerne som jeg gjorde før i tiden, da brugte jeg den tid det var nødvendigt. 
 Det betød at jeg sidste år havde mange uger med en arbejdsuge med det hele på op til 53 timer. 
Nu holder jeg mig til de 39 timer, som jeg får løn for. 

 Den grundige forberedelse  

De sjove ting man kan gøre på et skolebibliotek 
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 Forberedelse af timerne 
Læse faglitteratur 
"overblik" over årets planlægning 
Rette opgaver - retter med eleverne nu fx læse- og staveprøver 

 Forberedelse til undervisningen 
 Følgende arbejdsopgaver bliver valgt fra: 

forberedelse til undervisning 
forberedelse til undervisningsdifferentiering 
forberedelse til møder i afdelingen, i teamet, på trinnet 
forberedelse til arbejdsmiljø- og MED møder 
forberedelse til nye fælles mål 
forberedelse til forældremøder 

forberedelse til møder med PPR 
forberedelse til TUS-møder , Team udviklingssamtaler 
....... 
osv. 

 forberedelsen til undervisningen 
rette opgaver 
forberedelse til møder 

møder med forældre med børn med problemer 
 Mine elever får færre afleveringsopgaver og det rager længere tid inden de får dem tilbage. 

Udvikling af nye undervisningsforløb er skrottet. 
 Forberedelse til egne kurser, fyldestgørende årsplaner, 
 Alle ikke undervisningsrelevante 
 Rette - forberedelse til de enkelte timer bliver temmelig overfladisk 
 At finde sjove og afvekslende input til undervisningen 

Kontakten til kollegaer i skoletiden. 
At sætte mig ind i nye materialer m.m 
Kontakten til SFO 

 Årsplaner og elevplaner indtil videre 
 Ofte den dybere daglige forberedelse men også mere grundlæggende udarbejdelser (visuelle 

plancher,  evalueringer, udvalgsopgaver langtidsplanlægning m.m) 

 rettearbejde, nye emner i undervisningen 

 Læse nye bøger om fagene 
 Eleverne afleverer ikke samme antal stile som tidligere. 

Det er svært at nå at læse og gennemarbejde nye tekster til danskfaget. 
Den daglige forberedelse når ikke i bund, vi skøjter mere. 
Nyhedsbreve til forældre  
Information til kolleger om nye materialer og gode web-muligheder 

 Forberedelsen er ikke så høj kvalitet som tidligere. Anderledes/spændende tiltag i undervisningen 
som kræver ekstra planlægning vælges fra.  
Langsigtet planlægning mangler jeg tid til.  
Mange ting, som jeg plejer at have styr på på nuværende tidspunkt (fx datoplan, årsplaner mm), 
har jeg endnu ikke haft tid til. 

 Forberedelse 
Faglitteratur 

 Det kreative som CL 
 Jeg retter ikke det samme antal opgaver, men beder mine elever rette hinandens (tysk grammatik), 

jeg kommer nogle gange uforberedt til timen og tager timen mere ad hoch, jeg udsætter 

årsplanerne. 
 Min forberedelse er ikke så grundig og/eller ikke eksisterende til tider. 
 Faglig opdateringer og følgen med i nyheder indenfor mine fag 

Nye undervisningsformer og udvikling af ideer 
Bevægelse i undervisningen 
Rette opgaver, dvs jeg undgår afleveringsopgaver så vidt muligt 
Praktiske og kreative opgaver, som kræver forberedelsestid udover en hurtig skimning af emnet 
Netværksmøder 
Tid til kollegial sparring og detonere uformelle samarbejde 

 Rettearbejdet er stærkt begrænset i forhold til før. 
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 Det går ud over forberedelsen, når ens forberedelse bliver ædt op af møder. Fx har jeg en klasse 
med mange inkluseionsbørn, som der skal holdes møder om, men jeg får ikke mere tid til det end 
andre klasselærere. 

 FORBEREDELSEN er ganske elendig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 Der er ikke rigtig tid til min egen forberedelse. Selv om det er mig der alene udfører. 
 De opgaver som ikke er presserende. 

 Jeg giver ikke eleverne opgaver for som jeg skal sidde hjemme og rette. Så giver jeg dem feed 
back i undervisningen i stedet for. I dag deltog jeg eksempelvis ikke i et møde om reformen af 
uddannelsesvejledning, da jeg prioriterede at forberede mig istedet for. 

 Evaluering af opgaver - nye tiltag. 
 Forberedelsen er ikke så grundig som den bure. Differentieringen er ikke eksisterende. 
 Rettearbejde, forberedelse 

 den fede undervisning, med det der kræver tid så som spil. 
 Mange opgaver bliver kun lige tilfredsstillende lavet/forberedt! 
 Skolehjem samarbejde 
 Årsplaner 

Ingen afleveringsopgaver 
Den brede orientering om skolen 
deltager ikke længerer i matematikvejledernetværk 

Fornyr ikke min undervisning 
læser ikke faglitteratur 

 Besked i intra til forældre om konflikter 
Lækker layout til diverse opg. 
Nogle telefonopkald til forældre bliver valgt fra 
De små fag (Krist feks) bliver mere på rutinen, fremfor mere afvekslende forberedelse 
Individuelle elevsamtaler efter behov bliver nedprioriteret. 

Alt sammen for at vinde ekstra tid til forberedelse generelt. 
 Læsning af faglitteratur, forældrebreve, teammøder og fagteam er skåret ned til et minimum - 

hvilket selvsagt ikke fører ti up-to-datede lærere 
 Tilsyn i faglokaler 
 Rettearbejde 

Forberedelse generelt 

 Forberedelse og forældrekontakten. 

 Dét lille "ekstra" som man kan krydre undervisningen med. - Nogle af de opgaver, som kræver 
meget rettearbejde simplificeres eller undlades. 

 Forældresamarbejde. Rette opgaver. Lave uv.materialer selv, der er tilpasset den enkelte elev. 
Samarbejde med leder i form af sparring og info om, hvad der rører sig (jeg er AMR) 
Klasselæreropgaverne er delvis afviklet, idet begrebet er forsvundet sammen med den tid og det 
tillæg, det tidligere gav. 

 Indviduel forberedelse 
 En større del af undervisningen bliver "røv til bænk" undervisning efter en lærerbog. 
 Kreative tiltag, såsom nye aktive lege, der eks. kræver klipning og laminering. 

Noget der kræver ekstra indkøb. 
Meget læsning. 
Når kun at læse det eleverne skal læse og MAX lærervejledningen, så må ofte improvisere!! 

 orienteringsbreve til forældre, skriftlige opgaver der skal rettes, udviklingsarbejde 

 Forberedelse er ikke som det før var. Der er ikke tid til samme forberedelse, udarbejdelse af 
årsplaner og elevplaner. 

 Forberedelse 

 Forældre kontakt 
Forberedelse 

 Forberedelse, dele af vejledningsfunktion, ikke så mange afleveringer, bruger for første gang i 20 år 

et lærerbogssystem, er gået 10 år baglæns i forhold til at målsætte, give feedback, respons, osv. 
Har ikke nået at lave årsplaner i fagene. 

 Forberedelse 
Opgaveretning 

 Min rigtig dårlige samvittighed er pt en bunke sommerferiehistorier mine elever afleverede kort 
efter ferien. Jeg har simpelthen ikke tid til at rette dem. Når jeg har forberedelsestid, er jeg nødt til 
at tænke lige nu og her, og stilene bliver hele tiden skubbet bagerst i bunken.  

Jeg kan slet ikke se hvordan jeg lidt senere på året skal nå at lave elevplaner. 
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 At forberede til anderledes og spændende undervisning, da det meget ofte indbefatter 
klippe/klistre/laminere/tegne/længere søgninger på nettet/samarbejde med kolleger. 

 Svært at få tid til at fordybe sig i eksempelvis de nye læringsmål. Baggrundslitteratur. Læsning af 
bøger som skolebibliotekar. Strukturering af papirer, systematik. 
Løsere inspirationssnak med kolleger. 

 Forberedelse, kontakt til forældregruppen 

 Når jeg er nede i min klasse fra 7.50- 13.30 med kun15 min pause fra 11.45-12.00 , så er jeg ikke i 
stand til at forberede mig lige efter 13.30. Min forberedelse ligger derfor, når vi er 2 voksne på, da 
jeg fysisk og psykisk ikke er i stand til at gøre det om eftermiddagen. 

 Blandt andet ugeplaner, tekster bliver ikke læst, årsplan er ikke nået sikkert mere. 
 forberedelse af de enkelte lektioner 
 Forberedelse 

 AMR jobbet plus mindre/dårligere forberedelse 
 Retteopgaver 
 Forberedelse, årsplaner, 
 arbejdsopgaver skubbes generelt, da det ikke er muligt at nå dem 

rettearbejde, der kræver grundig gennemgang med individuel respons til eleven (overvejer 
indnividuelle afleveringstidspunkter, men det kræver en kulturændring) 
forberedelse af længere, evt tværfaglig, forløb 

forberedelse ud over ugen 
samarbejde med kolleger 

 Har færre fagfaglige fag med "forberedelsestimer" i  år 
SFO-samarbejde er nedprioriteret - vi kan ikke finde tidspunkter at mødes.  
samarbejde med andre kollegaer udover dem i nærmeste team er nedproriteret 
Tværfaglige emner nedprioriteret 
Temauger på tværs af årgange er nedprioriteret - kan ikke finde tid til at forberede dem. 

 evaluering, opstilling af nye mål, forberedelse, genbruger i stedet 
 Vi laver årsplanerne mindre omfattende. Før reformen var der meget, vi bare gjorde, hvis det var til 

gavn for klasser/elever fx. at deltage i et møde i et team, vi normalt ikke er med i.  
Hver gang vi bliver pålagt en ny opgave fx. spisning tages det fra forberedelsen, og 
forberedelsestiden slår ikke til. 

 Tilsyn 

 Som det er nu: årsplaner, opdatering i forhold til nye Fælles Mål, forberedelse, retning af opgaver.  

 Den grundige forberedelse, og rettearbejde 
 Jeg har ikke tid til at forberede alle timer. Jeg har ikke tid til at rette diktater eller stile i min 6. 

klasse. Jeg melder mig ikke på et kursus, da jeg så bruger flere timer, som jeg selv skal finde og 
omlægge. 

 Retning af elevernes skrifttlige opgaver 
 forberedelse 

 1. Forberedelse som ikke er færdiggjort på skolen. 
2. Skole/hjem kontakt/samarbejde 

 Har måtte nedjustere og omprioritere lidt i min årsplan og fravalgt aktiviteter "uden for huset" 
 Forberedelse 
 Meget nyt, da jeg ikke har nok tid til forberedelse. Laver ikke selv materialer mere... 
 Grundig forberedelse 
 At sætte sig ind i nye materialer og aktiviteter. Differentiering og egne opgaver 

 Forberedelse til undevisning 
Forældresamtaler 
Elevsamtaler 

Konflikt opfølgning 
Sparring med kollegaer 
Dialog omkring elever 

 grundig forberedelse, eleverne får færre opgaver, der skal rettes 
 Årsplaner - nye og spændende undervisning - ingen tid til fordybelse, meget laves overfladisk. 

Telefon opkald til forældre. 
 Ex. jeg retter ikke længere alle retskrivningsprøver selv. Jeg lader eleverne rette hinandens. 
 Forberedelse til nyt stof, jeg kører kendte forløb. 

Forberedelse til mine støttelektioner. 
Jeg er udskolingslærer og underviser i dansk. Jeg har valgt opgaverettelser fra, således at der kun 

bliver 2 skriftlige afleveringer på et skoleår. 
 Forberedelse af timer og retning af opgaver. 
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 Jeg vælger ikke fra!!!!!! Har som de andre 25 lektioner, men pga aldersreduktion, så skal jeg gå fra 
i 4,22 klokketime af min forberedelsestid.  
Det er en umulighed at forberede undervisningen i vanlig standard, men det er sådan det åbenbart 
skal være. Har haft både kreds og forvaltning på banen, men de bøjer nakken og påstår, at det er 
op til ledelsen at vurdere min belastningsgrad. Hvordan det er muligt må guderne vide. 

 En del forberedelse til musik. Nogle retteopgaver. Har desværre også afvist at hjælpe en kollega 

med noget nodearbejde/forståelse. Læsning af nogle tekster på forhånd. (Læser teksten sammen 
med eleverne i bl.a. Engelsk og Natur/ teknik). Jeg har en række opgaver, som ville gøre 
undervisningen mere spændende, men som jeg endnu ikke lige har nået at lave. ( eget produceret 
materiale bl.a. Ordkort til engelsk, eller bestilling ved CFU) 

 Grundig forberedelse, anderledes aktiviteter, afleveringsopgaver (som skal rettes) 
 Den grundige forberedelse. 

Skriftlige kommentarer og rettelser på afleveringsopgaver, de gennemlæses hurtigt og der gives en 
karakter. 
En del opgaver rettes fælles i klassen, og jeg når ikke at notere til mig selv omkring den enkelte 
elev, kun karakterer. 

 stileretning, årsplaner skubbes, 
 På PLC skal der bestilles engangsmaterialer, det har der ikke været tid til endnu, dvs. 14 dage efter 

kollegernes bestillingsfrist. Som nævnt læser jeg ikke fagblade og de nye bøger til PLC. 

 Forberedelse 
 retning af opgaver 

udfyldelse af opmærksomhedsskema 
planlægge bevægelse i undervisningen 
planlægning af skole-hjemsamtaler 
planlægge undervisning 
kontakt til ledelse og kolleger (både faglig og social) 

 Jeg har endnu ikke fået udgivet mine årsplaner. 
Jeg har endnu ikke nået elevsamtaler, som jeg gerne ville have lagt i uge 33 og 34. Grundet 
sygdom har jeg vikarieret på tidspunkter, hvor jeg skulle have haft samtalerne.  
Jeg har endnu ikke givet mine elever en skriftlig opgave, som jeg skal have med hjem. 
Jeg har primært brugt det samme materiale, som jeg tidligere har arbejdet med. 
Jeg har ikke fået sat mig ind i bevægelse i undervisningen og fået det integreret i mine fag.  

Jeg har begrænset et stort skoleliv-projekt på skolen til to klasser, da jeg ikke har kunnet overskue 

at involvere for mange klasser og lærere, da det kræver yderligere forberedelse. 
 Forberedelse 
 -læsning af faglitteratur 

-log-skrivning på elever 
 Forældresamarbejde 

Klasselærerarbejde 

Forberedelse 
Teammøder 
overleveringer 

 Retning af elevproduktioner, oploade billeder af elever på Intra, kortere ugebreve, individuelt 
tilrettelagt forløb. Spil, opgaver og forløb, der kræver meget forberedelse. 

 Forberedelse, orientering i nyt materiale. 
 Jeg retter færre opgaver end tidligere. Læser mindre litteratur til brug i undervisningen - kun det 

som er absolut nødvendigt bliver læst. Forældresamarbejdet er tonet væsentligt ned. Min 
forberedelse til i sær natur-teknik er dårligere, da jeg ikke har samme tid til at finde frem og handle 
ind til faget. 

 Retteopgaver, sætte sig ind i nye ting, lave nye og fede forløb til undervisningen 
 Forberedelse. Teammøder. 
 Det kan ikke besvares så enkelt. Men generelt kan man sige at ambitionsniveauet bliver sænket og 

tilpasset den tid, der er til rådighed. 
 Planlægning af undervisning... Tid til refleksion ... samtaler med enkelte elever ... teammøder (vi 

kan ikke finde tid til dem) ... fokuset og forberedelse til at hjælpe et enkelt barn. 
 Alt bliver lavet"halvt".tog til forældremøde uden at have forberedt mig. Bruger mindre tid på at gøre 

undervisningen sjov og anderledes. Er slet ikke begyndt på årsplaner. Det er ubehageligt at vide jeg 
ikke er grundigt forberedt til mine timer. Jeg arbejder meget mere " efter bogen" og tænker slet 
ikke kreativt. 

 Årsplaner udskydes til vi i årgangsteamet har tid til det. 
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 Nogle opgaver vedrørende forberedelse. 
Vil omlægge rettearbejdet, så det i højere grad bliver en del af undervisningen. 

 Jeg har desværre ikke formået at vælge nogle fra, og laver dem derfor derhjemme. 
 Det er forberedelsen, det går ud over. 
 faglig opdatering 

forberedelse 

møder 
 Skriftligt arbejde, rette arbejde, dårligt forberedt/ ingen forberedelse til undervisningen. 
 Jeg prøver at leve op til en mere spændende og varieret undervisning. Men det går ikke så godt. 

Jeg kan overhovedet ikke nå at forberede mig, så det bliver mere røv til sæde undervisning. Det 
kan jeg nogenlunde nå at forberede..  
Forældre kontakt på intra bliver valgt fra 

Generel information på intra.  
Afleveringsopgaver i overbygningen(mat) bliver valgt fra da jeg ikke kan nå at rette dem.. 

 Forberedelse til uv er primært 
 Forberedelse 

Skolebiblioteksopgaver 
Egenudvikling som lærer, dvs. fagligopkvalificering både didaktisk og pædagogisk 

 Rettearbejde 

 opgaver bliver løst utilfredsstillende 
 Ingen, det må og kan jeg ikke 

Det er netop udfordringen i Cirkus - Antorini 
 Tænke nyt materiale eller niveau delt opgaver 
 Grundig forberedelse 

Opfølgning på elevsager og -samtaler 
Planlægning på længere sigt (f.eks. temauger, lejrskoler) 

Kopieringsopgaver som så må udføres i undervisningstiden 
 helst alle undtagen undervisning/forberedelse 
 Forberedelse. Jeg kan simpelthen ikke nå at forberede alle mine timer. Så nogle fag bliver ikke 

forberedt ordentligt og det er dybt frustrerende!! Læse ny faglitteratur er også umuligt at nå! 
 Nytænkning i min undervisning 

Ny viden og litteratur dvs. opdatering 

Frivillige kurser/foredrag 

 Noget forberedelse laves på et ringere niveau. Det er jeg ikke stolt over, men det er desværre 
sådan det er... 

 De første 14 dage havde vi ingen arbejdspc.. 
møder med nærteamet udsættes ofte pga møder for hele skolen 
arbejder i specialklasse vi er ikke kommet igang med handleplanerne der samtidigt er blevet doblet 
op. 

forberedelsestiden ændres ofte til vikardækning - undervisningen bliver derved noget der skal 
rystes ud af ærmet... 

 Jeg giver ikke eleverne større afleveringsopgaver, da jeg ikke kan nå at rette dem. 
Det er også sværere, at nå at mødes med kollegaer, da vi ikke kan finde tiden sammen 

 Pt. at sætte sig ordentlig ind i de nye mål, som vi i Frederikshavn Kommune har søgt dispensation 
om, at vi skal arbejde ud fra allerede i dette skoleår. 
Forberedelse - selvproduceret materialer laves begrænset. 

 Forberedelse af timer. 
Fælles forberedelse med kolleger. (før i tiden kunne man ringe og aftale ting med den 
kollega/pædagog der har timer i klassen(f.eks. støtte timer), men da de har timer til kl.17. er der 

ikke tid til at mødes... 
 ingen. 
 Fagplanlægning og timeforberedelse 

 Individuel forberedelse,  planlægning af nye undervisningsforløb, 
 Afleveringsopgaver, ting der skal rettes 
 Rettelse af opgaver 

Elev samtaler  
Forberedelse  
Forældresamarbejde 

 Udvidet skole hjem arbejde.  

Klasselærer opgaver  
Opgaveretning. Mm 
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 Fagteammøder 
Teammøder inden for klassen er indenfor årgangen 
Enkelte gange forberedelsen 

 Innovative undervisningsforløb fravælges, nye materialer fravælges og den faglige opdatering bliver 
mindre. 

 Der bliver brugt mindre tid på forberedelse med ringere kvalitet til følge. Det bliver heller ikke givet 

lektier for eller rettet opgaver. 
 Ind imellem er det ikke et fravalg, men en erkendelse af, at "det nåede du så ikke i dag ...." 
 Det eneste område, der kan fires på, er selvsagt den individuelle forberedelse, så det er der, man 

går på kompromis. 
 Forberedelse, rettearbejde, forældrekontakt, elev og undervisningdifferentiering. Selfølgelig ikke 

hver gang. Prioriterer det vigtigste først og må lade det ligge jeg ikke når. 

 Dem der ikke er tid til 
 De opgaver, som jeg selv plejer at lave for at styrke den enkelte elev hvor han/hun er. Nu bruger 

jeg fag materialet som det er. 
Det er rigtig "øv" da det at være kreativ og tænke nye tiltag som kunne hjælpe den enkelte elev der 

gjorde arbejdet rigtig spændende. 
 - Årsplaner - da forberedelsen sker fra dag til dag. Andet kan jeg ikke nå.  

Jeg har lavet 2 forløbsplaner ud af 6, frem til efterårsferien.  

Den tid jeg brugte på dem, gik fra min forberedelse af næste dags undervisning. Hvilket bevirkede 
at jeg måtte møde uforberedt op to dage i træk.  
- Elevsamtaler 
- Møde med min makker (tidligere delt klasselærerstilling) 
- kreative undervisningsmetoder, som jeg selv er tilfreds med. 

