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Det er ikke alt, der har værdi, der kan måles. Det er ikke alt, der måles, der har 

værdi. 

Dette er i denne tid en sandhed UDEN modifikationer. 

 

Kommunernes Landsforening udgav i 2014 hæftet "Fokus på folkeskolens 

resultater med kvalitetsrapport 2.0". I forordet står, at den nye kvalitetsrapport i langt 

højere grad end tidligere understøtter, at rapporten kan bruges som et fremadrettet 

mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen. Videre står der, at erfaringer fra 

blandt andet Ontario i Canada viser, at det er essentielt for at skabe forbedringer, at 

mål- og resultatopfølgning anvendes til at opmuntre til at gå nye veje, lære af andre 

og dele erfaringer. Der skal være mindre fokus på undervisning og mere opmærk-

somhed på læring, altså på resultater og effekter. Vi kan frygte, at samspillet med 

skoleledelserne og Center for Uddannelse fremover vil være præget af, at der løbende 

etableres et datagrundlag, der belyser, om de politiske mål indfris, og om indsats-

områderne på den enkelte skole skaber målbare resultater. I en anden publikation fra 

KL med titlen Version 1.0 af standarder for læringsindhold står: ”Siden december 

2014 har standardiseringsgruppen under det Fællesoffentlige Bruger-portalinitiativ 

arbejdet med at tilvejebringe standarder for læringsindhold. Standarderne skal sikre, 

at læringsdata kan udveksles mellem forskellige læringsplatforme og mellem 

læringsplatforme og de digitale læremidler”. Det ser altså ud til, at det er en hel 

bevidst bevægelse mod kontraktstyring, målstyring, udstrakt dokumentation af 

resultaterne og digitalisering af læringen. Jeg kan sikkert på nogle virke som en sur, 

gammel maskinstormer; men lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på, at det 

skal være lærerens professionelle faglighed, der skaber resultater - ikke regi-

streringen af vores arbejde og af elevernes testresultater. 

 

”Der er så meget, der kan trykke,  

gøre dagen trist og grå” 

 

 

De nationale test foregiver at kunne give lærerne et indblik i den enkelte elevs 

niveau, og derfor skulle de kunne bruges som et pædagogisk redskab, men det er 

netop præcis, hvad de ikke kan. De fleste eksperter er enige om, at de er ubrugelige 

på elevniveau og kun kan angive, hvordan en klasse i gennemsnit ligger i forhold til 

andre klasser på nogen kompetencer, der kun giver et lille billede af, hvad eleverne 

og klassen ellers kan. De tester kun de allermest simple dele af et fag og kun et lille 

hjørne.  

Men offentligheden og for den sags skyld skolelederne og kommunalbestyrelsen 

lægger meget vægt på, hvordan den enkelte skole klarer sig i de nationale test. Det 

lægger et pres på lærerne om at få deres elever til at klare sig godt i testen, og så er 

det jo nærliggende, at lærerne begynder at undervise med det formål. I dansk skal 
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eleverne så trænes til i stigende grad at kunne sætte streger og dele et langt ord, der 

består af flere ord. Det har intet med læsning at gøre. Vi risikerer, at der bruges 

værdifuld undervisningstid på at træne noget, der ikke giver mening.  

 

Det er ikke alt, der måles, der har værdi. 

 

Som Victor Wersinger, fra 9. klasse på Eggeslevmagle skole udtrykker det i et 

læserbrev i Politiken lørdag den 27. februar: 

”Jeg er træt af, at jeg hver eneste dag skal måles og vejes i form af test, test og atter 

test. Vi er alt for optaget af, hvordan vi præsterer i test, i steder for at lægge mere 

vægt på individet, kreativitet og dannelse. Vi trænger til mindre UD og mere dannelse 

i vores uddannelser.” Godt sagt af en elev! 

 

Problemet med de nationale test og konsekvenserne af dem er i sagens natur 

landsdækkende. Hertil kommer, at skolerne i Slagelse Kommune er blevet pålagt at 

arbejde med læringsmålstyret undervisning i form af Visibel Learning. Hvor den kom 

fra, fortoner sig i det uvisse.  

  

Det udmønter sig i, at alle lærere har været og skal stadig på kursus i Visible 

Learning. Lærerne skal synliggøre elevernes læringsudbytte af undervisningen. 