 Samarbejde, teamarbejde, fagudvalgsarbejde, tid til elevsamtaler, respons på elevarbejde 
 JEg er endnu ikke færdig med årsplaner...er kun lige komet i gang med samtaler med 

kontaktelever, for er sygemeldt med lungebetændelse lige nu. Men.... håber min mangeårige 
erfaring kan køre mig igennem---- det er bare ikke måden, jeg godt kan lige at  arbejde på. 

 Det er meget forskelligt, men forberedelsen er mange gange det der bliver mangelfuldt. 
 Indtil videre har jeg fx ikke  nået at lave årsplaner - og jeg har allerede 7 timers overtid, som jeg 

selv skal finde ud af at få nedbragt... Jeg aner ikke hvordan!! 
 Opgaveretning,  

forberedelse som at læse den bog, eleverne skal arbejde med - må stole på andres oplæg 

forberedelse som at bruge tid på at se en film - må stole på de opgaver, der er lavet af andre. 
 At fordybe sig i planlægningen af et længere forløb 

Tilsyn med faglokaler  
.. 

 Læsning af faglitteratur 
 Der bliver ikke lavet længere planer. Der bliver mere tale om ad hoc forberedelse 

 Retteopgaver i forbindelse med elevarbejder. God skriftlig respons til eleverne på deres skriftlige 
opgaver. Læsning af faglitteratur i forbindelse med mine fag/lektioner. 
Ordentlig planlægning af undervisningen. 

 Det er især CL-opgaver o.lign. (kreative opgaver, der kræver kort, lamineringer m.m.), der må 
ofres. 
Jeg får heller ikke læst grundigt på diverse materialer og opgaver. Udvælgelsesprocessen er kort, 
for hurtigt at finde materialer der kan bruges til næste dag. De langsigtede uv-planer og varierede 

opgaver må lade livet for kopiopgaver direkte fra bogen. 
 tilsyn og rettearbejde 
 Kreativ undervisning. Forældresamarbejde. Konfliktløsning 

 Årsplan, fælles forberedelse, større projekter 
 Forberedelse af undervisning. - Valget af undervisning har ændret sig, - selvom reformen sigter på 

anderledes undervisning med mere bevægelse, er det ikke det jeg forbereder. Det er ikke tid til 

f.eks at lave samme ting som vi gjorde årene før.  
Jeg når ikke at læse det faglitteratur jeg skal læse til de forskellige netværksmøder, og vi får ikke 
udarbejdet en lokal læsehandleplan (som læsevejleder), som vi ellers plejer. 

 Anmeldelse af bøger til internt kommunalt brug. Jeg bliver ikke færdig med bøgerne og må anmelde 
af det jeg når. 
Jeg retter ikke børnenes bøger så grundigt som før. 

 Fordybelse og bedre planlagt undervisning 

 Forberedelse, planlægning med kollegaer, nye tiltag, skriftli feedback 
 detaljeforberedelsen til timerne 
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 Grundig forberedelse af nye emner. 
Spændende og nye tilgange bliver valgt fra og der bliver planlagt 
så "man gør som man plejer"... 

 Forberedelsen og når der skal rettes større elevarbejder 
 Forberedelse og efterbehandling ryger først - til fordel for møder etc. 
 Jeg er dårligerere forberedt, har undervist i en bog, som jeg ikke selv havde læst. Jeg har ikke tid 

til at give feedback på skriftlige opgaver. Elevplaner bliver på absolut minimum. Jeg har ikke lavet 
årsplaner, klasselærerfunktionen og arbejdet med elevernes trivsel er minimalt. 

 Den sidste "finish" på den undervisning jeg planlægger. Den bliver mere overfladisk og jeg bruger 
hjemmelavede uv. materialer i meget mindre udstrækning, da jeg ikke kan nå at lave dem. 

 Forberedelse 
 jeg har f.eks. ikke fået lavet regninger til elever, som fraflyttede skolen til sommerferien, alm. 

oprydning bliver ikke foretaget, lærerne venter for længe på at vi skal løse en opgave, svært at 
have så mange bolde i luften, som vi plejer, da det stresser, at de ikke afsluttes.. 
Ved sparringsmøder har vi skåret i tiden, møderne bliver mere effektive, men lærerne mere 
frustrerede fordi de ikke føler, at de får spurgt ordentlig ind 

 Dem der ikke haster 
 det går mest ud over forberedelsen. jeg kan slet ikke se at der skal være tid til at lave elev-planer. 

det er nærmest en umulighed. 

 Årsplaner 
 Forberedelse, udskydelse af de sidste årsplaner, udarbejdelse af 

aktivitetslege/undervisningsmateriale. 
 Udvikling af ny undervisning, grundig efterbearbejdning, læse op på ny viden indenfor faget, 

samarbejde med kollegaer om undervisningen 
 samtaler med elever 

tæt forælderkontakt 

læsning af faglitteratur 
selv lavet materiale 

 e-planer 
retteopgaver 
tilsyn 
læse referater o.lign 

forberedelse 

 Der bruges mindre tid på: Rettearbejde, evaluering, differentierede undervisningsopgaver. 
 Forbereder dårligere. 

Mindre fælles forberedelse. 
Mindre AMR arbejde 
Mindre fremstilling af egne unv.materialer 
Mindre tilsyn med faglokaler 

Mindre faglig fordybelse 
 kommunikation med forældre 

" det lækre" i elevmaterialet 
"de stor tanker" 

 Forberedelse - desværre! 
 De opgaver der ikke omhandler undervisning, bliver nedprioriteret. 
 Forberedelse 

Læsning af faglitteratur for at være opdateret. 
Rettelse af opgaver. 

 Forberedelse 

 Prioriterer fra gang til gang. En enkelt gang var det en vigtig forældrehenvendelse, jeg ikke kunne 
nå og det var en fredag. Tidligere ville jeg have sat mig fredag aften og besvaret den. Nu blev den 
arkiveret til ugen efter - hvor den så ikke længere var helt så relevant. 

 Forberedelse og andre opgaver som tilsyn og årsplan 
 Retning af afleveringer.  

Læsevejledning 
Koordinatorarbejde 

 --- 
 Jeg er TR på skole med over 60 lærere. Min leder mener ikke længere, man skal have tid til det. Jeg 

er kombinationsbeskæftiget. Det tager lederen ikke meget hensyn til. Jeg er IT-ansvarlig, men må 

ikke få at vide hvor meget tid der er beregnet til at klare min del.Jeg har fået min undervisningstid 
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mere end fordoblet i forhold til sidste skoleår. Med denne situation vil alle områder blive 
nedprioriteret. Specielt min forberedelse. Det er nødvendigt at køre på autopilot. 

 Forberedelse 
 1. Ordentlig forberedelse. Jeg har i øjeblikket 3,9 minutters forberedelse til en lektion på 50 

minutter. 
2.  Uformelt kollegialt samvær. Vores lærerværelse er stort set tomt. 

 Nye spændende undervisningforløb 
 Faglig læsning. 

Opgave retning. 
Forberedelse. 

 Forberedelse af visse ting, fx møder, hvor ting ikke bliver læst igennem. 
Årgangskoordinator, hvor der skøjtes hen over mødeindkaldelser osv 

Er planlagt med vikartimer, der dog sjældent benyttes- heldigvis ellers hang det slet ikke sammen 
 Et skoleblad, jeg har stået for i næsten 25 år, blev nedlagt - der kunne ikke findes timer. 

I den daglige undervisning: Rettearbejde især - skriftlig fremstilling i de ældste klasser bliver 
behandlet stedmoderligt. Skal der rettes og vurderes som tidligere, vil der ikke blive planlagt noget 

som helt i mindst 1 uge. 
 Pt. Årsplaner og en del retteopgaver. Er i dialog med ledelsen om hvad der ellers kan vælges fra ... 
 Forberedelse til undervisning. 

 mindre velforberedt og mangler af og til opgaver til de dygtigste/svageste 
 Der er desværre ikke forberedelsestid nok, så jeg har mange gange måttet møde uforberedt op til 

undervisningen. 
Det er ikke et fravalg fra min side, men tiden er for knap. 

 Info i F.eks nyhedsbrev, ugeplan til forældre er skåret ned 
Generelt mindre til tid det hele 

 Ingen 

 Retning af skriftlige opgaver fra eleverne. 
Skriftlig respons til eleverne. 
Årsplaner. 
Elev-planer. 
Læser kun stile halvt igennem. 
Læsevejlederopgaver er indtil videre udskudt. 

Læsning af pædagogisk litteratur for faglig opgradering. 

Læsning af børne- og ungdomslitteratur. (Jeg er bibliotekar) 
Boghjemkaldelser til udgåede elever og lærere (Jeg er bibliotekar) 
Sparring med læsevejlederteam (jeg er læsevejleder) 

 Den grundige forberedelse. Pga. for få timer til forberedelse bliver det ofte bogen, der er 
udgangspunkt. Spændende for hverken elever eller mig bliver det fandme ikke!!! 

 Rettearbejde fra dag til dag og større afleveringsopgaver i løbet af året. 

Dvs øget fokus på digitale opgaveløsning, mindre feedback og forward. 
 Tilsyn med depoter 

Måling af social kapital 
 Forældresamarbejde, værksteder, socialt arbejde m klassen og nye kreative temadage. Mere efter 

bøgerne uv. 
 Opdatering af mine egne kompetencer. At udvikle nye og spændende forløb til eleverne (pt. bruger 

jeg meget af det jeg har "i skuffen"). 

Ofte bliver rettearbejdet nedprioriteret til fordel for at kunne møde forberedt op i klassen 
 - Min forberedelse er mindre spændende - jeg bruger mere bogen , og mindre cl-opgaver, mindre 

værkstedsprægede opgaver, mindre selvlavet opgaver, jeg laver mindre sjove og konkrete 

matematikopgaver. 
 Forberedelse, retning af opgaver (der noteres: set, men de er ikke rettet) 
 Forberedelse af mere kreative uv-forløb 

 Den sædvanlige grundige forberedelse. Jeg kommer af og til mindre forberedt til en time end jeg 
plejer. 
Vi skriver f.eks. ikke længere vikarsedler til hinanden, så hvis jeg skal ind i en klasse, jeg ikke 
kender, henter jeg en film på biblioteket. Før sommerferien, ville der ligge en seddel fra deres 
sædvanlige lærer, med hvilken bog de brugte, og jeg kunne så forberede mig og levere en 
egentlige undervisning. Det gør jeg ikke længere. 

 Forberedelse til undervisning er flere gange ikke blevet nået, fordi der ikke er forberedelsestid nok. 

 De store overblik - årsplaner,- læsning af forenklede fælles mål, den røde tråd i undervisningen 
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 Forberedelse: vælger altid de nemme løsninger (mindst tidkrævende) 
Læse faglitteratur 
Den ekstra indsats: give en hånd til ledelsen, når det kniber. 

 teamsamarbejde, oprydning i fysik, pauser - bruger den på at forberede. 
 Stilretning tager længere tid.  

Rette prøver og tests tager længere tid 

Forberedelsen bliver mere overfladisk. 
 Ordentlig kontakt med forældrene. Har ikke tid til at forberede alle timer. ofte kun halvdelen af 

ugens lektioner. 
 Må af og til vælge, til hvilket fag jeg skal forbedrede mig. 

Har endnu ikke haft tid til at læse papirerne igennem om to af mine nye elever. 
Er endnu ikke startet på årsplanen. 

skrev tidligere, at jeg arbejder mindre. Dette er tilfældet, da jeg plejer at arbejde væsentligt mere i 
de første uger af et skoleår. Nå alle formalier og rutiner er på plads, arbejder jeg i perioder en del 
mindre. Med min gamle rutine, ville de tre nævnte ting have været på plads! 
Det er en stor stressfaktor for mig, ikke at kunne blive færdig, med det jeg føler, jeg bør. 

 Det tager mig længere tid at udføre mit arbejde og jeg når simpelthen ikke at gøre min 
undervisning spændende, at lave alle de ekstra materialer jeg gjorde førhen. Nu følger jeg 
bogsystemet. 

 Forberedelse af undervisningen. Jeg prioriterer det sociale arbejde og forældresamarbejdet meget 
højt, men det går udover min undervisning. 

 Forberedelse forældrekontakt 
 Langsigtet forberedelse årsplaner fx 
 Det jeg mangler allermest er refleksionstiden, dels efter den enkelte un.lektion, dels til at udvikle 

tanker omkring anderledes fx organisering: Vi er nogle kolleger, som har nogle sporadiske tanker 
om, hvordan vi kan organisere lektiestøtten, men vi har simpelthen ikke haft tid til at udvikle det. I 

" gamle dage" ville det have været på plads nu, men til gengæld har vi fået et synligt bevis på, at vi 
har arbejdet "gratis" tidligere 

 Administrative opgaver.  
Fordybelse i forberedelse fx at læse tekst der skal arbejdes med.  
Forældre kontakt 

 Årsplanen - har kun det første halve år halvfærdigt 

Større og længere forløb er ikke færdigbearbejdet inden emnet sættes i søen. 

Skriv i klasselog 
Forældrehenvendelser 

 Skriftlige opgaver. 
 Forberedelsen 
 Forberedelse til undervisningen, forberedelse til møder o.s.v 
 Forberedelse til flere timer, 

 Jeg er skemalægger og TR, så pt. vælges meget fra: 
Teammøder 
Vejlederopgaver 
Til dels rettearbejde 

 At skaffe ny inspiration 
klasseteamsamarbejde 

 Baggrundsviden - og det der tidligere var retteopgaver bliver nu "selvrettende" i undervisningstiden 

- fordybelsen og det dermed forbundne faglige overskud - undervisningsdifferentiering 
 Langtidsplanlægning 

Årsplaner er ikke lavet endnu. 

Bagud med elevplaner. 
Føler ofte (dagligt) at jeg kommer uforberedt til enkelte lektioner 
Fælles forberedelse med kollegaer. 

 Bruger ikke så meget tid på forberedelse som før 
 Er nødt til at skære ned på forberedelsen, hvilket til tider går ud over kvaliteten af undervisningen 
 Årsplaner 

Inklusionsarbejde 
Relationsarbejde 

 dokumentation/skrivearbejde i elektronisk journalsystem er svært at nå  er og hænger. 
Læsning af faglitteratur 

Mindre inspirerende uv-materialer ( tid til forberedelse) 
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generelt tid udvikling af vores fagområde og indsats 

 Jeg står af og til i dilemmaet, om jeg skal skrive til forældre eller forberede mig. Jeg ved heller ikke, 
hvornår jeg skal få tid til at læse nye romaner til brug i undervisningen. 
Min forberedelse er ikke så omhyggelig som tidligere. Situationen havde været bedre, hvis vi ikke 
havde fået ekstra timer. Det bliver også svært, i de perioder, hvor vi skal skrive elevplaner og 

afholde forældresamtaler. 
 Den kreative og lidt sjovere undervisning bliver skiftet ud med et lidt hurtigere materiale, da jeg har 

mange møde i min forberedelsestid. 
 Tilsyn i lokaler 

Ikke udlevere så mange afleveringer 
 Faglæsning 

 Jeg er ikke så forberedt som før 
 Arbejdsopgaverne har jeg ikke valgt fra, men udskudt pga. manglende tid lige nu - håber at få tid 

til dem senere. Det er bl.a. årsplaner, hvor jeg endnu ikke har skrevet et eneste bogstav, 
orientering i ny faglitteratur, materialer mm (jeg er læsevejleder) 

 Faglig forberedelse 
 Retteopgaver bliver "syltet". 
 retning af opgaver, samarbejde med kolleger om klasse, orientering til hjemme omk. arbejdet, at 

komme med nye tiltag, bruger kun noget jeg har prøvet tidligere, læser på intet faglitteratur - skal 
jo sidde i et arbejdsrum med 15 andre, der er mussestille, vi kan sagtens koncentrerer os - men for 
mig føles det som et fængsel! - uden at jeg egentlig ved hvordan det føles. Forberedelse vælges 
ikke fra af mig - det er fravalgt af lederen, da der stort set er program på hele dagen til kl kl 16.45 
eller 15.15 -  
Jeg glemmer ting hver dag - så jeg får tit ikke givet besked om dette og hint i tide. 

 Forberedelse, især den der foregår fælles i teams 

 Forberedelse til idræt, engelsk, M-klasse, UUV. 
Jeg kan ikke nå at forberede undervisning til alle fag. 

 forberedelse, rettearbejde 
 Forbedring af undervisning, nytænkning i læring, forberedelse generelt. At få tænkt bevægelse ind, 

at finde på nye spændende opgaver af både praktisk og teoretisk art ´til understøttelse af det vi er i 
gang med.Jeg skal jo undervise og her er der blevet mere undervisning! Jeg står tit midt i 

undervisningen og tænker her kunne jeg godt have gjort dit eller dat! Men der har ikke været ro til 

at få nye tanker! 
 Retteopgaver 

Den avancerede undervisning (fede computerpræsentationer, flipped classroom etc) 
Praktiske opgaver (tilsyn med lokaler) 
Opdateringer på fagene 

 Forberedelse 

 Større rettearbejder, sjove emner der kræver for meget ekstra tid fx udruge kyllinger på 
rugemaskine (skaffe rugemaskine, sætte sig ind i den, skaffe æg og startfoder, kontakter...) 

 Får mig ikke forberedt til timerne. 
Mangler at have tid til at planlægge emner / temaer over tid. 

 Læsning af og fordybelse i længere tekster, retning af længere skriftlige opgaver, 
opgaveproduktion, farlig research , læsning af alle lærervejledninger ...m.m 

 Jeg føler at jeg mangler forberedelses tid 

 Forskellige former for forberedelse. De ekstraordinære ideer bliver ikke realiseret. Elevplansarbejdet 
må jeg af nød og tidspres nedprioritere. 
Hverdagen er præget af overlevelseskamp og målstregsredninger. 

 Kopiering og laminering af plakater m.m. til ophængning i klassen.  
At leverer (færdige) undervisningsmaterialer til kolleger til UU og FF. 
Jeg laver nogle meget primitive ugeplaner i forhold til sidste år.  

Jeg forenkler min undervisning i stedet for at kigge mere på den enkelte klasse og elevernes 
individuelle undervisning. 

 Forberedelse, samt udviklings og behandlingsplaner der er svære at nå til deadline. (Arbejder på en 
intern skole på et behandlingshjem, hvilket reformen bestemt ikke har tilgodeset) 

 Forberedelse af undervisning og forældre kontakt 
 Individuel hensyntagen til den enkelte og den fagligt svage elev. 
 ugebreve, elevsamtaler, ..... 

 Den gode solide forberedelse er der ikke nok tid til. 
 Dem jeg ikke kan nå 
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 Venter med at arbejde til aften el weekend - og fravælger at give eleverne opgaver, der skal rettes 
af mig, men tyr til online-abonnementer a la emat og grammatip.com, der retter sig selv 

 Ikke valgt fra men udsat og det er så stressende 
 Forberedelsen er det sted der kan skrues og det bliver der meget. Ajour føring med mine fag er ikke 

tilstede.  
Er bibliotekar og pleje af kollegaer, oprydning og tiltag er ikke mulig. 

 Forberedelse af undervisning. Forældre henvendelser. Det pædagogiske arbejde med klassen. 
Orden og indkøb til faglokaler.  
Næsten alt. Det føles som om jeg bare underviser og går til møder. 

 Årsplaner er langt fra færdige selvom de skal afleveres om 7 dage. Jeg har endnu ikke udført 
elevsamtaler, da der mangler en fælles udmelding fra skolen. 

 Opgave retning bliver udskudt i forhold til at være klar med stoffet til næste dag. Elevsamtalen 

reduceres. Ud af huset oplevelser er en by i Rusland. 
 Rettearbejde udskydes. 
 Motionsdag 
 Fælles planlægning af uv-forløb, nytænkning af uv-opgaver, skole-hjem-arb. 

 Møder med kolleger, teams mm. Forberedelsen til undervisningen prioriteres højest! 
 Retning af opgaver 

Opfølgning på aftaler med forældre 

Mail 
Årsplaner 
Elevplaner 
Planlægning af undervisning 

 En af mine opgaver er teamfacilitator for indskolingsteamet. Jeg skal fungere som mødeleder, lave 
dagsorden, finde modeller eller en struktur til møderne, som passer til dagsordenen. Det når jeg 
ikke. 

Klassesamarbejdet omkring min 3. Kl. hvor der bl.a. skal laves en social årsplan har jeg heller ikke 
nået endnu, de lærere jeg har 3. Kl med er ikke en del af indskolingsteamet og vi er i "utakt" så vi 
har ikke mulighed for at mødes inden for vores " fixtid" 

 Antallet af afleveringsopgaver! 
 Årsplaner er foreløbig valgt fra. Samtaler med forældre uden for skoletid og ikke mindst ansvarlig 

forberedelse. 

 Fornyelse af undervisningen (herunder fx bevægelse i undervisningen). Holder fokus på det faglige.  

Opkvalificering af mig selv som lærer er der ingen tid til. 
 Faglig nytænkning 
 Jævnligt når jeg ikke, at forberede næste dags undervisning. 
 Dem der er lavest på prioriteret liste. Bl.a udvikling 
 Forberedelse, 
 Oprydning på LæringsCenter 

Egenproducerede materialer til den faglige undervisning. 
Kurser 

 Forskelligt 
 Årsplaner ift. opdatering af nye mål som er obligatorisk i Odense Kommune. 

Kurser pga. indhug i forberedelsen. 
Større retteopgaver 

 Tilsyn 

Forberedelse 
 Primært forberedelse af undervisning 
 Desværre forberedelse og sparring med fagkolleger 

 AMR opgaver, suppleant for TR udføres ikke. Når ikke passende forberedelse og melder fra til 
teammøder 

 overordnet planlægning. bliver nød til at planlægge fra gang til gang. 

 Spændende tværfaglige forløb 
Færre forældrebreve med orientering om dagligdagen 
Mindre skole-hjem kontakt  
I uv. laver jeg færre skriftlige opgaver, som skal rettes af mig (kan ikke nå at rette opgaverne i min 
forberedelsestid) 
Nytænkning af mit fag 

 Seriøst fordybelse/evaluering i mit rettearbejde. 

Forberedelsen af det sociale arbejde med eleverne. 
Grundig forberedelse af kommende timer. 
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 Teammøder, møder med kollegaer desværre 
 Man kan vel ikke sig de vælges fra jeg kan bare ikke nå dem. 

Den almindelige forberedelse hænger da der ikke er tid, møde aktiviteten er næsten fordoblet siden 
sidste år 

 Forberedelse til undervisningen er meget mangelfuld. Jeg er tvunget til at møde op til nogle af mine 
lektioner uden at have forberedt mig 

 Jeg er AKT lærer og mange børn er i kø.. desuden bruger jeg stort set al min tid på børn og har 
næsten ingen tid til forberedelse. Det stresser mig og er en stor udfordring. 

 Færre retteopgaver. 
Ikke så grundig time til time forberedelse. 
Finpudsning af egetproduceret undervisningsmateriale prioriteres lavere. 

 Forberedelse. Fordi det andet er møder, som er påkrævet. 

 Ugeplaner, almindelig grundig forberedelse af uvforløb, besvarelse af mails+ forældrehenvendelsee 
bliver overfladisk, indskanning af materialer til svage læsere 

 faglig læsning ifhl. til undervisningen 
ekstra opgaver til eleverne 

 Mindre forberedelse, rettearbejde, teammøder. Jeg halser bagefter og når det nødvendige. Nogle 
gange kan jeg forberede mig i undervisningstimerne. 

 forberedelse, elevplaner 

 Jeg stryger skolekom og andre lærers inspiration, jeg arbejder efter de samme materialer som 
sidste år. Nye emner er droppet, litteratur på fremmedsprog droppet, nedskåret på antal af stile i 9. 
Kl og hæfter, der normalt blev taget med hjem til kontrol. Jeg er konstant bagud med opgaver, 
årsplaner stadigvæk ikke færdiggjort. 

 Udførlig evaluering/tilbagemelding af stil/ præsentationer/ test. 
 Folældre kontakt bliver mere telegramstil. 

Hvor jeg før kunne stoppe op når jeg så noget jeg "måske" kunne bruge i min undervisning, går jeg 

nu videre, hvis det ikke også har personlig interesse. 
 Forberedelse i den udstrækning tiden ikke rækker 
 Forberedelse 

Fælles forberedelse 
Administrativt arbejde ifbm. skolebibliotek 

 Retning af opgaver. Eleverne får ikke så mange opgaver for som lektier, da jeg ikke kan nå at rette 

dem 

 Undervisningsdifferentiering. 
Planlægning af Cooperative Learning øvelser 
Langtidsplanlægning 

 Rettearbejde bliver ikke så grundig. Jeg plejede hver 3. Uge at rette elevernes matematik og 
træningshæfter. Hvis jeg gør det ordentlig har jeg ikke megen reel forberedelsestid tilbage. Derfor 
er det nedprioteret. 

At lære nyt om it og cromebooks. Jeg "spilder" ikke tid med at forsøge, lege og eksperimenterer 
med videoer og andet. Jeg har ikke "råd" til tidsspildet...... 

 Pga mange møder og fælles planlægning bliver den individuelle planlægning af undervisningen 
desværre nedprioriteret en gang imellem. 

 Forberedelse til håndarbejde. 
Planlægning og produktion af nye kreative værksteder til dansk og engelsk. Nu arbejder vi efter 
bogen. 

 Der bliver ofte indkaldt til møder i den tid, som burde være til individuel forberedelse. Det betyder, 
at jeg har en 'panikmapper' til de dage, hvor det sker. Det er som oftest den individuelle 
forberedelse, der må gives køb på. 

 Jeg prioriterer at møde forberedt frem for at rette opgaver. Eleverne får dem tilbage senere end 
sidste år. 

 klasselæreropgaver, retning af skriftlige arbejder, udgivelse af årsplaner, langtidsplanlægning 

 Ex Rette opgaver  
Læse faglitteratur 

 Allerede nu ligger retteopgaver, evaluering samt forberedelse af nyt historieemne i kø! Det er ikke 
sjovt! Jeg er bange for at skulle have en akkord på dette års opgaver, for så skulle jeg arbejde 
mere end jeg får løn for! 

 Jeg fravælger ikke decideret bestemte opgaver, men forsøger at varetage alle opgaver, med det 
resultat, at de fleste kun bliver gjort halvt. 

- Jeg får fx ikke forberedt mig tilstrækkeligt til mine undervisningstimer. 
- Jeg føler, at jeg er blevet meget begrænset mht. min kreativitet i forbindelse med tilrettelæggelse 
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af undervisningsforløb, fordi min arbejdstid nu er tilrettelagt efter et fast mødeskema. 
- Jeg har ikke tid til at varetage mine opgaver som skolebibliotekar i tilstrækkeligt omfang 
(administrative opgaver, gennemlæsning  af litteratur og tilstrækkelig tid til at servicere eleverne og 
mine kolleger m.m.) 

 Fælles forberedelse, selvproducerede materialer, mindre Info breve til forældre, ture ud af huset på 
grund af forberedelsestiden mistes 

 Mindre skriftlighed, der kræver retning 
 Årsplaner er forsinkede 
 Forberedelse og møder med kolleger. 
 Dårligere forberedelse 

Mindre samarbejder 
Nytænkning 

 Noget af uv. forberedelsen bliver for hurtigt jappet igennem 
 Efterbehandling. Administrative opgaver som kassation af forældede læremidler, indkøb til 

elevernes "fritidslæsning", ajourføring omkring læremidler, læsning af skolerettet fag-, børne- og 
ungdomslitteratur. 

Orientering på FI. 
 Jeg prioriterer den fag-faglige undervisning højere end bevægelse i undervisningen, og derfor når 

jeg ofte ikke at planlægge fysiske aktiviteter. Jeg har også nedproriteret afleveringsopgaver, da jeg 

ikke længere kan afse tid til at rette så mange som før. 
 Jeg giver ikke eleverne skriftligt arbejde som skal rettes :) 
 Daglig forberedelse bliver nedprioriteret. Undervisningen er forringet, foregår ofte på rutinen. 
 Forældrekontakten. 

Opfølgning på elevernes opgaver. 
Opfølgning på elevernes sociale trivsel. 
Sparring og ideudvikling sammen med kollegaer. 

 it-tilsyn, undervisning med tidskrævende forberedelse . 
 Der er ikke tale om samme forberedelse. Tidligere tog en opgave den tid, som den nu tog for at 

blive færdig! Opgaven og dens kvalitative løsning var det bærende i forhold til at kunne se sig selv, 
elever og forældre i øjnene! 
Nu bliver det, som tiden tillader! Det er primært på forberedelsestiden, men også i forhold til 
elevsager og ikke mindst samarbejde. Det, der kunne tales om over en kop kaffe i en såkaldt 

pause, er der nu ikke tid til. Alle traver rundt som zombier og sig selv nok uden større sigte for 

helheden! 
 En del af forberedelsen, nogle af teammøderne, evaluering af undervisningen, opgaverettelser 
 Forberedelse. 

Efterbehandling. 
Årsplaner. 
Gennemse elevmapper. 

Tilsyn med faglokaler. 
"Opfinde" elevtilpassede opgaver (alt er kopimapper). 
Overblik over de enkelte elevers behov. 
Og sikkert meget andet 

 Årsplaner, grundige elevplaner, ny skønlitteratur 
 Trivselssamtaler med eleverne. Forberedelse til undervisning. Initiativer til forældrekontakt. 

Opfølgningssamtaler med UU-vejleder, socialrådgiver m.m. Møder med kolleger. 

 forberedelse. 
 Læringsstile 

Aktiviteter med bevægelse 

 Det er afhængig af situationen 
 Jeg tager udgangspunkt i forløb, jeg tidligere har arbejdet med. Det er tidsbesparende.... Jeg har 

ikke tid til at gøre undervisningen spændende eller sætte mig ind i nye portaler/stof. Jeg har ikke 

tid til at tænke udvikling, hvilket jeg tidligere har tænkt meget i... 
 læsning af nye materialer 

brug af nye metoder, opgavetyper 
 Mere krævende forberedelsesopgaver, som tager hensyn til undervisningsdefferentiering, 

opfølgning på portfolio mapper, individuelle mål for elever, handleplaner for enkelt elever. 
 Forberedelse til nogle timer 

Rettelse af opgaver 

Tilsyn i lokaler + indkøb til samme lokaler 
Ekstra samtaler med elever og forældre 
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Interesse timer til andre arrangementer 
Samarbejde med musikskolen (!) 

 Dem, der ligger nederst i bunken 
 Forberedelse 

Reduktion i opgaver til eleverne 
Socialt samvær med elever/forældre 

 Forberedelse, teammøder med de lærere jeg har elever sammen med, udarbejdelsen af 
undervisningmaterialer, rette opgaver med i detaljen, lave opfølgning og evaluering, og 
udfyldningen af årsplaner og elevplaner... 

 Forberedelse, læsning af relevant faglitteratur 
 Lange skriftlige opgaver. 

At rette diktater selv. 

 Udvikling, nye ideer, nyt it. 
 "nysgerrighed og fordybelse" omkring planlægning af nye emner vælges udfrivilligt fra!! 

behovssamtaler med forældre er reduceret kraftigt 
behovssamtaler med elever er reduceret KRAFTIGT!! (ris til egen røv!) 

 Forberedelsen er der ikke så meget tid til som tidligere 
 Årsplaner ikke færdige før eleverne ankom 

Undervisning til enkelte dage der ikke kunne forberedes pga. sygdom 

Refleksion og samtaler om egen praksis med kolleger, det er der ikke tid til i samme omfang 
længere 
Der er hele tiden et hængeparti med opgaver der ikke er færdiglavet, da der ikke kan afsættes 4 
timer i streg til f.eks. rettearbejde 

 Forberedelse, faglig udvikling, opgaveretning 
 Forberedelsen bliver ikke så god som før 
 - Langsigtet planlægning 

- Årsplaner 
- Sjovere og mere afvekslende opgaver i undervisningen 
- forberedelse af kreative fag, de bliver mere improviseret 

 Anført tidligere: når ikke at sætte mig ind i ukendte men spændende og nye 
undervisningsmaterialer/ lærervejledningen. osv. 
Har brugt alt for meget kostbar tid på at tygge mig gennem forenklede nye fælles mål i håb om at 

være ajourføring før årsplanlægning og forældremøde. 

Digitale undervisningsportaler, skolekomkonferencer m.m. røver også alt for megen tid, som jeg 
tidligere gerne brugte på inspiration og fornyelse 

 Der bliver valgt standard undervisningsmidler med lærervejledning i stedet for individuel 
lærerfremstillet undervisningsmateriale, da dette tage tid , der ikke er. Dsuden får jeg ikke nogen 
ideer ved at sidde på skolen i lettere kaos sammen med folk, der ikke er indstillet på den grad af 
undervisningsdifferentiering, jeg har været vant til at praktisere 

 - Årsplaner. 
- Udvikling af materialer til de elever, som ikke lærer bedst med lærebogssystemer. 
- Langtids planlægning. 
- Planlægning af undervisningsdifferentiering. 
- Planlægning i teams om spændende undervisningsforløb. 

 Bevægelse. 
Overblik i undervisningen. 

Forbedring af undervisningen. 
Samarbejde og teammøder 
Men mest af alt, omstilling fra en time til en anden. Jeg når ikke at samle noter mellem timerne, og 

møder ofte til time medspørgsmålet, hvor landede vi sidst? Fik I lektier for? Øh- har vi ikke tysk nu? 
Det synes jeg er dybt frustrerende og meget nedværdigende. Og bestemt ikke fremmende for 
hverken gensidig respekt, undervisningen, læringen eller mit indre arbejdsliv. 

 Jeg vælger ofte forberedelse fra. Det er bla. forberedelse til kurser og møder med mine kollegaer. 
Jeg vælger ikke at sætte mig ind i nye materialer, og anvender i stedet ting jeg har fra tidligere 

 Forberedelse til timer, fordybelse i faglitteratur, undersøge nye undervisningsmaterialer både som 
bøger og specielt til Ipad. 
Men en anden grund til at jeg ikke kommer i dybden er, at ledelsen hele tiden pålægger os nye 
opgaver. Meget frustrerende. 

 Læse faglitteratur 
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Bilag 35 

 

Spm. 14b: 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 er frustrerende og giver dårligt arbejdsmiljø 

 Stress, ubehag og følelsen af at eleverne snydes og forældre trækkes ved næsen... kontrol og 
kvantitet fremfor "TILLID, PROFESSIONALISME OG KVALITET" - det er mere lærerne som stresser 
rund i det daglige. Frustration og decideret at være udkørt. 

 Det er frustrerende ikke at må kontakte forældrene, når der er behov for det, men må vente til 
næste dag. 
Jeg er specialklasselærer og har altid haft aftale med forældrene, at de ringer, når et problem 

dukker op. Dette har løst problemerne, inden de har vokset sig store. Nu må de ringe inden for 

arbejdstid. 
Mit samarbejde med bl.a. UU og socialforvaltning samt rapportskrivning er der tidligere givet 120 
timer til. Nu ligger det inden for den almindelige arbejdstid (som er 3 ekstra uv-timer). Der gives 
ikke længere tid til dette arbejde, men det forventes udført. 

 kvaliteten bliver naturligvis forringet, nåt forberedelsen ikke er i orden. Flere kopiark der er ren 
træning, fremfor målrettet undervisning 

 Det er ekstrem utilfredsstillende at se på den pædagogiske uddannelse jeg har ikke kan blive udført 

i praksis, men at tingene er blevet ligegyldige 
 Der er ingen tvivl om at kvaliteten vil blive ringere når man ikke har tid til at forny sig, men det er 

alt for tidligt at udtale sig kategorisk om. 
 Det er stressende. 

Mangler arbejdsglæde 
Mangler tid til at snakke med mine kolleger. 

 Ja, der kommer til at mangle en rød tråd i undervisningen, det bliver tit til hurtige løsninger , hvor 
man lige hælder noget ud af ærmet. Der er ikke længere noget samarbejde fagene imellem, da vi 

som forskellige faglærere mødes og laver noget sammen.  
Når jeg skal rette en prøve, laver jeg nogle fejl, fordi det skal gå hurtigt. 
Før hen gik jeg på biblioteket og lånte bøger til et emne og havde med , det gør jeg ikke længere. 
F.eks. når jeg har haft seksualundervisning, lånte jeg en masse bøger på bibliotekterne, så havde 
jeg alle bøgerne med, så elverne kunne kigge i dem, det kan jeg jo ikke længere gøre. 

Jeg kan heller ikke tage på amtscentret og låne bøger og materialer til mig selv eller elverne om et 
emne. Det er jo ikke det samme at se nogle materialer på nettet og så selv stå og bladre i bøgerne  

 Anledning til dårlig samvittighed 
 Har skrevet tidligere 
 Det giver da vist sig selv. 
 Det er meget utilfredsstillende ikke at være med i fuldt teamarbejde ligesom det er stressende og 

utilfredsstillende ikke at være fuldt forberedt til en lektion. Det er også utilfredsstillende og 

stressende at jeg ikke må have mange arbejdstimer i spidsbelastende perioder som jeg så kunne 
afvikle i stille perioder. 

 Min professionelle tilgang til lærerfaget er udfordret i en grad, der ikke er acceptabelt.  
Jeg er i år ikke på samme kvalitetsmæssige niveau, som jeg tidligere har været; fortsat ønsker at 

være. 
 Forberedelse og kvalitet hænger sammen. I særdeleshed i de humanistiske fag. Der er ikke tid til 

fornyelse. Skoletasken og bøger + pc bliver på skolen efter fyraften. Ligesom i gamle dage = den 
sorte skole. 
Om ca. 3 år, når de dårlige Skriftlige resultater nødvendigvis viser sig, er det jo selvfølgelig 
lærernes skyld! :-( de ville implementere reformen. 

 Jeg er så dygtig til mit arbejde, at jeg kan lave kvalitet i undervisningen med den tid jeg har. Jeg 
opfylder ikke den nye skolelovs krav til mig, men jeg leverer virkelig god og gennemtænkt 
undervisning. 

 Mangler jobmotivation, arbejdsglæde.Arbejder tit uden at have forberedt mig. Alt møder mv. Ligger 
i min forberedelsestid. 
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 Det er vældig stressende og utilfredsstillende, at man skubber større opgaver foran sig, og føler at 
man går på kompromis med kvaliteten af sin undervisning. Desuden er folk samlet set så pressede, 
og der er så mange ting, der sejler, at der heller ikke rigtig er det nødvendige overskud til at 
nytænke og udvikle undervisningen sammen. Man får også at vide, "at så må I jo forberede til 
hinanden"... men det var vel ikke det, der var tanken? Og det kan vel ikke øge kvaliteten af 
undervisning, at man laver et "mainstream"-forløb, som ikke rigtigt er kvalificeret i forhold til de 

elever man sidder med i den enkelte klasse... 
 Vi er meget bevidste om at vores arbejdsmiljø er belastet. 
 Jeg leverer en væsentligt ringere undervisning nu :-( møder op til musiktimerne og tænker "hvad 

skal jeg finde på med disse elever i dag" alt mens jeg er i gang med at synge den første sang med 
dem. 
Jeg et for tiden den lærer, som jeg tidligere har forsvoret, jeg ville blive - den, der går uforberedt 

ind til timen og lirrer et eller andet af mig og tænker, at det i det mindste er godt, jeg har nogle 
erfaringer at bygge på.  
Dybt frustrerende! 

 Det giver frustrationer. Undervisningen bliver ensformig / kedelig 

 Jeg er mere fortravlet... Ikke den samme ro i hovedet og dermed ikke overblik. Man føler sig helt 
tiden bagud og ikke ordentlig forberedt. Det gør at man bliver dårligere til at lede klassen og 
dermed bliver eleverne mere urolige. Undervisningen bliver mere utilfredsstillende for både mig og 

eleverne. 
Man bliver hele tiden forstyrret på arbejdspladsen af kolleger ud og ind ad døren eller en larmende 
kopimaskine udenfor døren, hvis man endelig har en times tid til at forberede sig. Dermed kommer 
man også til at vrisse lidt mere af hinanden end før. 

 Manglende glæde, megen irritation og vrede over et håbløst system, men gider ikke kæmpe eller 
udtale mig mere. 

 Ja det er jo i sig selv utilfredsstillende ikke at have årsplanen klar, når skoleåret er skudt i gang. 

Frustrerende ikke at have tid til at samarbejde med kollega.. ( troede egentlig at det var derfor vi 
alle skulle være der samtidig, så vi kunne arbejde sammen! ) men når jeg underviser, har min 
kollega forberedelse og vise versa! 

 Det er presset.. men hvis jeg ikke når det er det bare sådan. Det ka  aldrig blive min sskyld. 
 Det giver stress og følelse af utilstrækkelighed 
 Min følelse af, at være en velfungerende og velforberedt lærer, mindskes. Det er frustrerende, når 

man ved det kunne være bedre, hvis omstændighederne var anderledes. 

 Min glæde ved arbejdet er ikke den samme... 
Dagligdagen på skolen synes jeg ikke er spændende. Det er overlevelse og hovedet kan kun lige 
holdes over vandet 

 Min undervisning bliver i højere grad end tidligere klasseundervisning. Når jeg har nået at få styr på 
fagstoffet, er det svært også at få styr på/tid til at udvikle nye metoderat undervise i det, og det 
bliver nemt dosering fra tavlen. Det er ikke godt for de fleste! 

 Lærerne er blevet meget mere isolerede og uden ret meget kontakt med hinanden, da der ikke er 
fælles pauser mere. Nogle har forberedelse og andre har tilsyn. Rigtigt meget tid bliver brugt til 
tilsyn enten på legepladsen eller under spisning. 

 Undervisningen bliver af lavere kvalitet fordi jeg ikke når at forberede den ordentligt.  
Jeg giver betydeligt færre opgaver, der skal rettes. Masser af opgaver tages af eleverne mindre 
seriøst. 