Kurserne er i heldigste fald foregået i undervisningstiden, så lærerne i citationstegn 

på skoledage ”bare” har fået aflyst undervisning og i stedet er på kursus, men alt for 

mange gange er det gået ud over lærernes sparsomme forberedelsestid. Og selve 

kravet om at skulle indarbejde VL i undervisningen har givet mange lærere en 

opgave, de har svært ved at se meningen med. Jeg har ikke noget problem med, at 

lærere vælger at bruge VL i deres undervisning. Jeg har et problem med, at alle 

lærere skal tvinges til at bruge VL. 

Kredsstyrelsen er repræsenteret i det såkaldte Impact Counsil om VL. Vi har her 

netop modtaget en evalueringsrapport om VL i Slagelse Kommune – PÅ ENGELSK. 

406 lærere og 111 pædagoger har besvaret spørgeskemaet. Overordnet set viser 

evalueringen, at man på skolerne arbejder rigtig godt med de 4 elementer i VL. 

Spørgsmålene drejer sig imidlertid alt overvejende om, hvordan man arbejder med 

VL – kun i meget lille udstrækning om effekten af VL, og lærernes oplevelser af VL. 

Her skal man læse de mange kommentarer. I kommentarerne fremgår det, at lærerne 

mangler tid og kommunen ressourcer til at arbejde ordentligt med VL. VL er ikke så 

velegnet til svage elever. Pædagogerne har ikke den store viden om VL. Lederne har 

ikke en detaljeret viden om, hvad der foregår i klasseværelserne. Det har lærerne. 

Godt det ikke er omvendt!  

Baggrunden for at anvende læringsmål som udgangspunkt for undervisningen er, at 

international forskning angiveligt skulle vise, at arbejdet med synlige mål, evaluering 
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og feedback har stor betydning for elevernes læring. Klare og præcise læringsmål 

skal give eleverne et tydeligt billede af, hvad de skal lære og give eleverne mulighed 

for at følge med i deres egen læringsprogression. Det skal motivere eleverne og gøre 

dem bevidste om betydningen af deres aktive medvirken i undervisningen. Det skal 

nok passe i en vis udstrækning, men problemet er, at man bruger John Hattie og 

Ontario som evidens for, at læringsmålstyret undervisning er det rigtige. Hverken 

Hattie eller i Ontario bruger man begrebet læringsmålstyret undervisning. Det gør 

man kun i Danmark. 

Lærere har altid opstillet mål og givet deres elever feedback, og det har de gjort på 

mange forskellige måder, hvor de har taget udgangspunkt i, hvad der gav bedst 

mening for den enkelte elev, for klassen og for dem selv som lærere. Lærerne brugte 

deres metodefrihed til at få eleverne til at yde deres ypperste og til at nå så langt, som 

den enkelte elevs evner rakte. 

Problemet med at koble læringsmålstyret undervisning sammen med f. eks. Visible 

Learning er, at det kun er de fagfaglige færdigheder, der umiddelbart kan måles og 

presses ind i en VL- skabelon. Det får lærerne til helt naturligt at have mere fokus på 

elevernes tilegnelse og progression af enkeltfærdigheder og dermed mindre fokus på 

dannelsesaspektet i folkeskoleloven. 

”Der er så meget uden varme, uden ånd og uden liv.”  

Eleverne skal også gå i skole for magiens skyld. Læreren skal vise underet i 

undervisning. Tilegnelsen af færdigheder og dannelse skal gå hånd i hånd. At være 

menneske og blive menneske er en vigtig opgave for skolen. I skolen skal man også 

stifte bekendtskab med det uoverkommelige. Med sammenhængen. Med demokratiet. 

Med samfundet. Med lighed og ulighed. Med fortællingen. 

Den læring er ikke så synlig i læringsmålstyret undervisning og VL, men den er 

ligeså vigtig som tilegnelsen af fagfaglige færdigheder. 

Lærerne er forpligtet til at undervise på baggrund af hele Folkeskolelovens 

formålsparagraf, men både de nationale test og læringsmålstyret undervisning 

trækker i den samme forkerte retning. 

”Lad dem lege i livstræets krone,  

lad dem føle at livet er stort,  

lad dem skue de blå horisonter  

og himmelhvælvingens port.” 

 

Det er ikke alt, der har værdi, der kan måles. Det er ikke alt, der måles, der har værdi. 
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Lige om hjørnet venter et nyt dyr i åbenbaringen: Digitale læringsportaler. KL og 

regeringen har indgået en aftale om, at alle kommuner fra 1. august skal have 

påbegyndt en digital læringsportal. Den skal bestå af en ny samarbejdsportal til 

afløsning af lærerintra og en læringsportal, som lærerne vil blive forpligtet til at bruge 

til deling af undervisningsmaterialer mv. I Slagelse Kommune er der nedsat en 

arbejdsgruppe til at se på de forskellige udbyderes læringsportaler. Kredsen er 

repræsenteret i denne arbejdsgruppe. 

 

Det er sundt at se på egen praksis i undervisningen og elevernes læring. Vi skal være 

og er åbne overfor kulturforandringer. Men jeg er imod den ensretning, der ligger i 

systemerne. Vi skal ikke ødelægge den engagerede og passionerede lærer. Hun bærer 

skolens udvikling. 

Men det er jo ikke kun den daglige undervisning, nationale test, læringsmål og VL, 

lærerne i det daglige skal forholde sig til. Slagelse Kommune har en lang række 

indsatsområder, som skolerne er forpligtede til at arbejde med. Lad mig nævne: 

Gør en god skole bedre. Mind my Mind. Idræt og bevægelse. Elevfravær. Talent- 

udvikling. IT og Medier. Den åbne skole. Sund skole. Globalt udsyn, innovation og 

entreprenørskab. ’Specialkompetencer ind i almen-undervisningen i udviklingen af 

inkluderende læringsmiljøer’. Kompetenceudvikling. Bedre overgange mellem 

dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. 

Og hertil kommer de enkelte skolers egne indsatser, hvor det først og fremmest 

gælder om at profilere sig i forhold til nærliggende skoler. 

Hvor kommer alle de indsatser lige fra? Nogen er politisk bestemt – andre dukker 

nærmest op af den blå luft. Kommunernes Landsforening er helt sikkert en meget 

aktiv spiller, men ”nogen” et sted i organisationen vil så meget, som andre så skal 

udføre! 

Nu er det naturligvis ikke alle lærere, der skal beskæftige sig med alle indsatserne, 

men samlet set giver det mig et billede af et skolevæsen, der vil en hel masse på 

samme tid, men som glemmer at tænke på, at det udsætter de ansatte for et utroligt 

pres. Intet får lov til at bundfælde sig. Vi er altid på vej. Men hvorhen? 

Der er ingen tvivl om, at de enkelte indsatser hver for sig kan være med til at 

understøtte, at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt. Men der er for mig heller 

ingen tvivl om, at det er alt for mange indsatser at arbejde med på én gang! Skolerne 

føler sig forpligtet overfor alle indsatserne. Jeg skal på det kraftigste anbefale, at der 

skæres ned på antallet, så der bliver reel mulighed for at arbejde med de 

tilbageværende til gavn for eleverne. 

I forbindelse med budgetbehandlingen i august 2015 i Slagelse Kommune blev der 

udpeget 6 områder, hvor kommunen var særligt udfordret: 
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1. Vækst forudsætter flere borgere og mere erhverv. Der er mange ledige men mangel 

på arbejdskraft. 

2. Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er lavere end landsgennemsnittet. 

3. En svær start på livet for udsatte børn og unge.  

4. Folkeskolen - Gør en god skole bedre. Eleverne præsterer dårligere end 

landsgennemsnittet. 

5. Overgangen til ungdomsuddannelse.  

6. Voksne der har udfordringer med at være selvforsørgende.  

  

Vores medlemmer er direkte berørt af de tre af udfordringerne: 

 

Første udfordring: En svær start på livet for udsatte børn og unge.  

Der er 1800 aktive børnesager i kommunen i relation til sagsbehandlere, og tallet er 

stigende. Antallet af underretninger er siden 2014 tredoblet. Hvad er årsagen til, at så 

mange børn og unge har behov for særlige foranstaltninger i Slagelse Kommune? Det 

er næppe drikkevandets skyld. I 2014 var kommunens beregnede serviceniveau på 

indeks 85,3 i forhold til et indeks for hele landet på 100. Der afsættes altså for få res-

sourcer til området. Det kan let beregnes til ca. 33 mio. kr. 

Det betyder, at der kun er råd til de helt nødvendige og akutte sager. Der er ikke råd 

til de nødvendige forebyggende foranstaltninger i daginstitutionerne og ude på 

skolerne. Min påstand er, at det er årsagen til, at der er så mange aktive børnesager og 

så mange underretninger. 

Hvis forældre til et barn er bekymrede for, om der er noget galt med deres barn, og de 

ikke oplever, at skolen eller daginstitutionen reelt har ressourcer til at give barnet den 

nødvendige hjælp, er der kun en måde at forsøge at skaffe hjælpen på: Få en diagnose 

til barnet eller i det mindste få egen læge til at lave en underretning. Så kommer der 

skred i tingene. Men det er ulykkeligt, at forældre skal tvinges så langt ud for at få 

hjælp. Tilstrækkelige midler til forebyggelse er langt bedre og billigere i det lange 

løb. 