 Jeg når vel det jeg skal nå- men kvaliteten er langt under mit vanlige niveau 

 kvaliteten er faldet - men jeg har eftersigende også en høj standard!! (det er nærmest noget 
negativt nu - fordi man ikke passer ind i 8-16 kassen) 
Mit personlige arbejdsmiljø er elendigt. Jeg har ikke ro nogen steder. 

 kvaliteten er ok! kommer bestemt ikke uforberedt. Ville gerne lave noget mere anderledes/aktivt 
undervisning med hjemmelavede spil m.m. - det bliver ikke til så meget. 

 Man bliver lidt stresset og irriteret når man skal gå næsten uforberedt til lektionerne 

 Frustration og stress. 
HADER ikke at have styr på mit arbejde 

 Jeg har skiftet identitet 
fra kunsthåndværker - der arbejder med udgangspunkt i stoffet og med at skabe UNIKA'er - at få 
eleven til at lære og dannes 
til fabriksarbejder - der gør det jeg skal i arbejdstiden - og fremstiller standardiserede produkter, 
beriget med en duft af kvalitet (kunstigt fremstillet) 

 Jeg er i dag med i virksomhed som laver et produkt, jeg ikke synes er særligt godt. 
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Jeg har altid troet på sagen og på skolen. På at det trods ændringer og anstrengelser nok skal blive 
godt. Det gør jeg ikke længere.  
Pensionstiden er begyndt at blive vigtig. Før var det nuet. ØV! 
Jeg vil i dag ikke anbefale unge mennesker at blive folkeskolelærere. 

 Kvaliteten af min undervisning er dårlige og det stresser mig, at jeg er dårligere forberedt. På vej 
ned til klaserne tager jeg mig i at tænke " hvad skal vi nu lige lave i dag?" 

 Jeg bliver frustreret, mister overblikket, bliver irritabel overfor børn og kolleger, sover elendigt om 
natten. 

 Utilfredsstillende at møde eleverne uforberedt og ikke at have tid til at implementere nye ideer 
 Mange arbejdsopgaver og manglende tid giver stress og manglende arbejdsglæde. 
 Jeg synes det er en belastning ikke at kunne præsterer det samme stykke arbejde som jeg altid har 

udført. 

Jeg har meget hjertebanken, sover dårligere, har fået rigtig mange spændinger i nakken/skuldrene 
og tænker meget på skolen, elever og forældre. 
Mange forældre har store forventninger til den nye skoledag. Vi lærere kommer til at stå for skud, 
når det går op for forældre at hverdagen bestemt ikke er som på papiret.   

Det sociale i løbet af skoledagen.er sat meget på stand by. Jeg kan ikke nå det mere. 
Glæden ved at gå på arbejde er bestemt blevet mindre. 
Det er stressende hele tiden at føle at man har travlt og er bag efter. 

 Stresset hverdag. Frustration over den voldsomme besparelse som L409 er udtryk for. Ikke ansatte 
nok i det kommunale skolevæsen (Struer) af sparegrunde - og 12,5 mio. ned næste år! - så 
understøttende undervisning har trange kår. 

 Forvirring. Jeg forsøger at nå det absolut nødvendigste og må somme tider vælge at lave noget 
mere tidskrævende frem for den daglige undervisning. Indtil videre skubber vi simpelthen de mest 
krævende og senere opgaver til de absolut ikke kan udsættes mere ( handleplaner). Man tvinges ud 
i valg om at slække på kvaliteten eller bare gøre tingene alligevel. 

 Når jeg retter opgaver, bliver det 2-3 opgaver, når jeg har et lille tidsrum at gøre det i. Muligheden 
for at rette et sæt (26 opgaver, 9.kl.) findes ikke længere. Muligheden for at fremstille 
undervisningsmateriale til nye emner i f. eks. fysik/kemi er forsvindende lille. 

 Jeg skal lære, at få tiden til at slå til 
 Frustrationer, træthed, opgivende holdning, jeg føler mig sat i en situation, jeg ikke har en løsning 

på. 

Kvaliteten af mit arbejde er dalet, og det er jeg umåde meget træt af.  

Konsekvensen kan være, at jeg vælger at stoppe, selvom det har været "verdens bedste arbejde" 
 Kvaliteten er dårligere, hvilket også påvirker ens arbejdsglæde og tilfredsheden med ens egen 

indsats 
 Ligegyldighed 
 Jeg føler ikke jeg er klar til at yde den bedst mulige undervisning. Jeg er mere træt, da jeg ikke har 

nok til at forberede, evaluere og ja! 

 Mere stress, da jeg gør det mest nødvendige i sidste øjeblik. 
 Min forberedelse er ikke så god og gennemarbejdet eller ikke eksisterende. Det gør mig presset og 

giver mig en knude i maven og møde op udenad være forberedt og skulle improvisere. 
 Ringere og dårligere kvalitet, undervisningen kører meget efter bogen og med træningsopgaver 

fremfor de undersøgende og individuelle målsatte opgaver. 
Arbejdsmiljøet er dårligere, vi er pressede og går i små sko, når vi ser, at ikke alle er lige 
bebyrdede med opgaver. Har ikke på noget tidspunkt haft eller fået en snak om indholdet af 

opgaverne på opgaveoversigten, heller ikke om,  hvilket niveau eller omfang de enkelte opgaver 
forventes at have. Det er kun overskrifter på et stykkepapir! 

 Det er stressende at være på arbejde, når der er noget, du føler bør gøres, men du bliver nødt til at 

lade det ligge til senere. Får dårlig samvittighed overfor eleverne. 
 Dårligt forberedt betyder også mindre kreativitet og mere 'røv til bænk' og måske uinspirerende 

unv. 

 Som tidligere skrevet, så er jeg p.t. sygemeldt. DET er for mig en falliterklæring. Jeg har aldrig, 
aldrig været sygemeldt pga. arbejdspres. 
Jeg er p.t. IKKE oplagt til at blive kontaktet telefonisk, men via mail kan det godt være, at jeg kan 
svare på flere spørgsmål. 

 Kvaliteten er ringere, jeg er stresset over at jeg ikke får lov til at udføre det jeg er ansat til. 
Stresset over ikke at levere den undervisning jeg kan. Jeg oplever uro fra eleverne fordi 
undervisningen ikke er planlagt og tilrette mine elever godt nok. 

 Det kan medføre at dagen bliver uoverskuelig - stress - dårlig nattesøvn 
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 Jeg er blevet bedre til at sortere mindre væsentlige opgaver fra. Jeg føler mig ind imellem stresset 
fordi jeg ikke kan nå det jeg skal. Tilgengæld har jeg fået MARKANT bedre forberedelsesvilkår i 
form af et kontor hvor der er ro, hæve sænkebord, egen pc (betalt af lockouten), god kontorstol og 
mit eget store skab.  

 Da jeg vel bruger ca. 10 timer mindre om ugen, vil der helt sikkert, når vi kommer længere hen på 
året være opgaver jeg ikke når - eller for løst godt nok. 

 Undervisningen er dårligere- 
 Det er dybt utilfredsstillende ikke at kunne yde det optimale. 
 Det har en stor betydning for mig psykisk at jeg ikke føler jeg er med. Jeg har en dårlig 

samvittighed, føler et press konstant og er begyndt at glemme forskellige ting. Derudover brænder 
jeg ikke for den undervisning jeg levere som jeg gjorde tidligere. Da den ikke er gennemplanlagt.  

 Det bliver der efter! Kræver tilvænning men er ved at acceptere at det ikke kan blive bedre end det 

jeg når inden for arbejdstiden!!! 
 Bliver opfattet som en lærer der ikke vil samarbejde 
 Det går nok et års tid eller to, men på sigt vil det gå ud over kvaliteten af min undervisning. 
 Arrigskab, meningsløshed og frustration. Det er oplevelsen af at gå fra 120 procent præstation til 

80 procent - mod sin vilje. Det føles faktisk lidt skamfuldt... 
 Kvaliteten af undervisning er væsentlig ringere - jeg kommer ikke på samme måde i dybden. Jeg 

har til stadighed svært ved at retfærdiggøre overfor mig selv, at elevernes undervisning ikke er så 

differentieret som før. Jeg har endnu ikke nået at lave årsplan med undervisningsmål - hvilket gør 
det svært at lave læringsmål for den enkelte elev. 

 Det er utilfredsstillende at skulle vælge vigtigheden af hver enkelt opgave, i forhold til at fremstå 
som velforberedt. 

 Det stresser mig 
Lavere selvværd 

 Det er meget stressende, at møde uforberedt op til undervisning gang på gang. Vi har efterhånden 

et rigtig dårligt arbejdsmiljø og det smitter af på børnene. 
 Jeg håber, at det ikke går ud over kvaliteten af undervisningen - men det gør det nok alligevel. Det 

er nok stadig lidt for tidligt at udtale sig om det. 
 På den korte bane, er der elever, der er kommet dårligt fra start, fordi der ikke er tid til at indfri 

deres specielle behov. Dette er på den lange bane så utilfredsstillende, at det vil påvirke vores 
faglige stolthed og dermed vil der være risiko for stress. 

Klasselærerarbejdet er negligeret med reformen og dermed er der ikke en særlig ansvarlig 

ankermand i spidsen for folkeskolens enkelte skoleklasser. Det får betydning for klassens trivsel og 
dermed lærernes arbejdsmiljø. 

 Min forberedelse bliver nogle gange mere overfladisk. 
 En del af min undervisning bliver "Lærevejlednings-Undervisning". 
 Det er pinligt ikke at være ordentligt forberedt! 

Det giver uro i klassen, når planlægningen ikke er god nok = forringet kvalitet = mindre indlæring 

Arbejdsmiljøet bliver kraftigt forringet, når alle er mentalt udfordret. Slider på alle at vi på skift 
forsøger at holde hinanden på positivsiden. 

 det er dybt utilfredsstillende 
 Det er meget stressende, at man ikke har det samme overblik som tidligere. Vi har fix/flex, men 

spørgsmålet er, hvornår man skal flexe, når man hele tiden føler sig "bagud" med især 
forberedelse. Elevernes individuelle læringsmål har vi heller ikke haft tid til at arbejde med endnu. 

 Forberedelsen er ikke tilstrækkelig, da tiden ofte går til andre formål og i det hele taget er for 

sparsom. 
 Jeg mangler i højgrad den langsigtede forberedelse. Fantasien arbejder på højtryk i arbejdstiden, 

for at finde nye udtryksformer.  

 Kvaliteten falder generelt! De nye læringsmål bliver på ingen måde implementeret, da vi nu, 
modsat praksis de sidste 6-7 år, ikke længere målsættes elevernes læring. 
Har indtil videre kunnet lægge ansvaret fra mig og har sovet fint om natten! 

 Min undervisning bliver forringet og rutinepræget pga. manglende forberedelsestid. Arbejdsmiljøet 
er belastet af frustrerede kolleger, der ikke når at løse deres opgaver, sygefraværet er bekymrende 
stort. 

 Manglende forberedelsestid gør min undervisning langt mere lærebogsstyret. Det sjove ryger væk 
fra undervisning og det bliver i nogle timer overlevelse blot at kunne sige, " godt, vi fortsætter hvor 
vi slap i går og arbejder videre på de næste sider".  
Jeg er ikke tilfreds med undervisningen og har ikke oplevelsen af at mine elever finder den mere 

motiverende, sjov og inspirerende, tværtimod.  
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Nogle gange har jeg virkelig planlagt hvornår jeg skal forberede hvad, men så er der konflikter 
børnene i mellem, eller sygdom blandt kollegaer, og så går min forberedelsestid på vikartjans eller 
på at rede tråde ud og ringe til forældre. 

 Mit arbejde bliver bogsystems tilrettelagt, mere ensformigt og jeg skal i høj grad holde fast i, at det 
ikke er min skyld og derfor ikke mit ansvar - jeg gør hvad jeg kan inde for de givne rammer. Det 
slider i høj grad på arbejdsglæden og jeg kommer til at kede mig. Mange af mine kollegaer hænger 

i med fingerspidserne. 
 Jeg føler mig særdeles presset. Jeg kan mærke min tærskel overfor "forstyrrelser" fra kolleger er 

blevet lavere og bruger mange kræfter på at finde en god form at sige fra på. jeg har 
vejlederfunktion, og er "jaget vildt" også i min forberedelsestid. 
Jeg overvejer som noget nyt at stoppe så snart jeg kan. (Jeg nærmer mig med efterløn muligheden 
for "første stop"). Havde egentlig tænkt, at jeg ville vente til i hvert fald "andet stop". 

 Min undervisning er præget af manglende langtidsplanlægning - og dermed af manglende refleksion 
(egen og med teamet). 
Det betyder, at mit ophold til jobbet er blevet noget overfladisk! Og kors hvor jeg hader den 
tilstand... 

 Jeg vælger som børnehaveklasseleder, at mine børn skal arbejde hårdt om formiddagen, da det 
passer ind i min plan og ikke børnenes dag. Det handler om, at jeg ikke har en lille (15) min pause 
om formiddagen, så jeg er nødt til at prioritere mit arbejdsliv og ikke mine børns skoleliv 

 Dårligere undervisning, men det har andre jo bestemt, så det har jeg ikke dårlig samvittighed over, 
synes bare det er synd for eleverne. 

 Det jeg ikke når laver jeg hjemme for at undgå stress 
 Det giver en dårligere undervisning at jeg ikke har tid til at forberede mig grundigt 
 Både kvaliteten af undervisningen og selve arbejdsmiljøet er blevet langt dårligere 
 Det er dybt frustrerende ikke at være ordentligt forberedt. Jeg bliver stresset og meget træt. 
 Tilfredsheden med arbejdsresultatet er mindre end før 

Frustration over ikke at kunne nå alle arbejdsopgaver 
det er ikke muligt at effektivisere mere, gøre arbejdet smartere, som man så ofte hører- der er 
reelt ikke noget tid at hente 
manglende indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet - mangt og meget bestemmes centralt og 
SKAL bare gøres, uden skelen til om der er den fornødne tid til det 
kollegialt samarbejde er under pres 

arbejdsopgaver fordeles ikke retfærdigt 

 Der er en forventning om mere tværfagligt og aldersintegreret uv. som ikke kan opfyldes.  
Undervisningen bliver mere fagfagligt.  
Jeg påtager mig ikke ansvaret for det som mine arbejdsbetingelser ikke giver mig mulighed for at 
udføre. 

 kvaliteten daler, idet meget genbruges 
det er utilfredsstillende ikke at kunne udføre sit arbejde så godt som muligt og så godt som 

tidligere. Lærerarbejdet er blevet et lønarbejde. 
Det ville have været rart, hvis det var opgaven, der blev prioriteret og ikke arbejdstiden. 

 Vi har altid stået til rådighed. Vi skal til at tænke anderledes, hvis vi skal kunne håndtere den nye 
reform. 

 Det er utilfredsstillende ikke at kunne forberede sig så godt som tidligere. Møder tager en stor del 
at den tid, der før gik til forberedelse. Mine kollegaer virker mere stressede og til dels opgivende 
over det øgede arbejdspres. 

 Det føles lidt flovt at fortælle eleverne gentagne gange, at der er en del man ikke har kunnet nå. 
Det bliver nok nærmest umuligt at indfri Fælles Mål, når der går så meget tid fra effektiv 
undervisning pga. Manglende forberedelse. Det krænker ens faglige stolthed og dræber ens 

engagement.  
 Kvaliteten af mit arbejde bliver ringere, og hvis jeg ikke var en "gammel rotte" i mine fag ville det 

stresse mig, men det gør at det virker tillokkende, at pensionen nærmer sig :-) 

 Jeg oplever det som meget dårlig kvalitet, at jeg ikke har tid til at rette opgaver. Jeg er nervøs og 
urolig for den nærmeste fremtid, hvor jeg skal teste i læsning og stavning, test som tager lang tid 
at rette. Derefter skal jeg lave elevplaner i 5 fag. 
Det er indtil nu lykkedes for mig at holde min arbejdstid på det antal timer, jeg skal, men det er 
svært. Jeg skal hele tiden holde øje og tælle min arbejdstid. Skolelederen ønsker ikke at registrere, 
så det bruger jeg selv tid på. 
Før i tiden har jeg selv lavet undervisningsmateriale, fordi det var sjovt, men det er slut.  

Jeg oplever også, at min travlhed har stor indflydelse på den måde, jeg læser på: jeg skimmer 
alting så hurtigt, at det ikke fæstner sig. 
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 Det er ikke godt, at jeg ikke har tid til at rette skriftlige opgaver.. .eller til at læse en roman 
grundigt 

 Jeg har mere "præfabrikeret" materiale, som jeg kan anvende i en situation, hvor jeg ikke har nået 
at gøre forberedelsen færdig. 
Div. kopier, ældre undervisningsmaterialer fra div. undervisningssystemer mv. 

 Det har ikke den store betydning for kvaliteten af mit arbejde eller arbejdsmiljø. Det er bare 

ærgerligt at mulighederne for oplevelser uden for skolen ikke kan praktiseres. 
 Er trist og frustreret, og har svært ved at sove. Vågner om natten, og tænker.....hvordan når 

jeg.....Jeg er først efter 7 uger, kan komme i gang med danskbogs materiale 'Hop ombord i lyd 
ord'. Har lavet meget ekstra materiale, som understøttende undervisningen, hvilket vi ikke har haft 
tid til at kopiere. Alle skal bruge kopimaskinen på samme tid, og forældremøder - fase og 
lærermøder også skal holdes på samme dage. 

 Det betyder uden tvivl, at kvaliteten bliver ringere - og det er ekstremt utilfredsstillende hele tiden 
at være bagud med forberedelse. 

 Føler arbejdet utilfredsstillende, føler mig stresset og dårlig klædt på til undervisningen 
 Ingen tvivl om, at det er utilfredsstillende, ikke at være ok forberedt, ikke at følge op på konflikter 

o.l. 
Jeg er dog overbevist om, at dette ikke vil forsætte - der vil blive ændret på nuværende reform.  
Derudover skal der huskes, alt nyt er svært - så det handler også om, at vi skal lære at arbejde 

anderledes. Men jeg mener dog, at vi stadig har for mange opgaver - i forhold til selve 
undervisningen.  
Det kan undre, når forskning peger på relationsarbejde er altafgørende - at dette ikke prioriteres. 
Venlige hilsner 

 Det er et stort dilemma at jeg aldrig har haft så meget fritid som nu og aldrig har været så dårligt 
forberedt som nu. Det dilemma tager ofte min nattesøvn. Det er mærkeligt at det er ovenfra 
bestemt hvor meget jeg må forberede mig. Jeg må lære at arbejde på en anden måde... 

 Det er dybt utilfredsstillende. Der er ikke tid til fordybelse, og teamsamarbejde, inklusionselever 
mm 
I xx skal alle lærere på inklusionskursus, da jeg har 6 timer i de 5 uger kurset varer, skylder jeg i 
indeværende år 30 timer. Disse timer skal tages fra min forberedelse. I nuværende skema har jeg 
26 timer + de 30 jeg skylder. 

 Jeg har ikke samme føling med eleverne, som jeg havde tidligere. 

 Meget stressende og belastende for ens arbejde. 

 Har kun fag, hvor jeg har mange års erfaring, så det går, men jeg har ikke tilnærmelsesvis den 
samme glæde ved jobbet som hidtil.  
I mit team på 6 lærere er vi meget belastet af sygdom, omsorgsdage kurser mv. Ingen 
vikardækning, så vi bruger en del tid på at lave plan B. 
Mit 39. År i folkeskolen er uden glæde, uden kontakt til øvrige kolleger i andre teams, så jeg bliver 
ikke en dag efter mit 62. År. Surt, når jeg altid har elsket mit job 

 Det er en ubehagelig fornemmelse at måtte gå uforberedt ind til en undervisningstime. Det er skidt 
for arbejdsmiljøet, hvis vi gentagne gange må sige nej til at hjælpe en kollega med en opgave, fordi 
vi selv er for pressede. En stresset hverdag giver heller ikke samme rolige samspil og relation til 
eleverne. 

 Dårlig indvirkning, det er stressende og ubehageligt at folk ræser afsted og har ikke ordentlig tid til 
hinanden. Har ikke ordentlig tid til møder og spørgsmål fordi de har så lidt tid til forberedelse og 
derfor hellere vil nå denne. 

 Det er svært at sige så tidligt på året, men jeg frygter, at de store sammenhænge går tabt, både 
for elever og lærere. 
Jeg mangler i hvertfald tid og ro til fordybelse i min planlægning og til at danne mig et solidt billede 

af, hvor den enkelte elev står. 
 Alt skal nås hurtigst muligt og du har dårligt tid til fordybelse af bl.a. tværsuger og børn der har det 

svært. Til gengæld har vi rigtig mange møder om bl.a xx,xx 

 Jeg bliver nervøs fordi jeg kan ikke kan overskue hvornår de ventende opgaver så kan løses. Jeg 
mister overblikket og synes alle de større opgaver hober sig op. Samtidig rykker eleverne for deres 
bedømmelser. Vi skal sætte mål og kriterier, men der er ikke god tid til at evaluere på elevernes 
læring, endsige tid til den individuelle vejledning. 