 

”Folk, som ingen andre kender, hvor skal de mon finde lys?” 

 

Her må vi håbe på, at Pædagogisk Udvikling og Inklusion kan komme til at spille 

en rolle. Det vil blive en anderledes rolle end PPR´s. De ansatte i PUI har endnu ikke 

fået defineret deres roller og opgaver, men der er lagt op til, at de skal ”samskabe” 

med lærere og pædagoger, og de skal ”gå ved siden af, bagved og foran”. Men de 

skal arbejde med reducerede midler og med færre psykologer og tale-hørelærere. 

Målet er, at endnu flere elever med vidtgående behov skal inkluderes i normal-

undervisningen. Det presser de ansatte i PUI, og det presser lærerne i den daglige 

undervisning.  
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Kogt ind til en maggiterning er situationen, at området for udsatte børn og unge er 

estimeret til at komme ud med et underskud på 25 mio. kr. i 2016, fordi der er afsat 

for få ressourcer, og procenten af inkluderede elever er for lille i forhold til nationale 

måltal. Løsningerne, der gribes til, er ændret visitationsprocedure, afskedigelser og 

øget inklusion. Det løser ikke udfordringen. En anden løsning kunne være flere 

midler til tidlig indsats.      

Anden udfordring: Folkeskolen - Gør en god skole bedre.  

Eleverne i Slagelse Kommune præsterer dårligere end landsgennemsnittet. 20 % af 

eleverne i 9. klasse består ikke dansk og matematik med karakteren 2. Lidt færre end 

80 % af eleverne er gode til at læse og regne. Trivselsundersøgelsen viser, at eleverne 

er glade for at gå i skole – alligevel er fraværet blandt eleverne højere end 

landsgennemsnittet. Der er en lille fremgang at spore på alle områder, men der er 

langt igen. Nu må jeg skynde mig at sige jævnfør min indledning, at det er ikke alt, 

der måles, der har værdi. Og det er ikke alt, der har værdi, der måles. Men problemet 

er, at det er ovenstående, at skolerne bliver målt på! 

 

Hvorfor præsterer eleverne dårligere? Jeg tror stadigvæk ikke, at det er drikkevandet i 

kommunen, der er problemet. Måske kunne en forklaring ligge i kommunens sjette 

udfordring: At kommunen har en stor andel af voksne, der har udfordringer med at 

være selvforsørgende? Det giver relativt mange elever fra belastede familier.  

 

Men årsagerne er i virkeligheden ikke så interessante, som hvad der skal til for, at 

eleverne præsterer bedre. Man kunne måske se på, hvad der hæmmer lærerne og 

skolerne i at levere den bedste undervisning. Det har meget med økonomi at gøre 

men også med organiseringen af skolernes arbejde. 

 

Klassekvotienten på skolerne i Slagelse Kommune er siden 2009 steget med 1,9 elev 

eller knap 10 %. Er det meget? Tja gennemsnitstal dækker jo over store forskelle. Der 

er mange klasser, der har rigtig mange elever, og det gør det svært for lærerne at nå 

alle elever i en lektion. 

 

Ved indførelse af Folkeskolereformen var det forudsat, at lærerne i gennemsnit 

skulle undervise 2 klokketimer mere om ugen. Det blev til langt mere. I indeværende 

skoleår er der yderligere skruet op for lærernes undervisningstid, og jeg hører, at flere 

skoler planlægger med at lade lærerne undervise endnu flere timer i næste skoleår 

uden, at der reduceres i alle de mange opgaver, lærerne skal løse – bortset fra én 

opgave: Forberedelsen bliver beskåret! Det er helt essentielt, at god undervisning 

forudsætter god tid og ro til at lave en ordentlig forberedelse. Det føler færre og færre 

lærere, at de har. 

 



 

[9] 
 

Understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, som jo skal 

understøtte den fagfaglige undervisning, blev i år ét med folkeskolereformen i en ret 

stor udstrækning overladt til pædagoger. Det gik ikke så godt mange steder. I 

indeværende skoleår har man på flere skoler overladt denne undervisning til de faste 

lærere i klasserne. Det har hjulpet noget på kvaliteten og sammenhængen med den 

fagfaglige undervisning. Jeg vil kraftigt opfordre til, at man på skolerne overlader 

endnu mere af den understøttende undervisning, faglig fordybelse og lektiehjælp til 

klassernes faste lærere. Det giver mere tid i undervisningen, mere fleksibilitet og 

større muligheder for anderledes undervisningsformer og mere kvalitet i 

undervisningen. Jeg vil igen i år fremhæve, at en god måde at gøre det på er ved at 

forøge lektionslængden til én klokketime ”finansieret” med den understøttende 

undervisning. Det har flere skoler gjort i år. Lad flere bevæge sig den vej! Vi prøver i 

øjeblikket på at få Uddannelsesudvalget til at vedtage, at skolerne kan forkorte 

skoledagen ved at konvertere noget af den understøttende undervisning til 

tolærerordninger. Det er også en måde at forøge undervisningens kvalitet og 

elevernes udbytte af undervisningen på. En beslutning om dette er netop blevet 

udskudt til april – alt for sent.  

 

Undervisning skal varetages af uddannede lærere. Det giver en større 

sandsynlighed for kvalitet i undervisningen. Det er desværre ikke tilfældet på alle 

skoler. I 2020 skal 95 % af elevernes undervisning varetages af lærere med linje-

fagskompetence i fagene. Slagelse Kommune har derfor iværksat efteruddannelse af 

lærere i indeværende skoleår og i de tre følgende skoleår.  

 

Kredsstyrelsen deltager i en arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge og beslutte 

udbuddet. I år valgte vi, at uddannelsen skulle ske i såkaldte TURBO-forløb, hvor 

undervisningstiden fra UC-Sjællands side er reduceret. Det har været svært at 

etablere hold, der er store nok. Faktisk er kun 11 lærere på efteruddannelse i linjefag i 

indeværende skoleår. Det er meget mindre, end der er afsat ressourcer til. Vi drøfter i 

øjeblikket i arbejdsgruppen, hvad årsagen kan være til det. Oplever skolerne, at det er 

for dyrt at sende lærere på uddannelse? Er det for besværligt skemateknisk? Er det 

fordi midlerne er delt ud på skolerne og ikke ligger i en central pulje, så små skoler så 

at sige skal spare op over flere år for at sende en lærer på uddannelse? Er det fordi, de 

vilkår, der tilbydes lærerne at deltage under, er for dårlige?  Er det fordi lærerne er for 

pressede i det daglige arbejde? Det må være i skolens interesse, at der gives så gode 

vilkår, at lærerne ønsker at tage et linjefag, og at lærerne ikke bare består, men så de 

også får kompetencer, der kan bruges i undervisningen.  

 

Det overvejes i øjeblikket at ændre undervisningen til en såkaldt MOOC, hvor 

lærerne elektronisk får screenet deres samlede kompetencer i et givent linjefag, så de 

kan se præcist, hvilke delelementer af et linjefag, de skal forbedre, så de kan bestå 
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den fulde eksamen. Undervisningen foregår delvis på nettet. Vores problem er, om 

det blot giver lærere papir på, at de har et linjefag, eller om det rent faktisk giver dem 

brugbare kompetencer. Det kan kun fremtiden vise. 

 

Kompetencedækningen og arbejdets kvalitet er også udfordret af andre forhold:  

Sygefraværet er stadig stigende siden indførelsen af Lov 409, og vi taler ikke kun 

om brækkede arme og ben som årsag til sygefraværet. Vi taler om arbejdsbetingede 

lidelser – først og fremmest stress. Det er dyrt for kommunen, det er ødelæggende for 

den enkelte, og det går ud over undervisningens kvalitet. Da det ikke er muligt at 

aflyse undervisning, vil undervisningen skulle vikardækkes, og det sker ofte med 

ikke-læreruddannede. 

 

Trivselsundersøgelsen i slutningen af 2015 indikerer også, at der er problemer med 

trivslen og arbejdsmiljøet på skolerne.  

Flere skoler opnåede ikke en svarprocent på 60, som er grænsen for om 

undersøgelsen kan siges at være valid. Samlet kom hverken Center for Uddannelse 

eller kommunen som helhed over 60 %. 

Mange af svarene tilkendegiver gode eller acceptable niveauer; men specielt i forhold 

til nytænkning og ændringsprocesser er der plads til forbedringer, f.eks. spørgsmålene 

”Hos os bliver vi inddraget i at finde alternative løsninger, inden den endelige løsning 

findes” samt ”Jeg bliver involveret i beslutninger om forandringer på min arbejds-

plads” 

Der ligger en opgave ude på den enkelte skole i at få omsat undersøgelsens tilkende-

givelser i konkret handling. Virkningen af ikke at handle vil blive endnu større lige-

gyldighed, næste gang der skal laves en undersøgelse. 