 Min underisning er dårligt forberedt. 
 Det er utilfredsstillende, men jeg har besluttet mig for det ikke er mit problem. Jeg gør hvad jeg 

kan når jeg er på arbejde. Mere kan jeg ikke gøre. 
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 Jeg er gladere på job, da jeg har haft fritid og føler mig udhvilet.  
Jeg giver mig mere tid til det enkelte projekt, da jeg ikke haster videre.  
Ja, det kommer til at gå ud over kvaliteten, men det er skønt ikke at arbejde så meget. 

 Er beskrevet tidligere. 
 At jeg af og til møder til en lektion hvor jeg ikke har nået at forberede mig 
 Jeg er dybt frustreret over ikke at kunne gøre mit arbejde godt nok. Kvaliteten er lav og 

undervisningen bærer præg af discountløsninger. 
Jeg er konstant stresset og føler mig utilstrækkelig - det er et stort nederlag for den faglige stolthed 
ikke at kunne gøre sit arbejde ligeså godt, som man plejer 

 Vi er heldigvis et godt team, der er fælles om at beslutte havd vi skal prioritere, og hvad vi ikke kan 
gøre mere, så jeg står ikke alene med beslutningerne, men det er da kilde til irritation, at vi ikke 
kan gøre vores arbejde så godt, som vi gerne ville. 

 Dårligere undervisning, genbrug af gammel undervisning , mindre fornyelse, færre afleveringsopg. 
Til eleverne, da de ikke kan blive rettet. 

 Min glæde ved arbejdet er forringet, da jeg føler at jeg levere en ringere undervisning. Men jeg helt 
principielt vil jeg kun tage arbejde med hjem, som er strengt nødvendig for at få undervisningen til 

st hænge sammen. 
 Meget genbrug og rutine 

Uinspirerende og stressende  

Dårlig samvittighed  
Føler sig presset til at vælge teammøder frem for individuel forberedelse 
Følelsen af at være konstant bagud 

 Men opnår ikke en fornemmelse af tilfredshed med sit arbejde. Man må trække på skuldrene og 
abstrahere sig ud af, at man ikke kan være ansvarlig. 

 Eleverne klager og viser mangel på motivation i timerne... min egen lyst til undervisningen er 
faldet... forældre viser utryghed ved skolen. 

 Meget forringet kvalitet. Utroligt dårligt arbejdsmiljø. Kan mærke jeg skal passe meget på ikke at 
gå ned med flaget 
. jeg ikke har ordentlig tid til at hjælpe en kollega. 

 Kvaliteten af arbejdet bliver ikke tilfredsstillende. 
 Det har stor betydning for ens samvittighed og sikkert også for den måde, man helst ser sig selv 

på. 

Som lærer kan man arbejde i det uendelige, da der altid er et og andet, der kan gøres bedre; men 

det er ubehageligt ikke at være velforberedt. Det kan øge ens usikkerhed i undervisningssituationen 
og det er i det hele taget ikke tilfredsstillende. 
Det kan absolut heller ikke være tilfredsstillende for eleverne. 
Hvis forældrekredsen med tiden kommer med kritik, der vedrører manglende forberedelse, kan der 
komme konflikter ud af det. 
Jeg er spændt på, hvordan vi i lærerkollegiet trives med det på sigt. I øjeblikket er der mange "der 

hænger". Måske kan vi ved fælles hjælp finde den gode vej i arbejdet. 
 Det har været meget hårdt for mig, at jeg har været nødt til at slække på kravene og kvaliteten af 

mit arbejde.Selv om jeg tilsidst både brugte spisepausen og tog opgaver med hjem, kunne jeg ikke 
følge med. Jeg er normalt en hårdtarbejdende og glad lærer, som elsker mit arbejde og kaster mig 
gerne ud i nye udfordringer og projekter. 
Men det her projekt er ikke noget for mig, og nu er jeg sygemeldt med stress. 
(OBS Ang. spm 16 skal der vel tages højde for ansættelsesgrad. Jeg er på nedsat tid:32 t.) 

 Det er utilfredsstillende ikke at forberede sig så godt som muligt. 
 Det er stressende, at jeg ikke føler, at kvaliteten er i orden- at jeg kommer uforberedt til timerne. 

Det er ødelæggende for arbejdsmiljøet, at der ikke er styr på arbejdsopgaverne. Det er 

ødelæggende for arbejdsmoralen, at der ikke er et pædagogisk sigte med skolereformen. Det er 
belastende at alt, hvad der skal laves sker under pres. Det er hårdt for familielivet, at mine børn nu 
skal hentes til sidst. 

 Det er dybt frusterende og nærmest angstprovokernde at stå  foran en 7 kl i mat. Der forventer 
kvalitet i undervisningen, og have svært ved at levere..  Det er også psykisk hårdt at have en 
masse viden om hvordan man kan lave en gode undervisning, unden at kunne nå det.. Og så bliver 
det bare så som så.. Og det er hårdt synes jeg. 

 Utilfredsstillende. 
 Forrige år havde jeg både plan A, plan B og plan C når jeg gik ind i klasselokalet. Nu har jeg en halv 

plan A! 

Jeg har, i de gode uger, dvs. dem uden for mange møder, 10 minutters forberedelse pr. lektion til 
forberedelse, eventuel fotokopiering og efterbehandling. 
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Jeg har aldrig forberedt mig så lidt. 
Jeg har aldrig har så lidt fælles forberedelse og planlægning med mine kolleger som nu, der er tid til 
det, og der er i øvrigt heller ikke overskud til det. 
Jeg er også på vores læringscenter. Her kan man også mærke at kollegerne har meget lidt 
overskud. Selvom man kan tilbyde hjælp og sparring til undervisningen, er der ikke overskud til at 
modtage det.  

Vores ledelse har intet overblik over hvor mange opgaver den enkelte har, de har heller ikke sørget 
for at der er en struktur, der gør at man har mulighed for at mødes i de relevante 
samarbejdsorganer. 

 ? 
 mindre kvalitet 
 Man er ikke helt tilfreds med sin indsats 

 Manglende arbejdsglæde og en ligegyldighed indsniger sig i form af reduceret ansvarsfølelse. 
Stressfatoren er også tydelig. 

 stresset/ kedelig undervisning / pligtbetonet/fantasiløst 
 Jamen det er jo dybt utilfredsstillende og stressende ikke at være velforberedt. Glæden ved 

arbejdet er afløst af stress og mega frustration. 
 Det er frustrende ikke at gøre arbejdet så godt, som jeg ved, jeg kan. 

Forældrene har en forventning om, at eleverne får bedre undervisning, men virkeligheden er en 

anden. Vi når ikke det vi skal og bare det at få forberedt dagen efter er svært. Når der så kommer 
ekstra ting såsom forældremøder, praktikanter m.m. så sejler undervisningen helt. 

 Det er naturligvis ikke optimalt at man skal forberede sig ringere på nogle fag og fagområder. Jeg 
prøver at veksle lidt mellem fagene, så det ikke er det samme der bliver ramt.  Jeg tænker at man 
nok bliver en dårlig underviser og en mindre spændende lærerpersonlighed ved ikke at forberede 
sig optimalt. Man må ikke glemme at lave noget fantastisk undervisning en gang imellem, for at ku 
holde sig selv ud.. 

 Undervisningskvaliteten er sænket væsentligt først pga manglende pc dernæst pga meget 
vikararbejde i forberedelsestiden. På disse dage har der ikke været plads til pauser overhovedet - 
så er man træt efter en lang dag med 6 indskolingsbørn med tilknytningsforstyrrelser og kun 2 
medarbejdere hvor vi normalt er 4... Det giver igen mange konflikter når en normalt meget 
struktureret hverdag ofte bliver brudt op og klares igennem ved hjælp af nødløsninger. spørgsmålet 
er hvor længe man kan holde til at arbejde under disse vilkår. Lige nu prøver vi at få ledelsen til at 

forstå konsekvenserne af den manglende forberedelsestid. 

 Kvaliteten er dårligere - arbejdsmiljøet forfærdelig, der er næsten aldrig ro. 
 En fornemmelse af at man skal famle lidt i blinde ift. målene. 

En følelse af, at man ikke helt giver eleverne den undervisning som man gerne vil. 
 Kvaliteten er faldet drastisk! - Men det kan jo ikke komme bag på nogen, så det er ikke noget jeg 

stresser over. 
 Der skydes genveje. Det stresser mig og mine kolleger. Antallet af stressramte kolleger er større 

end sidste år. 
 Føler mig utilstrækkelig og stresset. Vågner tidligt og tænker på mit arbejde. 
 Kvaliteten bliver lavere,  da forberedelsen er dårligere, kortere end tidligere 
 Jeg føler jeg hele tiden er bagefter, jeg får ikke det samme ud af mine klasse som jeg fik før. 

Mindre lyst til mit arbejde 
 Det har en demoraliserende betydning. Vi prøver at lade som om at det ikke går os på.  Men det 

undergraver stoltheden i at udføre et godt og meningsfuldt stykke arbejde 

 Ringere arbejde 
Dårlig udnyttelse af mine resurser 

 Jeg har ingen dårlig samvittighed, når jeg har fri! 

 Det er en stor psykisk belastning ikke at kunne nå at gøre sit arbejde godt nok ift egne kriterier. 
Det er ikke længere sjovt at komme på arbejde. Det faktisk forfærdeligt 

 Nogle dage er jeg forberedt mindre end jeg ville have været tidligere, men har valgt, at leve med 

det. Vi er bedt om et stykke arbejde, og det erlægger jeg så ... 
 Man går nogle gange til time uden at være helt på omgangshøjde, hvilket naturligvis er belastende, 

ikke mindst for den professionelle selvagtelse. 
 Mit arbejde føles stressende. Man skal være god til at sige: "Fuck det! Det er ikke mig, der har 

ønsket denne situation!"  
 Undervisningen lider 
 Arbejdsglæden forsvinder og tanker ideer der plejer at være i flow forsvinder. 

 Det er meget stressende at møde op uden at være forberedt. 
Jeg plejede at have en plan a, b og c - plus ekstra opgaver.  
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Nu når jeg ofte ikke at have en plan a, men må ryste noget ud af ærmet. 
Heldigvis kan man overraske sig selv engang imellem, men det er ikke særlig tilfredsstillende og 
fremmer ikke min arbejdsglæde.  
Arbejdsmiljøet beskrives bedst sådan her: 
Vi har ikke engang røven i vandskorpen. Røven er langt under vandet og vi forsøger at gribe efter 

vores snorkel. Den er også snart fyldt med vand og min kollega rækker mig et sugerør og noget 
elefantsnot, så den kan klistres oven på snorklen, men det er som om det ikke holder.  
Nu står vi alle og kæmper om de sidste sugerør i pakken. 

 Fordybelse mangler i den grad. Kører på min erfaring, men har alligevel meget travlt! Teamarbejde 
og fagudvalgsarbejde er fuldstændig nedprioriteret. Spontane samtaler med mine elever er meget 
svære at få passet ind, desværre! 

 Se forrige svar. Er bekymret..ikke for om jeg kan lære min klasse nok, for det ved jeg, jeg kan gøre 
også uden nedskrevne planer...men for om jeg kan holde til hele tiden at være bagud og føle mig 
utilstrækkelig. 

 Det er vanskeligt at stå overfor børnene når jeg ikke er godt forberedt, dette kan give usikkerhed i 

min undervisning. 
 Det er stygt at gå med den viden, at tingene ikke er helt i orden. Jeg er vant til at have alting " på 

plads". - Det er sørgeligt fordi det går ud over nogle sagesløse børn og deres indlæring. 

 Mit arbejde bliver helt klart af ringere kvalitet. Det er ikke seriøst ikke at have tekster til brug i 
undervisningen inde under huden - og efterbehandlingen bliver mangelfuld. 
Det er stærkt utilfredsstillende - men jeg er nødt til at tænke, at 'de får, hvad de har besluttet, at 
de vil have'. 

 Det er en stor stress faktor at man hele tiden føler at man er bagud med sit arbejde. At man ikke er 
ordentlig forberedt til timerne.  
Det er også svært at vælge hvilke arbejdsopgave man skal sorter fra, så ofte udfører man 

opgaverne på trods at manglende tid. 
Hvis ikke det bliver nemmer at overskue og nå sine arbejdsopgaverne vil undervisningen blive 
forringet. 

 Det stresser ikke at nå alle opgaver, hvis man er bagefter med papirarbejdet - så kan det gå ud 
over borgerne. 

 . 

 Mit arbejde er ikke grundigt. Der er ikke tid til fordybelse. Der er ikke tid til skriftlig respons til 

eleverne. Der er ikke tid til fælles forberedelse og samarbejde med kolleger, da vi ikke har 
forberedelse samtidig. 
Det er hårdt at være presset hver dag. 

 Min forberedelse er blevet ekstrem mangelfuld. En af grundene er, at jeg ikke kan forberede mig i 
flere timer i træk (som jeg tidligere gjorde om aftenen og om søndagen), men må lægge min 
forberedelse i de små "forberedelses-blokke", som mit skema byder på. Det er meget 

utilfredsstillende, og jeg synes slet ikke, at jeg længere er den gode, kreative og velforberedte 
lærer, som jeg var før. Jeg er nærmest lidt flov over den kvalitet, som jeg ind imellem må byde 
eleverne. 
Jeg fornemmer, at mine kolleger også går og er meget frustrerede og der hersker en nærmest 
hektisk og nervøs stemning på skolen. Vi er ikke det glade og givende folkefærd længere, og 
arbejdsglæden er langt væk. Heldigvis har jeg nogle søde kolleger, men jeg ville også gerne være 
en glad og tilfreds lærer! 

 Jeg er blevet mindre stolt af mit job - nu gør jeg intet, efter arbejdstiden er slut. :-( 
 Jeg oplever hele tiden at være bagud, og jeg oplever hvor utilfredsstillende det er hele tiden at 

levere andenrangsarbejde. Visheden om at jeg kunne og plejede at levere en helt anden kvalitet af 

undervisning gnaver inden i. 
Det er stressende og utilfredsstillingende.  
Jeg trives ikke længere med at være lærer. 

 Mit arbejde bliver halvt - jeg gør det jeg synes er vigtigst først, og så må det andet vente. 
 Manglende arbejdsglæde og tilrettelæggelse af læring for hver enkelt elev 
 - ringe mulighed for Nytænkning, tidspres 

- ringe mulighed for at færdiggøre i gangværende forberedelse 
pga af skemalagt forberedelsestid i enkelt lektioner 
- Ringe/gammelt eller intet brugbart PC udstyr 
- Lokaler med støj fra gang/eller andre loklaer 

 At jeg bliver vildt stresset og dermed også frustreret 
 Dårligere forberedelse/efterbehandling - ringere kvalitet i undervisningen. 
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 Jeg er blevet mere stresset, fordi jeg aldrig kan komme til bunds i bunkerne på mit skrivebord. Jeg 
når sjældent at holde frokostpause. 
Jeg kan ikke længere tilrettelægge mit arbejde udfra deadlines - opgaver gives ikke retur til klassen 
samtidig, men dumpes ud når der er lidt overskudstid. 

 Jeg føler, min undervisning bliver overfladisk og jeg når ikke i dybden. Det materiale jeg bruger er 
mere "generelle" og ikke så godt tilpasset de enkelte elever som før. Eftebehandling og evaluering 

af undervisningen er også blevet mindre. 
 Det er utilfredsstillende, jeg føler at jeg bliver en dårligere lærer. 
 jeg er vant til at have mange bolde i luften og få dem afsluttet, så lærerne får den optimale 

sparring/hjælp. Det gav travlhed, men ingen stress. 
Nu bliver opgaverne ikke afsluttet og mange arbejdsopgaver må vente, det giver både travlhed og 
stress. 

Det skal siges, at vi på PLC er et meget velfungerende team med superdygtige medarbejdere og 
vore kolleger har i mange år haft rigtig meget glæde af os på PLC, som allerede før reformen var en 
meget velintegreret del af undervisningen på vores skole 

 Kvaliteten af min undervisning er helt bestemt blevet ringere, og det går ud over min professionelle 

stolthed og dermed det psykiske arbejdsmiljø. På min skole går lærerne meget op i om der er tid til 
dit og dat. Det er vildt frustrerende, man holder øje med om der er kolleger, der forbereder sig 
udenfor arbejdstiden, skælder ud og bliver meget forargede. Man er virkelig tyndslidt. 

 Det påvirker mig negativt, jeg føler mig presset og føler ikke at jeg gør arbejdet til min egen 
tilfredstillelse.  

 Indtil videre er det nok min egen tilfredshed. Arbejdsmiljøet er under belastning, da alle andre har 
det mindst ligesom jeg selv. Flere er begyndt at vise tegn på stress. Der er kun sjældent eller aldrig 
mulighed for at tale m skolens andre lærere. 

 Kvaliteten hænger sammen - men der bliver ikke udviklet noget nyt eller lavet nye tiltag. 
 Jeg er forberedt, men ikke så godt, som jeg var tidligere, mangler dag til dag forberedelse. Mangler 

også at kunne fordybe mig i stoffet, er forberedt overfladisk 
 det er da vildt utilfredsstillende ikke at kunne yde samme kvalitet som før. man bliver sur og 

utilfreds, lunten er kortere og det er meget let at komme i en diskussion med kolleger 
 Største problem er manglende muliglighed for fælles planlægning og samarbejde i teamet, såvel 

med lærere som pædagoger. 
 Jeg skal være meget skarp og på når jeg står overfor børnene med en halvflad forberedelse hvor 

ikke alt er gennemtænkt. 

 Se mine andre svar. 
 Det giver en klart dårligere undervisning. 

Det er utilfredsstillende ikke at kunne gøre sit arbejde ordentligt. 
 Dårligere kvalitet af mit arbejde generelt. 
 Fokuserer intenst på ikke at lade det blive en stressfaktor. 
 Dårligere uv. og mere kopimateriale. Fortravlede kolleger uden overskud 

 Kvaliteten er absolut faldende, da jeg planlægger fra dag til dag. De forløb jeg producerer, bliver 
mere tilfældige, da jeg ikke har tid til fordybelse og til at læse alle tekster før jeg bruger dem.  
Arbejdsdagen er meget hektisk og man spiser ofte, mens man sidder og forbereder eller har tilsyn. 
Jeg synes mit arbejdsmiljø i den grad er forringet. Både fordi dagene er hektiske og fordi min 
indflydelse er blevet mindre. 

 --- 
 Dybt utilfredsstillende. 

 Stressende 
 Min undervisning er mere bundet til tilgængeligt materiale = mindre varieret og spændende 
 Dårligere undervisning. 

Stress. 
 Det er ikke tilfredsstillende ikke at kunne levere d kvalitet man mener er den rigtige. At man nogle 

gange ikke er så forberedt som man burde være... Særligt når man undervise på en anden måde 

end tidligere gennem brig af digitale lærermidler i stedet for de sædvanlige bøger... 
Når vi man skal igang med elevplaner osv, så blævrer det spændende at se, hvad der sker. Har 
flere kolleger, der ikke har fået lavet årsplaner endnu osv, så.... 
Er tillidsrepræsentant så frygter hvordan det udvikler sig for kollegerne i løbet af efteråret.... 

 Jeg tenderer til at gøre det, som virker, og som jeg har gjort tidligere. At læse en ny roman med 8. 
klasse kan ikke komme på tale - hvornår skulle det forberedes? De hjemmeproducerede opgaver er 
en saga blot - nu tager vi engangsmaterialet med stavetræning i stedet.  

Jeg er mere trist over min hverdag, end jeg havde kunnet forestillig mig. Jeg har været på samme 
skole i 33 år, og ingen har været gladere for sit arbejde end mig. I år opdager jeg, at jeg næsten 
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ikke kan holde ud at fortælle om det, når familie og venner spørger: "Nå, hvordan går det så?" 
Tendentiøse udsendelser i tv eller do. artikler i aviserne gør det ikke nemmere! 
Heldigvis underviser jeg alle mine timer på den dejligste årgang 8. klasser, vi nogensinde har haft. 
Men hvordan ser det mon ud, når de forlader os i 2016? 

 Har det rigtigt skidt med visheden om, at jeg kunne gøre det  meget bedre - hvis bare der var mere 
tid!  

Er desværre slet ikke i tvivl om at det er kvaliteten i undervisningen, det går ud over! 
 Jeg når som regel kun at fokusere på, hvad eleverne skal lave, og ikke formulere mig om hvorfor - 

altså målfastsættelse. Jeg håber på, at jeg på baggrund af min erfaring har det med implicit. Men 
det er utilfredsstillende, og det stresser mig. Jeg ved, jeg kunne gøre det bedre, mere differentieret 
og sjovere for eleverne. 

 Det stresser og mindsker da også arbejdsglæden. 

 Jeg er frustreret meget af tiden. 
Er ikke glad for at komme på arbejde mere. 
Skifter mellem at være rigtig vred og ked af det. 
Har det fysisk dårligt: problemer med maven, ondt i hovedet og synsforstyrrelser, som jeg skal 

have tjekket hos lægen - det er jo ikke sikkert, det har noget med arbejdet at gøre, men jeg føler 
mig helt sikkert presset. 