  

Vi ser en relativ stor gennemstrømning af lærere på skolerne – den såkaldte 

personaleomsætning. Siden 1. august til 1. marts er der blevet ansat 89 lærere på 

skolerne i Slagelse Kommune. Før i tiden skiftede lærerne normalt arbejde i 

forbindelse med skoleårets afslutning. Det gør de ikke mere. Halvdelen af de 89 er 

blevet ansat efter 1. september. Det er udtryk for, at der er rejst lige så mange. De 

søger hen på skoler og til kommuner, hvor de mener, at arbejdsforholdene er bedre, 

og de søger arbejde tættere på deres bopæl, fordi den manglende fleksibilitet i 

arbejdet gør det vanskeligt at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen.  

Den store personaleomsætning er dyr for kommunen og giver et større arbejdspres for 

de tilbageværende ansatte på skolen. De skal måske læse vikartimer i en periode. Og 

de skal forholde sig til nye kolleger. Det tager kræfter og tid, og tid er en mangelvare. 

Og det går ud over kvaliteten af undervisningen. 

 

Endelig er der ansat over 50 ikke-læreruddannede i faste stillinger på skolerne. Det 

er næsten 10 %. Mange af dem er ansat, fordi det ikke har været muligt at få uddan-
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nede lærere til de ledige stillinger. Nogle af dem er såmænd udmærkede undervisere, 

men der er jo en årsag til, at der i folkeskoleloven er et uddannelseskrav for at kunne 

undervise i folkeskolen. 

 

Slagelse Kommune er blevet et udkantsområde i forhold til at tiltrække uddannede 

ansøgere til ledige lærerstillinger. Det er ganske enkelt nødvendigt, at kommunen gør 

det mere attraktivt at være ansat i Slagelse Kommune end i de omkringliggende kom-

muner. Ellers vil det ikke være muligt at nå målene i folkeskoleloven. Hvordan kan 

kommunen så gøre det mere attraktivt at være lærer? 

 

Flere forhold spiller ind for, at man som ansat oplever, at der er attraktive 

arbejdsforhold. Et af de væsentligste er en arbejdstid, hvor der er balance mellem 

opgaver og ressourcer. En arbejdstid, som er udtryk for retfærdighed og en 

opgavefordeling, der er udarbejdet efter forståelige, gennemskuelige og saglige 

kriterier. En arbejdstid, hvor den enkelte har en høj grad af fleksibilitet og 

indflydelse.  

 

Er lærernes arbejdsforhold i Slagelse kommune kendetegnet ved ovenstående? 

 

Oplever lærerne, at de får udleveret en opgaveoversigt, hvor de kan se, at der er 

balance mellem opgaver og ressourcer, og hvor de kan se, at den er udarbejdet efter 

forståelige og gennemskuelige kriterier? Det tror jeg ikke, alle oplever. Vi har en kopi 

af alle udleverede opgaveoversigter fra samtlige skoler. Der er to ting, der kende-

tegner dem alle: De er forskellige, selvom de fleste er lavet i systemet TRIO, og de 

angiver kun overordnet, hvad den enkelte lærer skal lave. Undervisningsopgaverne 

fremgår alle steder med angivelse af timetallet, men for resten af de mange opgaver 

svæver det forventede tidsforbrug helt i det uvisse. Betyder det så, at læreren helt selv 

kan prioritere, hvilke af de oplistede opgaver, hun vil løse, og hvor meget tid, hun vil 

bruge på det? Nej da. Hun skal løse opgaverne og selv finde tiden til det! Oplever hun 

en ubalance og foreholder det til sin leder, er svaret ofte: ”Det må du selv finde ud af. 

Du kan jo skrue ned for ambitionsniveauet”. Jeg kan godt forstå, at lederne med de 

mange opgaver, de skal løse, kan have svært ved at tage de helt nødvendige samtaler 

med lærerne i løbet af skoleåret. Men det ville heller ikke være nødvendigt, hvis man 

arbejdede grundigt nok med opgaveoversigterne fra starten.  

 

Når mange lærere oplever, at der er ubalance mellem opgaver og ressourcer, og 

skolelederne selvfølgelig har været efterrettelige i forhold til Forståelsespapiret og 

mener, at de har lavet opgaveoversigterne, så der er balance, er der jo et misforhold. 

Man kunne jo anlægge den betragtning, at lærer og leder ikke har lavet en tydelig nok 

forventningsafstemning. Hvis lederen har en forventning om, at en given opgave 

tager 4 timer på et år, og læreren har en forventning om, at den tager 40 timer, så skal 
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det jo gå galt! Det ville hjælpe gevaldigt, hvis skolelederne i forbindelse med 

dialogen om den enkelte lærers opgaveoversigt ville fastsætte sine forventninger i 

timer på de enkelte opgaver. Det ville gøre det lettere at afstemme forventningerne. 

Men det vil de ikke. Vi har mange gange drøftet forholdet om tid på opgaveover-

sigten med repræsentanter for skolelederne. Hver gang er svaret det samme: ”Vi skal 

tale opgaver – ikke tid.” Og det på trods af, at KL og DLF i Bilag 4 til Lov 409 har 

aftalt, at ”I drøftelserne af opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede 

tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver”. Det er da svært at misforstå! 

 

Er der en høj grad af fleksibilitet og indflydelse på det daglige arbejde på skolerne? 

Vi har i det Forståelsespapir, der gælder for indeværende skoleår, fået mulighed for 

noget mere fleksibilitet i form af timer og dage til individuel forberedelse og 

efterbehandling af undervisningen, hvor lærerne selv kan beslutte hvor og hvornår, 

det skal foregå. Det er vores vurdering, at det har virket lidt. Vi ville gerne gå videre 

ad den vej, men det vil Center for Uddannelse og skolelederne ikke. Så ingen 

forbedringer på det område. 

 

Vi arbejder i øjeblikket på forbedringer af Forståelsespapiret, men det bliver kun 

småforbedringer. De skal dog ses som trædesten til en egentlig arbejdstidsaftale. En 

sådan vil give mere tydelighed om lærernes arbejdstid, men det vil også betyde en 

stor lettelse i ledernes arbejde. Det har de bare ikke forstået endnu.      

 

Tredje udfordring: Overgangen til ungdomsuddannelserne. 

Andelen af unge, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter 9/10. klasse 

ligger over landsgennemsnittet, og 20 % af de unge under 30 år i Slagelse Kommune 

har ikke en uddannelse eller er ikke i gang med en uddannelse. En del af problemet 

kan skyldes elevernes manglende faglige kompetencer, en del den manglende 

uddannelsestradition i kommunen – den sociale arv, og en del kan skyldes den 

vejledning de unge får – eller måske navnlig manglen på samme. Ungdommens 

Uddannelsesvejledning gør et kæmpe stykke arbejde, men de er nu især hæmmet af, 

at uddannelsesreformen gør, at de kun skal koncentrere sig om de allersvageste af 

eleverne – resten – de såkaldt uddannelsesparate - skal vejlede sig selv. Det er ikke en 

simpel procedure at få udfyldt uddannelsesplan, valgt uddannelse og 

uddannelsesretning samt for forældrene at få underskrevet ansøgningen digitalt via e-

boks. Jeg forudser, at der er mange af de elever, der er erklæret uddannelsesparate, 

som ikke får i søgt i tide.  

Jeg forudser også, at der vil være foretaget mange fejl-valg, som igen vil betyde 

dårlige oplevelser, spildte måneder eller år og mange omvalg i ungdomsuddannelses-

systemet. Det er dyrt for kommunen, rigtigt skidt for det unge menneske – og vil 

gøre, at overgangen til ungdomsuddannelserne bliver endnu mere udfordret. Det er en 

uholdbar situation, som lidt flere midler til vejlederområdet let kunne råde bod på. 
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Hvem har ansvaret for, at Folkeskoleloven overholdes? Det har vi spurgt Center for 

Uddannelse om. Formelt set er det Kommunalbestyrelsen, men de har overladt det til 

skolebestyrelsen at føre tilsyn med alle dele af skolernes virksomhed. Men har skole-

bestyrelserne viden nok til det? Vi har f.eks. set talrige eksempler på valgfag, der op-

rettes på skolerne, som ikke er i nærheden af at være i overensstemmelse med Folke-

skoleloven. Mange af valgfagene lyder spændende, men der er ikke søgt dispen-

sation. Der er klasser, der overskrider det maksimale elevtal. Hvordan står det til med 

skolebibliotekerne/ de pædagogiske læringscentre? Får alle elever den specialunder-

visning, de har behov for og krav på?  

Er der overhovedet nogen skoler, der har mulighed for helt at opfylde Folkeskole-

loven og bekendtgørelserne? Jeg tvivler. Jeg tror ikke, at det er ukendskab. Jeg tror 

heller ikke, at det er mangel på vilje. Det er mangel på økonomi. 

 

Der er en hel række andre områder, der presser skolernes økonomi. Der er noget galt 

med ressourceallokeringen, som det så fint hedder. Vi har aftalt med Skolelederfor-

eningen, at vi i fællesskab vil have en drøftelse med Uddannelsesudvalget i kom-

munen om skolernes ressourcer snarest. 