 Føler mig mindre velforberedt  

Forberedelse har her i begyndelsen af året nærmest været fra dag til dag - følelse af at skulle 
"overleve" 

 Det er ikke tilfredsstillende, at ex. forælderbreve ikke bliver skrevet til tiden. Eller årsplaner, eller 
forberedelse. Det er frustrerende og giver stress 

 Jeg forsøger at fortælle mig selv, at det ikke længere er mit ansvar. Det er taget fra mig. Og efter 
at jeg har indset, at jeg før har arbejdet alt for meget i min fritid, kommer jeg heller ikke til igen at 
levere så meget ekstra arbejde, når vi bare mistænkes for at gå tidligt hjem for at lægge os på 

sofaen. Jeg kan kun nå det, jeg kan nå i arbejdstiden og hvis det er sådan, de vil have det, er det 
sådan,de skal få det. 
Ind i mellem tuder jeg i bilen på vej hjem, fordi det føles så forkert at skulle være kreativ mellem 
klokken 15.15 og 16.05 og over ikke at nå alt det, jeg gerne vil. Så skælder jeg mig selv ud og 
forsøger at minde mig om, at jeg bare skal undervise, jeg skal ikke længere være lærer i traditionel 
forstand. 

Jeg har hidtil arbejdet hjemme til jeg var færdig med en opgave. Jeg har ind imellem hygget mig 

med forberedelsen og har udviklet spil og lege til sprogundervisningen. Dem bruger jeg af nu, men 
der bliver ikke udviklet nyt. 

 Det gode diff. forløb er der desværre ikke længere tid til. 
 Jeg er afklaret med arbejdsgiverens prioritering, spørgsmålet er om det var hensigten med Lov 409. 
 Det er utilfredsstillende at levere en vare af ringe kvalitet, når man er ambitiøs og elsker sit job! 
 Kvaliteten forringes 

 Jeg synes, at den manglende ro og tid til min forberedelse og evaluering af undervisningen gør mit 
arbejde dårligere og mindre spændende. Jeg er blevet nødt til at ty til kopi-sider og køre-selv-
opgaver i stedet for, at lave noget nyt til smartboardet, fordi det tager længere tid for mig, at 
forberede de interaktive forløb her.... 
Det er ikke tilfredsstillende for mig selv, og jeg er ikke sikker på, at jeg når ud til alle elever i 
klassen. 
Man kan sige, at jeg er vendt tilbage til at afvikle undervisningen som jeg selv oplevede den i min 

egen skoletid. 
 Jeg er stresset og frustreret og føler mindre arbejdsglæde 
 Det er et problem, at man føler sig uforberedt. Man kan ikke rette opgaver, som man plejer, og 

man er hele tiden på "bagkant" med udviklingen. På min skole skal vi have 10 fordybelsesuger på 
et år, men de ligger så tæt, at man hele tiden er i gang med at planlægge 2-3 ford.uger frem og 
man når ikke den alm. planlægning. 

 Føler mig uforberedt og har dårlig samvittighed fordi jeg føler at jeg kunne gøre det bedre... 
 Jeg finder det dybt utilfredsstillende. Bliver ofte frustreret når jeg skal gå ind til en klasse og ikke 

ved hvad jeg kan forvente derinde. Jeg føler ikke jeg gør mit bedste i mit arbejde. Det her er noget 
jeg kan gøre bedre, hvis jeg selv fik lov til at bestemme. 
Men jeg har mine aftener fri... det er bestemt en lettelse. 

 Det forringer helt klart kvaliteten af undervisningen. Det påvirker arbejdsmiljøet... for alle lærere 
oplever, at der ikke er forberedelsestid nok. Det slukker også engagement og arbejdsglæden bliver 

mindre og mindre hos lærerne. Det er en spiral af dårligt arbejdsmiljø, som spredes. Man føler en 
stor afmagt og at ingen vil lytte til os, "som har benene i mulden". 
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 En stressende følelse af ikke at have styr på min undervisning 
 Kvaliteten er forringet, da forberedelsen ikke kan nåes inden for arbejdstiden. Påvirker mig da 

psykisk, når man ikke er tilfreds med sin indsats. Men arbejde i fritiden, - NEJ, SGU DA! 
 Det er ubehagelig ikke være velforberedte, ikke slå til, følger man er for langsom, eleverne spørge 

til ting man ikke kan svare på, da alt ikke er planlagt, som det plejer. 
 Kvaliteten af min undervisning i dansk i 9.kl er blevet ringere. 

 Arbejdsmiljøet er generelt dårligt. Alle føler, de ikke gør deres arbejde godt nok. 
 Vil gerne ringes op . . .  

stressfaktoren er det værste. Jeg har kun mandag og torsdag til forberedelse. UV starter 13.10 om 
mandagen. To lektioner. Jeg har de sidste tre uger gået til undervisning med nakkespændinger og 
lettere rundtosset, da det har været utrolig hårdt at skulle nå så meget først. 
Som nævnt i noget af det første har jeg jo ingen arbejdsplads. Det meste af tiden foregår 

planlægning og brevskrivning i en meget trafikeret aula. 
 Jeg synes ikke selv mit arbejde er godt nok. Jeg er hele tiden bagefter. 
 Stor utilfredsstillelse. Følelse af at være stresset og løbe stærkt uden at nå det man vil. 
 Ikke rart at mangle forberedelsen! 

 Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Kvaliteten af undervisningen er ikke som jeg ønsker. 
 Er jeg vist kommet til at skrive tidligere! Ups 

Jeg er jo gammel lærer og kvinde, og der eksisterer jo mange fordomme om hvordan, det så er vi 

er (it- forskrækkede, kan ikke leve med ikke at være forberedte, ikke omstillingsparate, ikke villige 
til at ændre undervisningsform) jeg vover dog alligevel: Jeg synes, at en stor del af min 
læreridentitet er/ har været (?) at jeg altid har/har haft(?) TID til kolleger og elever, jeg er sådan 
en, som man spørger om, hvorfor er der 2 datidsbøjningsformer af hænger? Hvordan er det nu, 
man skriver i en pdf? Vil du godt lige se her? Der er en, der sidder ovre i hjørnet og græder. Ser at 
der ligger noget her - og sørger for, at det kommer på plads og så videre. Jeg kan allerede nu 
mærke, at jeg begynder at blive nærig med "min" tid 

 Jeg kan være bekymret for hvordan undervisningen skal gå når jeg ikke er forberedt i dybden. 
 Jeg laver god undervisning på trods - jeg oplever, at børnene er meget engagerede og aktive. 

I mit hoved kan der dog være kaos - tidligere har jeg lige tjekket planen for næste dag inden jeg 
har lagt mig på sofaen om aftenen - eller lige inden jeg har slukket computeren - nu må jeg tro på 
at de tanker jeg har gjort mig da jeg på et eller andet tidspunkt forberedte undervisningen. Det kan 
være meget stressende. Det er rart at forberede sammen med kolleger. Dog er det svært, når der 

ikke er tid til fordybelse - når forberedelsestiden ligger spredt - og f.eks. i 5x15 minutter hver 

formiddag midt i 2.lektion, fordi man på min skole har bevægelsesbånd lige der. 
 Det har den betydning at man konstant føler sig bagud. 
 At jeg i langt højere grad må improvisere/ bruge mine didaktiske evner i undervisningen 
 Det er meget utilfredsstillende ikke at føle man yder max, i alt det man underviser i. Der er blevet 

en dårligere stemning blandt kollegaerne, da alle er i samme båd og ikke når deres forberedelse. 
Når der så kommer ændringer ifht. Det planlagte, så er det dem der brokker sig højest, der får 

deres vilje, på bekostning af den ellers normalt godt stemning. Det har stor betydning for 
arbejdsmiljøet, da vi ikke er helt så rummelige i forhold til hinanden længere, som vi tidligere har 
været. 

 Jeg prioriterer at være forberedt til undervisning, så mine elever ikke mærker noget. Men jeg synes 
det er lidt frustrerende ikke at kunne deltage i teammøder og være en god samarbejdspartner for 
mine kolleger.  

 Noget af min forberedelse bliver ad hoc 

Det forkromede overblik over ugen eksisterer ikke på noget tidspunkt. 
 Er spændt på, hvor længe vi holder 
 Kreativiteten har ikke tid til udfoldelse. 

Har svært ved at indgå forpligtende samarbejdsaftaler med kollegaer. 
 Må hele tiden skyde noget til næste uge 
 Det er stressende og frustrerende at skulle møde op til undervisning, man ikke har forberedt 

tilstrækkeligt 
 Dyb frustration - stress 
 Det er selvfølgelig mindre tilfredstillende ikke at udnytte sine kompetencer optimalt. 
 Det er utilfredsstillende ikke at være ordentligt forberedt. Jeg prøver ikke at lade mig stresse af det. 

Jeg leverer varen så godt, jeg kan. 
 Min forberedelse er ikke altid optimal 
 Jeg føler det meget presset at jeg ikke er så forberedt som før, det er med lister til hver morgen 

hvad jeg skal lave fra 7.00 til 7.45 jeg er ikke på noget tidspunkt kommet længere end fra dag til 
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dag forberedelse   
det kan godt give vågne nætter 

 Det er utilstrækkeligt og dybt utilfredsstillende hele tiden at føle sig bagud. 
 Vi nå ikke til de spændende ting i undervisningen da vi ikke har forberedelsestid nok. 
 Stress 
 Vi har et skrækkeligt arbejdsmiljø, hvor vi bestemt ikke holder sammen længere - en hver passer 

sit og prøver at overleve bedst muligt - at kolleger har det skidt, tager vi os ikke længere af - det er 
dersimpelthen ikke overskud og tid til! 
Kvaliteten er langt under standard - men det skyldes også meget en dårlig leder - selvom det er 
svært at skille helt ad. Vi havde dog voldsomme ledelsesproblemer inden reform/nu arbejdstid - og 
derfor tror jeg også at dårlig ledelse er medvirkende til at vi virkelig synes reform er hæslig. 
Jeg er færdig som skolelærer - det er simpelthen ikke sjovt længere - heller ikke at undervise - det 

er blevt en metervare jeg ikke brænder for. 
 Kvaliteten falder og det er dybt frustrerende 
 Jeg er en dårligere lærer, mister engagement, stresser at jeg ikke når at forberede mig ordentligt. 

Men også rart at have fri når man har fri. Fylder dog også når man har fri, at jeg ikke er en ligeså 

god og engageret lærer som sidste år. 
 Meget utilfredsstillende. Jeg har dog mange års erfaring med klassetrin og fag, så jeg "kører på 

rutinen". Men hvor har jeg dog ondt af de nye/ uerfarne lærere. 

 Jeg kan måske snyde eleverne og måske endda forældrene, men jeg kan ikke snyde mig selv. Min 
undervisning er blevet mindre velforberedt og jeg er tit stresset på skolen. Men når jeg kommer 
hjem glemmer jeg alt om skolen og slapper af. jeg har ikke sovet så godt som nu i de 33 år jeg har 
været lærer! 

 Ens integritet som lærer er på spil, når man ikke er ordentlig forberedt 
 Det bliver ofte undervisning "ad hoc", der er ikke tid til de dybsindige planlægninger 
 Kvaliteten er middel med meget gentagelse over tid. Det bliver kedeligt med tiden og ikke det jeg 

valgte undervisningsjobbet for endsige det jeg elskede ved mit arbejde. At jeg ikke når det jeg 
gerne vil nå, kan jeg kun frygte reaktionen på. 

 Min arbejdsglæde, engagement, lyst og faglige interesse er stærkt faldende... Og frustrationen over 
ikke at kunne levere en velkvalificeret undervisning er konstant stigende.. 

 Forberedelsen og dermed undervisningen bliver dårligere specielt i perioder hvor der er mange 
kurser eller møder i forberedelsestiden 

 Kvaliteten forringes selvfølgelig (forudsigeligt). Det er frustrerende, man straffes for det i 

situationen - og man fristes til at arbejde ekstra der hjemme også for ens egen faglige 
tilfredsstillelses skyld. Jeg føler mig (og mit engagement) skamløst og åbenlyst udnyttet! Man har 
ødelagt noget, som jeg har svært ved at se, man kan reparere igen!  

 Evig dårlig samvittighed over det, der ikke er nået/kunne være bedre.  
Stress over at se at jeg ikke rammer alle eleverne og at udbyttet bliver ringere end tidligere.  
Stress over manglende tid til samarbejde med kolleger/forberedelse. 

 At der er uro i klassen. Er min forberedelse ikke i orden, er det mig som lærer og mine elever der 
får en dårlig dag. Tror ikke hverken ledelse eller forældre endnu kan mærke dette.  

 Arbejdet har en ringere kvalitet, mindre differentieret og det er svære at inkludere elever med 
særlige behov. 

 Jeg føler at kvaliteten er faldet, fagligheden er blevet mindre, hensynet til den enkelte elev er 
blevet mindre, jeg er blevet mere stresset og jeg savner kollegial sparring, idet vi nu sidder spredt 
ud over hele skolen og sjældent mødes i frikvartererne. Det vr ellers her at mange af de 

nødvendige hensyn til elever og klasser blev drøftet. 
 utilfredsstillende 
 Det betyder helt konkret at niveauet ikke bliver ligeså højt som før. Der er ikke helt så mange 

forskellige opgaver og niveauer som før. Kvaliteten er blot sænket. 
 Det betyder at jeg ikke kan nå alt det jeg skal, og at undervisningen bliver ringere 
 Jeg bruger ikke så meget tid som før reform på rettearbejdet - der er flere timer i hver af mine fag, 

så der skal mere indhold på. Dette tager også tid, så derfor blot et set eller ok i stedet for 
vejledende kommentarer. 

 Det er problematisk at tiden ikke er til at forberede god undervisning. Kvaliteten stiger ikke og jeg 
har ikke leveret lige så god undervisning i år som tidligere. Det er utilfredsstillende og kimen til 
mavepine ikke at være forberedt. 

 Kvaliteten er virkelig dårlig, jeg åbner bare en bog. Jeg har en meget udfordrende klasse, det 
påvirker dem utroligt meget, at jeg ikke er forberedt.  

Det er meget frusterende for mig, at jeg konstant skal slukke brande. 
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 Dårlig samvittighed overfor eleverne, forældre, kollegaer og én selv.  
Dårligere undervisning og ikke tid til at tænke kreativt og udvikle - undervisning som 
professionalisme. 

 Eleverne får ikke altid så hurtig respons som man kunne ønske sig. 
 Spørgsmålet giver igen ikke mening, da jeg ikke har skrevet, at jeg ikke når alle arbejdsopgaver 
 Der er ved at nedbryde mit overblik, mit personlige engagement, min faglighed og min 

proffesionelisme. 
 Alt kreativt og mere spændende undervisning vælges fra. Istedet blir det bogsystem og hurtige 

ideer der tages i brug 
 Jeg har mistet arbejdsglæden. Jeg kan ikke være den slags lærer, jeg gerne vil være. Jeg har derfor 

opsagt min stilling i folkeskolen og fået job på en friskole. 
 De første uger af skoleåret har været et spørgsmål om " overlevelse". Jeg har ikke lavet årsplaner 

endnu. Jeg planlægger en dag ad gangen og det er frustrerende. 
 Kender ikke omfanget af kvalitetet endnu! 
 Som tidligere nævnt, er jeg pt. sygemeldt. Det skyldes dels, at jeg ikke kan nå alle opgaver, dels at 

jeg ikke føler ledelsen står og bakker op om medarbejderne. De presser i ståstedet på, fordi de tror 

det giver bedre resultater end, hvis de tager dialogen med deres ansatte. 
Ledelsen har valgt at bruge en masse lærerkræfter på bevægelse midt på dagen, som jeg mener 
pædagoger er superdygtige til. I stedet er der så et meget begrænset antal lærere til studiecafe. 

Det er også stressfremkaldende. Det er totalt overladt til lærerne at få studiecafeen til at fungere. 
Misforstået uddelegering, efter min mening. 

 Det giver mig en følelse af, at jeg mangler lidt for at det kan blive helt godt. Man halser lidt efter 
hele tiden. 

 Når der ikke er tid til forberedelse går jeg slavisk frem efter et lærebogssystem. Bogen op af 
skuffen i går side 17 i dag side 18. 

 Stressende og frustrerende ikke at kunne nå det man gerne vil. 

 Kvaliteten er klart forringet. Arbejdsmiljøet er så dårligt, da folk overhovedet intet overskud har. 
 Man mister bare glæden ved sit arbejde... 
 Svært ikke at have tid til at løse opgaver med den kvalitet jeg ved burde være udgangspunktet 
 Indtil nu er det ikke gået ud over kvaliteten, men jeg er bekymret på sigt, da jeg ikke når mere end 

at forberede mig fra dag til dag. Jeg er ikke foran, som jeg plejer og har det bedst med, og jeg 
mangler overblikket. 

 Dårligere undervisning, mindre differentiering.  

Ringere arbejdsglæde. 
 Jeg er ret sikker på at børnene ikke oplever det, men det er frustrerende at tid skal sætte en 

stopper for mine ideer i forhold til min undervisning 
 Jeg føler mig som en dårlig medarbejder, er ikke velforberedt og har svært ved at sove om natten 
 Mangler overblik på længeresigt. Vi skal igang med en emneuge vi ikke ved hvad skal indeholde 
 Jeg er ikke tilfreds med min arbejdsindsats. 

Jeg bliver mere frustreret. 
Oplever ofte at min forberedelsestid går til alt muligt andet - end til at forberede mig.  
Føler at jeg løber og løber uden at opnå resultater. 

 Kvaliteten er helt klart forringet. Det samme gælder min egen tilfredsstilelse. Det giver ikke meget 
energi i længden, når man går fra flere úndervisningslektioner om ugen velvidende at det gik ok 
eller nogenlunde.  

 Det giver stress og dårlig samvittighed 

 Jeg føler mig bare generelt dårligt forberedt til timerne, hvilket fører til generel utilfredshed, da det 
hverken er rart eller motiverende for mig 

 Flere af mine kolleger er sygemeldt pga stress. Pt oplever jeg en følelse af resignation. Man affinder 

sig med situationen og afventer - mange tror, at vi vender tilbage til 
mere normale tilstande næste skoleår. 

 Mit arbejde er ikke udført så godt som det kunne, det kræver is i maven.. 

 Det er utilfredsstillende ikke at kunne nå at forberede undervisning i den kvalitet, jeg gjorde før. 
Teammøder fravælges frem for individuel forberedelse. 
Det positive er, at stressen ´bliver på arbejdet´og at weekender og aftener i meget høj grad 
friholdes for arbejde. 

 Det er stressende, men i sidste ende ikke mit ansvar. Derfor øver jeg mig i ligegyldighed. Sætter 
ikke mere en ære i at gøre mit arbejde godt 

 kvaliteten bliver jo dårligere og mit psy. arbejdsmiljø bliver væsenteligt mere presset 

 Kvaliteten er selvfølgelig dalet. Det er ikke tilfredsstillende. f.eks. er det svært ikke at kunne hjælpe 
de svage elever med individuelle handleplaner. Det er utilfredsstillende ikke at rette og hermed lave 
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en tilfredsstillende evaluering. Det er heller ikke tilfredsstillende ikke at ha den fornødne tid til at 
tilrettelægge undervisningen optimalt. 

 dette her er ikke undervisning, men en pasningsordning! 
 Kvaliteten er dalet betydeligt. Jeg laminerer ikke mere små spil, der krydrer sprogundervisningen. 

Laver ikke egne arbejdsopgaver, har ikke overblik over bevægelseslege ( det kræver tid). Jeg er 
blevet en lærerrobot. Og så er jeg dødtræt efter en arbejdsdag. Vi har registreret meget fravær, 

børns sygdom og udbrændthed rumler. Appelsinen er presset til den yderste skal......folk taler om 
at holde op, det giver et super usundt arbejdsklima. Folk griner ikke mere.... 

 Utilfredsstillende for mig og eleven ikke at få hurtig og fyldestgørende respons.  
Skaber uro, når jeg ikke har læst klassens tekster på forhånd, med deraf følgende overblik. 

 Jeg når min kerne opgave - undervisning. Det er stadig verdens bedste job, men det slider mere. 
Min sengetid er rykket et par timer frem.  

Heldigvis har jeg gode elever, så da jeg fik små stress symptomer, så de det før jeg gjorde, og 
sagde "du skælder mere ud". Så satte jeg tempoet ned på foreberedelse så nu går det igen. Jeg har 
en klar aftale med dem (7.klasser), at de skal sige det hvis det sker igen. 

 Har besluttet mig for at problemet ikke er mit og 

 Det går ret godt 
 Det betyder en omlægning af undervisningen med betydeligt mindre rettearbejde og individuel 

elevevaluering 

 Undervisningen bliver ringere 
 Det er irriterende og noget af glæden ved at forberede kan forsvinde, da jeg skal gøre det samme 

på kortere tid. 
 Kvaliteten af undervisningen bliver indimellem dårligere/mindre kreativ. Der kan komme en dårlig 

stemning i personalerummet, da mange er pressede/stressede. 
 Vi når ikke frem til det nyskabende, kreative og sjove. 

Nu arbejder vi med bøgerne og dermed "den næste side i morgen". 

Der er blevet mindre samarbejde og sjov kolleger imellem. Alle prioriterer individuel forberedelse.  
Der er ikke meget nytænkning. Der er ikke kommet flere anderledes dage med fordybelse. 

 Det er frustrerende, når man ikke føler sig ordentligt forberedt. Der er ikke tid til at læse 
baggrundsviden op, således at man er lidt foran eleverne. Specielt ved nye emner/temaer. 

 Det er svært at vænne sig til at gå, når tiden er gået i stedet for at være færdig, når man rejser sig. 
 ødelæggende, demotiverende. Jeg er så træt, så træt og så grådlabil, fordi jeg ikke er glad for mit 

arbejde mere. Jeg er ikke på forkant mere, det er ikke mig, der har fat i den lange ende. Jeg er 

reduceret til en fabriksarbejder. Jeg har oplevet lektioner, hvor jeg har været lettere panisk, fordi 
jeg ikke havde nået at forberede mig, som jeg plejede. 
Jeg glæder mig til min snarlige pensionering, som bliver fremrykket p.g.a. denne vanvittige lov. 

 Træls at jeg føler st jeg hele tiden er bagud 
 Arbejdsmiljø er presset og præget af frustrationer og lettere stress! Kvaliteten af mit arbejde er 

svingende!  

 Kvaliteten af mine udførte arbejdsopgaver lader vældig meget tilbage at ønske. 
Arbejdsmiljøet på min skole er ganske enkelt rædselsfuldt. 
Gode kolleger vrisser ad hinanden, mange føler sig ekstremt pressede og har totalt mistet 
overblikket, og adskillige har givet udtryk for, at de har været nødt til at "slippe taget".  
Personligt er jeg blevet frataget min faglige frihed, hvilket har medført ganske betydelig forringelse 
af min motivation og dermed min arbejdsglæde. 

 En del bliver mere overfladisk 

 Ikke noget. 
 Undervisningen haltet, da jeg ofte må møde uforberedt. Eleverne venter urimeligt længe på at få 

tilbagemeldinger på afleveringer og prøver. Man har ikke tid til at tale med kolleger, så jeg føler mig 

meget isoleret. Jeg føler stress dagligt og har dårlig samvittighed over for elever og forældre. 
 Utilfredsstillende og stressende. 
 Utilfredshed over niveauet 

 Personligt mere end utilfredsstillende og dermed ringere arbejdsglæde. 
 Kvaliteten af min undervisning er selvsagt blevet forringet, i og med at omfanget af mine 

arbejdsopgaver er blevet øget, samtidig med at min forberedelsestid er blevet nedsat. 
 Er i en specialklasse og har endnu ikke fået lavet piktogram-skemaer til alle eleverne, da tiden ikke 

har været til det. Ved ikke hvordan jeg skal nå at lave elevplaner for eleverne, når tiden nærmer sig 
- det har betydning for samarbejdet med PPR. De mange timer vi plejer at lægge i at gøre klar til et 
nyt skoleår, har vi ikke haft mulighed for i år og det har betydet at starten for eleverne har været 

"lettere" kaotisk. 
Kvaliteten af mit arbejde har været under standarden for det jeg ser som acceptabelt. 
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Ønsker dog ikke at ændre på at mit arbejde skal ligge på skolen og kun skolen, tiden til at nå de 
mange praktiske opgaver plus de fagfaglige er bare alt for lidt.  

 Undervisningen bliver for ensformigt og "kedeligt". 
Jeg holder kun pause én gang om ugen sammen med mine kollegaer, hvilket gør at man kan føle 
sig meget alene på sin arbejdsplads. 
Jeg er ikke nok forberedt til møder, hvilket giver en følelse af, at man er uprofessionel. 

 it-situationen er ikke så velkørende som den har været. Undervisningen bliver knap så kreativ/sjov. 
 Jeg skal som sådan nok nå det hele - det bliver bare derefter! Jeg tænker på kvaliteten af de 

kommende elevplaner! Der er ringe muligheder for at mødes og tale om det pædagogiske i 
arbejdet. Samarbejdet er defragmenteret! 

 Kvaliteten bliver naturligvis ikke den samme, da jeg skal nå mere på kortere tid. 
 Kvaliteten må vel være helt i top, for det er jo den tid, som ledelsen mener, jeg skal bruge på 

opgaven. 
Det er ikke som sidste eller forrige år, men det skal jo også være nyt - og det er det!!! 
Mit arbejdsmiljø - fint. Jeg har fri, når jeg forlader matriklen; fri i weekenden, og jeg går ud fra at 
det er sådan det er, at være normaliseret. Dejligt. 

 Kvaliteten af det jeg kan yde på arbejdspladsen er faldet markant med lov 409, da 
undervisningstiden er udvidet, og vi pludselig er blevet bevidste om, hvor mange gratis timer, vi 
har arbejdet førhen. Nu holder jeg mig, næsten, indenfor min arbejdstid, men for at noget som 

helst kan hænge sammen, arbejder jeg stadig gratis min. 2 timer om ugen, med den sorteste 
samvittighed overfor mine kolleger, men ellers kunne jeg ikke få noget undervisning til at hænge 
sammen. 
Jeg er ked af det når jeg tager på arbejde om morgenen, og ked af det mår jeg går hjem. Indtil 
dette skoleår, har jeg haft den stik modsatte oplevelse, og er altid gået glad til og fra arbejde. 
Jeg er meget opmærksom på at kigge efter andre jobtyper, som kunne være interessante for mig, 
for dette er alt for dårlig livskvalitet, og påvirker også mit privatliv uanset om jeg vil det eller ej. 

 det er meget medvirkende til at jeg går på efterløn  
 Følelsen af ineffektivitet og tabt arbejdsglæde 
 Forringelse 
 Undervisningen bliver ikke det store tænkte, nærmere dag til dag - brandslukning. Mit arbejde 

bærer nok mere og mere præg af at det er lønarbejde. Når jeg har fri har jeg fri og der bliver ikke 
længere ydet det der ekstra, jeg ellers altid har været en måde at arbejde på for mig. 

 Det betyder, at jeg ikke finder højaktuelle artikler, nye noveller mm i dansk. 

Jeg implementerer heller ikke nye arbejdsmetoder i selve undervisningen. 
 Jeg synes at min hverdag er meget stressende fordi jeg ikke har mulighed for at nå det hele.  

Særligt synes jeg at det er synd for mine elever(1.klasse) at jeg ikke er bedre mulighed for at 
differentiere min undervisning så alle børn tilgodeses fagligt. Jeg kan ikke nå det. (Men det skal nok 
også ses i lyset af at jeg har arbejdet for "meget" inden reformen. Men dengang talte man jo ikke 
timer! 

 Det gør at jeg føler mig utilstrækkelig. Og føler overhovedet ikke jeg gør mit arbejde ordentligt, 
hvilket er rigtig hårdt. Det er kun eleverne det går ud over. Jeg burde være ligeglad, men det er jo 
mennesker jeg har med at gøre.  

 Utilfredsstillende 
Stress 
Ligegyldighed 

 Jeg føler ikke, jeg gør mit arbejde ordentligt. Ind imellem føler jeg mig begynder stresset, og kan 

ikke gøre noget ved det. Sover dårligt, vågner ofte omkring kl. 4, så jeg er træt, træt, træt.... Har 
en fornemmelse af at jeg ikke slår til... 

 Man kan nemt føle, at ens undervisning ikke er på kvalitativ højde med det niveau, der ønskes, 

forudsættes af mig som underviser 
 Jeg har en bunke skriftlige opgaver, som jeg aldrig når at få rettet, og årsplanerne er heller ikke 

kommet på plads, så der ligger en lurende stres pga. det manglende overblik. 

Jeg føler for øjeblikket, at min undervisning er blevet betydeligt dårligere. Det tærer på selvtilliden. 
 Det er så ødelæggende for mig og for alle mine kollegaer, at vi ikke, når det vi gerne vil. Desværre 

er der så småt ved at være en tendens til stresssymptomer. Det at stå foran en klasse og ikke være 
forberedt godt nok - den følelse kan man ikke sætte sig ind i, hvis man ikke har prøvet det.  
Jeg er tillidsrepræsentant og sidder i kredsstyrelsen.  
Jeg vil gerne uddybe.  

 HAr en fornemmelse af, at min undervisning bliver "kedeligere" og meget mindre levende. Læner 

mig meget mere op af læsebogsmaterialer end før, da det sparer en del tid....men min egen 
kreativitet falmer noget! 
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 Det er utilfredsstillende medfører dårligere undervisning 
 Utilfredsstillende og mangelfuld arbejdssituation, for mange lektioner giver en dårligere 

undervisning 
 Jeg er meget stresset. Har svært ved at finde fokus. Mærker en form for manglende arbejdsglæde. 
 Jeg føler ikke at jeg leverer et ordentligt stykke arbejde, jeg føler jeg svigter børnene, men nægter 

at arbejde udover hvad jeg skal. 

Jeg har mistet glæden ved mit arbejde og har tanker om at skifte fag! 
 Jeg skøjter hen over større vejledninger og ting der kræver fordybelse og tid til at sætte mig ind i 

nye programmer, lærebogssystemer osv 
Jeg afledes hurtigere af forskellige gøremål, når jeg forbereder mig på skolen. Jeg er på biblioteket, 
hvor mange opgaver er lidt flydende, og så skrider tiden let for mig. 

 Det er dræbende for lysten til at finde på nye tiltag og for initiativet til at lave tværgående temaer, 

da det er noget, der koster stor forberedelse i startfasen  - som så hentes ind, når det kør  - men 
dertil når man bare ikke mere. 
Alt i alt er jeg glad for, at jeg har den alder, jeg har, for jeg står af og går på pension  

 Jeg har ikke mulighed for at gøre mit arbejde så godt som før,  især fordi der er meget lidt tid til 

forberedelse. 
 Bevægelse. 

Overblik i undervisningen. 

Forbedring af undervisningen. 
Samarbejde og teammøder 
Men mest af alt, omstilling fra en time til en anden. Jeg når ikke at samle noter mellem timerne, og 
møder ofte til time medspørgsmålet, hvor landede vi sidst? Fik I lektier for? Øh- har vi ikke tysk nu? 
Det synes jeg er dybt frustrerende og meget nedværdigende. Og bestemt ikke fremmende for 
hverken gensidig respekt, undervisningen, læringen eller mit indre arbejdsliv. 

 Jeg møder ofte uforberedt op til ex. planlægning af tværsuger, hvilket betyder at jeg ikke engagere 

mig nok i de uger. jeg får ikke der optimale ud af de kurser jeg er på, da jeg ikke får lavet 
hjemmeopgaverne. Mine elever får til tider også lov til bare at lege, fordi jeg ikke har kunnet når at 
forberede mig til alle timerne. 

 En større ligegyldighed over for arbejdet,. En nedgradering af ens professionelle holdning til ens 
arbejde.  
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Bilag 40 

 

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. 
 Der bliver meget spildtid, da det hele tiden bliver afbrudt, og at jeg ikke kan færdiggøre mit 

arbejde, fordi jeg skal have undervisning eller vagt. 
Jeg kan heller ikke arbejde effektivt, når jeg kun har 15 minutter, eller det skal foregå efter jeg har 
undervist i 7 lektioner.  

Jeg føler mig ikke udhvilet eller klar i hovedet til at lave forberedelsen, når jeg skal forberede mig til 
næste dag, den sidste halve time fra 16.30 - 17.00 f.eks. eller hvis jeg har haft en dag med nogle 
ting, der har fyldt. 
Jeg kan heller ikke forberede sammen med en kollega, når vi begge to har tid og få gode ideer eller 

planlægge et forløb sammen med kollegaen, for de har ikke tid til at mødes med mig.  
Jeg får ikke respons på det jeg laver, for mine kollegaer har ikke tid, de siger, jeg kan ikke lige 
overskue det nu, eller direkte jeg har ikke tid. 
Jeg kunne før reformen, lave materialer selv i weekender , det er jo slut nu. Så det bliver kun til 
kopiark og de næste opgaver i bogen 

 Jeg blev ansat d. 1. januar 2014, og overtog en anden lærers skema. Dengang var det stort set 
umuligt at forberede mig, idet situationen var anspændt og svær at håndtere. Jeg har i denne 

omgang lagt årsplan i alle mine fag, og er derfor langt bedre forberedt. Det betyder ikke at jeg 
synes, jeg har nok forberedelsestid, og jeg slås også med at rette opgaver, idet jeg kan se at jeg 
har alt for lidt tid til det. 

 Jeg har almindeligvis arbejdet sådan, at jeg i undervisningstiden har haft fuld fokus på eleverne. På 
opgaver og udfordringer i forbindelse med skoledagen. Efter eleverne har fået fri, er jeg så gået i 

gang med forberedelse mv.  

Således har jeg haft min arbejdstid delt op i blokke. 100% i skole - 100% i gang med forberedelse/ 
efterbehandling. (Fokus, fordybelse og tilstedeværelse i det, jeg laver netop nu.) 

 16 lærere er placeret i mit forberedelseslokale. Der er konstante afbrydelser. Må hele tiden starte 
forfra. Larmende udsugning, - som starter når døren åbnes... igen og igen. Dårlig belysning, træk 
og eller for meget varme. 
Forkert siddestilling i forhold til pc. Lille skærm på pc'er. Har ondt i skuldre nakke og arm. Det 
trækker nu ned under skulderbladet, men ingen gør noget!? Det er umuligt at forberede sig i et rum 

med så mange mennesker, støj, skidt, larm og afbrydelser. 
 De uger hvor jeg ikke har projekttimer, har jeg mulighed for at samle nogle timer, så jeg har en 

længere periode end 45 min 
 Til at rette opgaver. 

 Jeg forbereder mig stort set hjemme. 
 generelt er rettearbejde blevet slået i stykker 
 Se tidligere bemærkninger. 

Undervisningstiden lyder meget lav, men jeg er TR og har 700 frikøbstimer som næstformand 
 I min forberedelsestid bliver jeg ofte hidkaldt af kolleger, i forhold til elever der har brug for en 

AKT-lærer 
 Da jeg ikke har fuldt alle mine undervisningslektioner endnu, vil det ændre sig i løbet af året. 
 Læsning af faglitteratur og relevante artikler m.m. er blevet meget sværere at få tid til, og der er 

ofte afbrydelser, når man endelig kommer i gang. 

 Den skal pinedød være effektiv. Har 6x 40 min og 1x 3 timer til 25 lektioners forberedelse samt 
kontaktbogen og besvarelse af mails. 

 Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt med de korte perioder til forberedelse. Jeg mangler 
fordybelsen og oplevelse af at blive færdig med mine opgaver. Til gengæld har jeg brug for hver 
dag at bruge lidt tid på at gennemgå planen for dagens undervisning. Oplever at hukommelsen 
svigter og jeg ikke altid kan huske hvad jeg besluttede mig får, da jeg planlagde. 

 Skal forberede mig når jeg ikke er klar til at forberede mig 
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 Denne spredte tid kan ofte blive forstyrret af diverse ad hoc opgaver, der her og nu kræver, at du 
tager stilling og bruger den fornødne tid, hvilket går ud over den aktuelle forberedelse. 

 Det at man skal fra en klasse og vandre til arbejdspladsen gør at noget af tiden bliver spildt, samt 
at det ikke altid er nemt at komme i gang med det man skal have gjort, da man snart skal af sted 
igen. Fordybelsen mangler i det man laver 

 Min forberedelse er spredt ud over ugen med max 1 time ad gangen. udover mine 18 klottetimer, 

er jeg TR, hvor jeg har 4 timers kontortid om ugen, som alt TR arbejde skal laves inden for, dette 
er også vanskeligt.  

 Da jeg er på uddannelse en hel dag hver uge, underviser jeg 19 klokketimer på fire dage. 
Det er svært at løbe fra en undervisningslektion, som slutter kl.9.30 for at løbe hen til 
forberedelseslokalerne og så være tilbage i klasserne kl. 10.00 til undervisning. 

 Min forberedelse er blevet ekstrem mangelfuld. En af grundene er, at jeg ikke kan forberede mig i 

flere timer i træk (som jeg tidligere gjorde om aftenen og om søndagen), men må lægge min 
forberedelse i de små "forberedelses-blokke", som mit skema byder på. Det er meget 
utilfredsstillende, og jeg synes slet ikke, at jeg længere er den gode, kreative og velforberedte 
lærer, som jeg var før. Jeg er nærmest lidt flov over den kvalitet, som jeg ind imellem må byde 

eleverne. 
 Svært at være tvungen kreativ på bestemte minuttal! 
 Når forberedelsen skal ske i små huller bliver den ineffektiv - ofte må jeg starte forfra i næste hul - 

kan ikke huske hvor langt jeg nåede, eller læse igennem igen for at få sammenhæng. Fordybelsen 
mangler. 

 Torsdag underviser jeg seks 50 minutters lektioner i træk i musik. Det bærer min efterfølgende 
forberedelse tydeligt præg af.  

 Det er stressende at skulle forberede sig i korte blokke på 30-40 minutter. Jeg kan ikke tænke 
sjove ting ind på kommando. det kommer lige så gerne over madlavningen derhjemme. Desuden: 
Enhver henvendelse fra kolleger sinker min forberedelse og jeg er anstrengt imødekommende. Jeg 

er bibliotekar og forventes at stå til rådighed for mine kollger og de henvender sig til mig, når de 
kan finde mig på mit kontor, men jeg skal have fundet ud af at gøre dem forståeligt, at når de 
henvender sig til mig på mit kontor, tager de af min forberedelse. 

 Obs kunne ikke skrive tidligere, at årsagen til mit lave ugentlige timetal er, at min ansættelsesgrad 
kun er 11/37, da jeg er syg! 

 Jeg er egentlig et ordensmenneske, men mit skrivebord flyder med halvgjorte ting, som jeg 

pludselig må lægge fra mig, for at gå videre til en undervisningslektion eller et møde. Jeg får ikke 

altid gjort tingene færdige, så ligger de der bare. 
 Ugeprogrammet stiller krav til præcision, så jeg bilder mig ind, at jeg arbejder mere koncentreret. 

På min arbejdsplads er vi gode til at sidde sammen og forberede os koncentreret og samtidig have 
en rar stemning. 

 Det er svært at være kreativ på kommando.  
Mange forstyrrelser 

Tilbage til undervisningen inden jeg har opnået fordybelse i min planlægning 
 En ting er at det er spredt, hvilket ike er til de kreative inputs. En anden ting er at reformen ikke 

tager højde for at netop den gode, kreative, tænke-væk-fra-pladserne undervisning ikke kan 
planlægges endsige opfindes i undervisningstrætte hoveder fx kl 15-16.30 

 Tidligere lavede jeg klar forberedelse i nødvendigt omfang, emnefordelt og på tidspunkter, hvor jeg 
havde tid til at blive ved det. Nu laver jeg det jeg har tid til indenfor rammerne af 
arbejdstidsaftalen. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke kan lade være med at lave ulønnet arbejde 

derhjemme. 
 Meget lidt tid - er på nedsat tid og det giver små huller og ikke meget sammenhængen tid til 

forberedelse. Det går lige med det man selv skal forberede men det er straks mere problematisk 

når det skal passe med teamet. Nærmest uladsiggørlig 
 Det med en mellemtime på 45 min er ubrugeligt. Inden man kommer fra klassen, pakket ud, 

omstillet sig, kommer igang, er tiden næsten gået og jeg skal pakke sammen og tilbage til 

undervisnnig. 
 Der er meget lidt tid til forberedelse. Se tidligere svar. 
 ja uden en ordentlig arbejdsplads er der meget flytten rundt på mine materialer. Desuden er der 

simpelthen ikke den fornødne tid 
 Jeg når intet på 1/2 time. Dårlig nok tilbage til lærerværelset, når båndoptager mv skal sættes på 

plads. Kø ved kopimaskinen, papirstop etc. Jeg har på en uge 1,5 time sammenhængende. Som at 
bede en pilot lave en flightplan en uge før take-off uden at tage hensyn til vejrskift undervejs 
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 Det SKAL jo være anderledes, så en sammenligning giver ingen mening. Det KAN jo være, at man 
kan forberede sig på 20 min. Jeg har godt nok ikke forstået det endnu, men skal snart på kursus, 
og så finder jeg nok ud af det. 

 Jeg når knapt at komme frem til egen arbejdsplads, finde de næste ting frem før jeg skal afsted 
igen... 
Derudover mister jeg fælles rugbrødssnak på lærerværelset, for mine pauser mellem 

undervisningen er blevet for værdifulde til at spilde på hyggesnak. Dermed opdager. Vi ikke 
hinandens pres mere. 
Dette giver gnidninger på lærerværelset i stor grad. 

 Halvdelen af min forberedelsestid på skolen er i halve timer, dette giver max 20 min effektiv 
forberedelse - ca 33% er spildt. Jeg ved at vores TR gjorde opmærksom på dette før skemaer for 
dette skoleår blev lagt. 

Flere kollegaer har kun 1-2 timer til individuel forberedelse på skolen, altså i alt (de 5 talt med) 7 
timer til 24-28 lektioner. 
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Spm. 27a: Hvem indskrænker din ytringsfrihed? - Andre, skriv venligst hvem 
 mig selv, jeg skal ikke kritisere , jeg er bange for at blive fyret 
 at lærerne opfattes som brokkende og negative når vi påtaler der er problemer 

 Omverdenen, som mener, at jeg klynker og bare skal lukke i og arbejde. De mener, at nu får 
lærerne rigtig arbejdstid 

 skolebestyrelse 
 Måske mig selv - frygter evt. konsekvenser. Jeg føler en manglende forståele/empati fra skolechef 

og kommunalbestyrelse 
 Oplevelsen af at bo et sted, hvor der ikke bare er en nabokommune jeg kan søge job i. 
 samfundet 

 Lærerne er jo udstillet som en flok dovne hunde i medierne. Lockouten gav ikke tryghed ift. 
opbakning fra vores folkevalgte. Personligt har jeg desværre ikke tillid til, at en lærers udtalelser, 
bliver taget for gode varer. 

 politikerene 
 Jeg selv, der er modvind nok i offentligheden, den skal jeg ikke puste til 
 mig selv af frygt for, hvad der kan ske 

 Den generelle holdning i samfundet 
 holdningen er, at det gør man ikke- man skal være loyal 
 Reformen er en succes, det ER en succes , kan du ikke se det er det nej hatten , der klemmer 
 "Det hænger i luften" 
 Medier 
 mig selv. Jeg frygter at det kan føre til en fyring. Det er selvfølgelig ikke noget der er blevet sagt, 

men man er bedre stillet ved at holde mund. 

 I et lille samfund er der en uudtalt holdning om, at vi skal have tingene til at køre og ikke klynke. 
 skolebestyrelsen 
 Det gør jeg vist selv. Hvis jeg har et problem med reformen er det først og fremmest min skoleleder 

jeg bør tale med. 
 Man bør naturligvis være loyal med arbejdspladsen. Hvis der er noget, man er utilfreds, skal man 

gå til ledelsen, TR eller andre indenfor organisationen, og ikke til pressen!!! 

 skolebestyrelse 

 Min egen frygt for fyring 
 utrygheden 
 bekendte gider ikke høre om lærernes kamp længere 
 min samvittighed 
 Politikerne 
 Samfundet generelt. Jeg er ked af/bange for at komme til at lyde ynkende 

 Medierne 
 Selv justits, så man ikke kommer i fedtefadet 
 Opdragelse. Man skider ikke i den rede man hører til 
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Spm. 28a: Hvem indskrænker din ytringsfrihed? - Andre, skriv venligst hvem 
 jeg skal ikke sige noget, jeg er bange for at blvie fyret 
 venner 

 skolebestyrelsen 
 Vice inspektøren 
 det er jo ikke sagt højt men det ligger ligesom i luften 
 afdelingsleder 
 afdelingsleder 
 utrygheden 
 Politikerne har talt lærerne ned i en grad, så ingen gider lytte til den ellers berettigede kritik 

 Det er følelsen af at være presset - ikke en bestemt 
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Hvis du har kommentarer til denne problemstilling om ytringsfrihed, 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. 
 mange frygter de årlige fyringsrunder 

 der er jo ikke noget at ytre sig om, da vi ikke længer har noget at skulle have sagt, til gengæld har 
vi jo heller ikke medansvar for noget længere, jeg øver mig i at være ligeglad. desuden er jeg 
bange for at blive fyret 

 Jeg har med tungen lige i munden ytret mig løbende i lokalpressen i løbet af de sidste par år. De 
endte med jeg stillede op til kommunevalg og nu er med i byrådet. Så folk kender mine holdninger. 
På skolen ytrer jeg mig også. Ved mine ledere synes det er anstrengelser. Men jeg forsøger at gøre 

det konstruktivt, så de ikke kan undgå at tage sig af det, og det synes jeg virker. De ved så til 

gengæld også,  at jeg altid vil yde mit til, tand det jeg har med at gøre kommer til at fungere så 
godt som muligt...  
Men jeg oplever de som et stort problem at medarbejdere og ledere ikke tør ytre sig... Det er svært 
at få billedet af virkeligheden frem fordi det kun er de øverste ledere, der tegner det i 
offentligheden og overfor skole børneudvalget 

 For det meste har man slet ikke lyst til at sige for meget om lærernes situation uden for vore egne 
rækker, da det sjældent vækker genklang, og de fleste har ingen forståelse for, at vi kan have det 

hårdt.... 
 Er blevet mindet om ikke at piske en " stemning" op da vi blev orienteret om en " smule" 

lønnedgang på 250 kr / mdr! Måske kan det balancere med lønnen, når vi bliver aflønnet i de timer 
der ligger udenfor fast mødetid. Eks. Bestyrelsesmøder, forældremøder mm. Men sure blev vi da Og 
syntes egentlig ikke at det var rimeligt at vi ikke måtte give spontan udtryk for vores holdning til 
den... 

 Kommunens øverste skoleleder bryder sig ikke om, at vi taler dårligt om reformen. 
 jeg arbejder ikke på en skole 

 man skal helst være positiv. 
ville gerne fortælle hvordan virkeligheden hænger sammen, så resten af befolkningen ved hvad jeg 
arbejder i og med hver dag 

 M.h.t. antallet af undervisnings-klokketimer har jeg svaret 16 timer  
det skal ses i lyset af at jeg er 75 % ansat på skolen 

 Jeg vil ikke ynkes, og derfor brokker jeg mig ikke over de elendige arbejdsvilkår 
 Jeg er flere gange blevet behandlet neget hårdt af min leder for at have en anden holdning eller 

påpege kritiske aspekter. Jeg er blevet spurgt om jeg var det rigtige sted,  at jeg ikke kan forvente 
at få min vilje,  at jeg ikke kan tillade mig at blive sur m.m.m Jeg føler min leder både respekterer  
mig og irriteres over mig. 

 Vi kan ytre os frit, men det ligger alligevel i luften, at vi må passe på. Hvem bliver prikket næste, 
skal skifte arbejdsplads eller får ikke et kursus? 

Lederne  har også sagt, at er vi utilfredse, så bør vi måske. Se os om efter noget andet at lave 
 Skolelederen reagerer meget voldsom overfor kritiske kollegaer, hvilket har lukket mundet på 

resten af os.  
 Ingen 

 Når jeg ytrer mig også kritisk, gør jeg det bl.a. fordi jeg er nået alder, hvor jeg ikke føler der kan 
ske noget ved mine ytringer. Men ledelsen ønsker vi alle har JA - hatten på. 

 Synes vi har mange forskellige problemer som det ikke er muligt at få lederen i tale omkring 
 Flere lærere er blevet kaldt til samtale hos skolelederen, fordi de har udtalt sig spørgende kritisk til 

tingenes tilstand 
 Da vi har forskellige holdninger og meninger, er det ikke smart hvis alle ytrer sig offentligt, det skal 

være meninger og holdninger som er decentrale, og som vi må/skal gå ind for, ellers må vi søge 
noget andet. 

 Udsagn fra skolelederen til lærerpersonalet: "Hvis I vil være her (ansat på skolen), så skal I være 

positive". 
Det var en trist dag... 
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 Jeg ved ikke om jeg tør opgive Tlf nr. da jeg ikke ved hvilke konsekvenser det har for mig. Vi har 
afskaffet pæd råd. Men har indført et småkagemøde hver tirsdag fra 15.15 -15.30. Det er korte 
kommentarer og praktiske oplysninger. Vi har ingen pæd/ Psyk. snakke på skole, det er helt slut. 

 Jeg oplever at bemærkninger og ytringer, som af viceinspektøren opfattes som kritik af hans 
prioriteringer og udførelse af arbejdet - medfører chikane og  ubehagelige mails.  
( jeg er AMR)  

 Der er indført Berufs Verbot på skolen, når man ikke kan ytre sig på møder uden at blive truet med 
tjenstlig samtale 

 Jeg kan ytre mig på skolen, da jeg er TR og i øvrigt kan jeg tillade mig lidt mere, da jeg er 64....så 
de kan bare fyre mig.... 

 Jeg kan ytre mig på skolen, da jeg 1) er TR 2) er så gammel, at de bare kan fyre mig...... 
 Jeg tænker ikke strategisk på interne møder, men siger som jeg plejer min mening - både skidt og 

kanel- vil gerne være med til at forbedre tingenes tilstand. Vi kan jo ikke forvente, at alt er OK det 
første år, men vi drager jo hver dag erfaringer, som vi skal bruge fremadrettet. 

 Har oplevet at en kollega blev indkaldt til samtale fordi han havde valgt sine ord forkert og udtrykt 
sig negativt. 

 Det er der ikke noget nyt i. 
 Også ledelsen er stresset, og der bliver svirpet hvis man problematiserer. Alt er blevet 

kommenteret med at "Vi ser hvor galt det bliver" eller "du må jo prioritere" eller "se lige på den og 

kom med et bud på hvordan det kan løses." 
 Det nytter ikke at være kritisk overfor skolens ledelse. De lytter ikke. 
 Det er ikke noget nyt i at man ikke må ytre sig kritisk om skolen, det nye er at der er mere at 

kritisere. Men tingene går jo ikke væk, bare fordi de ikke bliver nævnt 
 Vi er mennesker og alle er pressede... kritik er ikke det bedste i denne situation. Flere lærere stiller 

spørgsmål ved det der er behov for... det er rigeligt lige nu. 
 Lærerne har fået at vide, at vi skal omtale skolereformen positivt. 

Endvidere hvis vi er for kritiske på møder, får vi at vide, at vi ikke vil samarbejde. 
 Selvfølgelig kan jeg ytre mig, men der er så meget, det ikke giver mening at ytre sig om, fordi det 

er en lov, som er bestemt. Vores skoleleder synes heller ikke det fungerer, (hvilket jeg har sagt, at 
hun skulle have gjort opmærksom på for 1½ år siden, der hvor hun kunne blive hørt.), og jeg er 
normelat et positiv menneske, der ser fremad og tage udfordringerne i den rækkefølge de kommer. 
Men nu tænker jeg skik følge eller land fly, måske skal jeg bare væk herfra. Selv om, at være lærer 

er det eneste jeg kan og vil - og i øvrigt er ret god til! 

Jeg er pt sygemeldt med stress! 
 Er dog nervøs for om jeg så er den næste der bliver fyret. 
 Har skrevet, reformen er en succes , skal være en succes 
 Meget bekymrende at en lærer på Fyn blev fyret efter, at han havde været kritisk. 
 når man for ledelsen og politisk konstant udtaler sig negativt og med udtalerser som stop klynkeriet 

er der ingen mulighed for at udtale sig eller deltage i debat. 

 Lunten oplever jeg som kortere. Hvis vi ikke vil sejle i samme retning, så kan vi finde et nyt job. Vi 
har fået at vide, vi skal tage ja-hatten på... 

 Skoleledere går gerne til avisen med hvor godt de klarer opgaven, men der er ikke mulighed for at 
lærerne fortæller deres version, da det vil blive meget ilde set. 

 Er helt tryk ved at udtale mig.. 
Mht historien fra Odense skal Folkeskolen huske der er to sider af en sag 

 Jeg mener helt klart, vi til forældremøder skal give udtryk for, at vi gør vores bedste inden for de 

givne rammer. Negativ kritik hører til andre steder. 
 Jeg har en generel kommentar. Jeg er ikke ansat i folkeskolen og derfor har jeg svaret "ved ikke" til 

alle de spørgsmål der ikke er relevante for min hverdag i PPR. Måske er jeg ikke målgruppen for 

denne type panel, i det jeg hverken arbejder i folkeskolen, men i PPR og heller ikke er 
læreruddannet, men cand.mag. ansat i en læreroverenskomst?? 

 Vi skal være anerkendende - i praksis betyder det en kritisk tilgang til tingene bliver afvist, fordi det 

ikke er anerkendende!! 
 Jeg er ansat i Vordingborg kommune og de prøver at stoppe vores ytringsfrihed. F.eks. har en 

kollega været indkaldt til samtale, fordi hun ytrede sig i den lokale avis. Fagforeningen greb 
efterfølgende ind og læreren fik "ret" til at ytre sig. 

 Vi har en leder der er MEGET gammeldags. Der styres med hård hånd 
og al kritik kan ende med at blive "personligt" og få følger.  
Der er ingen der tør sige noget, selv tillidsrep. 
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 Hvis jeg stiller kritiske spørgsmål opfattes jeg som et brokhoved, hvilket min leder direkte har kaldt 
mig. Jeg har, når jeg har påpeget lovens ord om frivillig lektiehjælp, fået at vide, at jeg skal være 
loyal overfor ledelsen, også selv om deres opfordring ikke stemmer overens med folketingets 
beslutning. Lederen har meget klart givet udtryk for, at skolen/organisationen har sat sine mål og 
det er ikke sikkert at alle medarbejdere skal med på hele rejsen mod målet. 

 Vi har oplevet at en kollega er blevet kaldt på kontoret, fordi hun til et internt møde gav udtryk for, 

at den der bestemmer reglerne, burde også modtage tæskene, og hermed tænkes på forældres 
utilfredshed med de lange skoledagen. 

 en ny skoleledelse ser ud til at være mere åben, men det ses helst, at vi tager ja-hatten på 
 Jeg er TR, og jeg oplever at jeg frit kan ytre mig 
 Syntes det er meget ærgerligt at vi er blevet udstillet som" klynkende" der vil jeg ikke være!!! 

Kan mærke på mine omgivelser at de er meget trætte af at høre om lærerenes arbejdssituation. 

Syntes det er en skam at fuld tilstedeværelse og skolereformen konstant er blevet blandet 
sammen.vi kunne have finiancieret reformen i form at merundervisning, men gået hjem og 
forberedt os. - Ved godt at en del af reformens intention var at gøre os mere effektiv , fleksible og 
styrbare - men det havde skabt mindre mudder 

 Jeg er medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Min ledelse har ikke direkte sagt, at jeg skal 
ytre mig positivt, men det er tydeligt, at det forventes. Det samme gælder i forældresamarbejdet. 
Det er bare med at tage ja-hatten på! 

 Kom fra en skole, hvor vi kom til samtale med lederen for den mindste bemærkning. Skiftede til 
dels af samme grund arb plads i år. 

 Man vil jo alligevel gerne beholde jobbet..... 
 Jeg er tr og styrelsesmedlem, derfor har jeg svaret ja til spørgsmålene.  Kritik af den negative slags 

er ofte ilde hørt. 
 Vedr. sp. 27: Jeg HAR jo principielt frihed, selvom jeg er tjenestemand, men det er ikke det 

samme, som at jeg vil gøre brug af den. Det er ikke til at sige, hvordan ens kommune vil "tage det" 

- sporene skræmmer jvnf. sagen fra Fyn i august. 
 Der er kommet en meget hård tone præget af mistillid mellem ledelsen og medarbejderne. Det er 

virkelig ubehageligt. 
 jeg har aldrig været bange for at ytre mig - uanset konsekvenser - men det hører nok med til 

historien, at jeg er tjenestemand 
 Kolleger er blevet indkaldt til "samtale" (ikke tjenstlig) men med et lignende indhold efter udtalelser 

til lokal-tv. 

Reelt set har vi fået mundkurv på! Men lyve og holde kæft er dog for meget at forlange af et 
menneske. 

 Mærker en klar angst for at ytre sig. det gælder nok mere mine kollegaer, end det gælder mig selv. 
Men selv jeg tænker mig om en ekstra gang inden jeg lukker munden op. 

 Jeg er TR og har beskyttelse, så mine kolleger har det måske ikke ligesom jeg. 
 Jeg kan være bange for at sige min mening da min ledelse kan slå meget hårdt ned på dem der er 

kritiske. 
 Som TR oplever jeg ikke nogen problemer i forhold til dette, men jeg ved at andre lærere holder sig 

tilbage med kritik af frygt for, at det kan skade deres arbejdsvilkår 
 hvis man ikke er enig med ledelsen så er man negativ, kan ikke tænke "ud af boksen", ser 

forhindringer i stedet for muligheder osv. Her er efter min mening pseudodemokrati, vi må kun 
være med til at tage beslutninger hvis det er beslutninger som ledelsen har taget! Vi har haft et 
konsulentfirma på skolen for at forbedre arbejdsmiljøet og påpege at ledelsen kun skal fremlægge 

ting til beslutning hvis vi har reel indflydelse, men de vedbliver at fremlægge ting som om vi har 
mulighed for at bestemme noget1 

 Jeg kan have friheden, men mangle modet og overskuddet til at bruge den. Jeg begrænser mig selv 

- men en evt. fyring vil jo have sit udspring i skolens ledelse. 
 Har fået at vide at hvis ikke jeg brød mig om lugten i bagerriet..  
 Der er fra ledelsen og kommunen lagt en hård og meget klar ledelseslinie. Dette medfører utryghed 

i forhold til at gå imod denne linie. Man vil ikke have stemplet usamarbejdsvillig. 
 Detkan være svært at skulle ytre sig i negariv retning. De sidste mange (fem) år har været præget 

af budgettilpasninger og omstruktureringer i kommunen. Dvs fyringer.  
 Det føles som om man har nej hatten på, hvis man siger noget om tid. 
 Min tillidsrepræsentant vil ikke sætte kkritik af ledelsen og reformen på dagsordenen til de faglige 

møder da det ikke er problemløsning og det er konfliktoptrappende 
 I forbindelse med min opsigelse ville min leder gerne have mig til at sige til elever og forældre, at 

jeg søgte væk for at få nye udfordringer. 
Det passer ikke. Jeg stopper fordi arbejdstidsreglerne er for firkantede! 

http://www.webbyen.dk/vishjemmeside.asp?mode=top_frame&id=373190&side=&websid


       - Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 

Side 135 af 137 

 Jeg syntes det kan være svært at være af en anden mening end brokkehovederne. Der er også flere 
ting i dlf måde at håndtere lov 407 på som jeg er træt af. Min ytringsfrihed bliver mere indskærpet 
af mine kollegaer end af min ledelse. 

 Jeg syntes at der er svært at have en anden holdning end brokkekollegaerne. Jeg er også delvis 
uenig i DLF måde at fremlægge lærernes hverdag på og har svært ved altid at genkende mig selv i 
det billede der bliver tegnet af lærer. 

 Jeg synes vi skal have positive historier frem for negative historier for at skabe et godt ry 
Og stoppe med at brokke os død tiden 

 Problematisk med ytringsfrihed … 
 Har skrevet et indlæg i debat om aldersintegreret uv, som ledelsen bad mig om ikke at lægge på 

intra 
 Det er en farlig vej for demokratiet 

 Jeg synes ikke medierne tager lærernes arbejdsforhold alvorligt. 
Jeg oplever ofte at jeg i selskabelige situationer, skal "stå på mål" for folks uvidenhed overfor 
folkeskolelærernes arbejdsforhold. 

 I min kommune må lederne i de enkelte institutioner end ikke selv bestemme, om de vil modtage 

besøg af "pressen" (dog gerne den lokale, som altid er positiv over for kommunen). 
Jeg skal nok forstå at holde min mund lukket. Det er før sket, at læserbrevsskribenter er blevet 
tjekket og "småtruet". 

 
 Hvis man er uenig i den kollektive utilfredshed med reformen, bliver man mødt af foragt. 
 Der ligger en undertone af at man skal tage "jahatten" på 
 Jeg er kombinationansat, med en beskæftigelsesgrad på 60% i en folkeskole. 

Derfor det lavere timetal anført tidligere i spørgeskeamundersøgelsen. 
 dette er vigtigt, men jeg har været tr, sik.rep,kredsfmd, amtskredsfmd, næstfmd i hovedydvalg, 

næstfmd i skolens medudvalg, så jeg skriver og taler... men jeg ved at magthavernerne ikke tåler 

meget kritik. 
 Medierne er hårde ved lærerne. Har i perioder ikke magtet at se nyhederne. De har gjort mig ked af 

det og pinlig over at være lærer. 
 Jeg har besvaret denne undersøgelse, da jeg flere gange er blevet opfordret; MEN jeg er ikke ansat 

på en skole, men i PPR.  
Jeg har derfor svaret VED IKKE på de allerfleste spørgsmål. 

Jeg tænker at jeg ikke er i målgruppen for undersøgelsen. 

 Der er en meget presset stemning på min arbejdsplads, og forholdet mellem ledelse og ansatte 
kommer let ud af balance. Det er svært at finde en måde at kommunikere på. 

 Det er et problem med ytringsfriheden, hvis man bliver nervøs for at bruge sin ret. Jeg kender til 
konkrete eksempler på, at folk har været nervøse for at udtale sig - en enkelt har gjort det 
anonymt, hvor lederen på stedet blev gal og opfordrede til, at vedkommende stod frem.  
 

 Når der er fyringer på vej i kommunen, kan man ikke ytre sig frit på lærerrådsmøder. Det kan være 
min leder kommer til at se skævt på mig, og så kan min jobsikkerhed måske komme i fare. 
Skolelederen hakker på de lærere der ytrer sig negativt. 

 Da jeg er nyansat, føler jeg, at jeg skal passe meget på med, hvad jeg siger. 
 Jeg oplever ofte, at ligegyldig hvad jeg kommer til min ledelse med ang. den nye reform, bliver jeg 

mødt med: "Vi har sat rammen; så må du selv få det til at fungere" 
 Mener ikke der på åbne møder er en indsnævring af ytringsfriheden, men ved at flere af mine 

kollegaer (der ikke er så bramfri som jeg) har svært ved at gå til ledelsen med problemer omkring 
håndteringen af deres arbejdsdag. 
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