 

 

I HovedMED-udvalget i Slagelse Kommune har vi vedtaget en ny personalepolitik, 

og vi arbejder i øjeblikket på at få tilrettet de tilhørende retningslinjer. Udrulningen af 

personalepolitikken og retningslinjerne har vi i HovedMED vedtaget skal være et 

indsatsområde det kommende år. De øvrige indsatsområder for HovedMED vil 

være: Kodeks for samarbejde og dialog i praksis. Arbejdsmiljø. Sygefravær og 

Kerneopgaven. Men et er at beslutte indsatsområder – den store opgave er at få dem 

til at virke og leve.  

 

Som det er jer bekendt, besluttede Byrådet i Slagelse Kommune i januar at afskedige 

kommunaldirektør Søren Lund Hansen med øjeblikkelig virkning. Det kom som en 

stor overraskelse. 

Jeg har kendt Søren Lund Hansen som en meget vidende, grundig og reflekterende 

kommunaldirektør med en nærmest filosofisk tilgang til det at være topleder. Søren 

Lund har gennem alle årene arbejdet på, at der skulle være ordentlighed i administra-

tionen og i medarbejdernes omgang med hinanden. Han så det fra starten som en 

mission at samle en sammenlægningskommune til én stor kommune. Han har været 

arkitekten bag mange af de udviklingsinitiativer, der er foregået både i kommunen 

som arbejdsplads og i udvikling af kommunen generelt. Han har været stærk fortaler 

for, at Byrådet skulle beslutte politikken, og den skulle administrationen så lede 

kommunen efter.  
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”Der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys.”  

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om fyringen af kommunaldirektøren er 

udtryk for en organisation, der ikke finder sig i kritik – en organisation, der kan 

udvikle sig til at være præget af medarbejdernes frygt for at sige sin mening. 

Det, håber jeg ikke, er tilfældet. En organisation - en skole -, der IKKE hilser kritik 

og kritiske røster velkommen, er dømt til undergang. Kritik er GULD. Svend Brink- 

mann udtrykker det således: ”Karakter har den, der står fast på bestemte værdier – og 

som dermed kan sige nej, når disse værdier trues.” 

 

I budgetforhandlingerne i august 2015 blev der indgået et toårigt budgetforlig, som 

indebar, at der skulle findes besparelser for 150 mio. kr., og det medførte en stor 

fyringsrunde – primært af administrative medarbejdere og afdelingsledere. Byrådet 

prøvede i stor udstrækning at frede de områder, de havde udpeget som særligt ud-

fordrede, og her er skoleområdet jo som tidligere omtalt involveret i de tre. Det var jo 

godt på papiret og lød godt i pressen. Men da budgettet kom ud på skolerne, var der 

alligevel foretaget reduktioner. Både som konsekvens af budgetvedtagelsen men også 

som konsekvens af omlægningen af administrative opgaver og bygningsdriften. Alt i 

alt vil det betyde, at skolernes og de andre områder, hvor vi har medlemmer, vil være 

under pres. Og da kravende til undervisningstimetal og andre ydelser ikke sættes ned, 

skal de ansatte præstere mere. Lig med at færre ansatte skal præstere de samme 

opgaver. 

 

I en meget lang proces; alt for lang vil mange sige, blev medarbejderne til TAO -  

tværgående administrative opgaver - udvalgt, og de overskydende medarbejdere 

blev indstillet til afsked eller blev overflyttet til andet arbejde. Målet er at skabe en 

organisation, som mere smidigt og ensartet kan håndtere de administrative opgaver.  

Det er muligt, at det kan ske, men det har vi endnu til gode at se. Bagsiden af denne 

øvelse har været, at især tiden til sekretærer og andet administrativt arbejde på 

skolerne er blevet væsentligt reduceret. Hvem der i fremtiden skal løse de mange-

artede opgaver, som sekretærerne hidtil har løst, står hen i det uvisse. Det er fortær-

sket at kalde skolesekretærerne for ”blæksprutter”, men det er en kendsgerning, at de 

på mange skoler har utallige opgaver, som den administrative arbejdsgangsanalyse, 

der ligger til grund for opgaveflytningen, ikke har kunnet tage højde for. Hvem skal 

løse de opgaver? Det ikke ukendte kommunale abespil kan begynde! 

 

Helt analogt er centraliseringen af bygningsdriften. Nu skal Kommunale Ejendom-

me - KE - stå for vedligeholdelsen af skoler mm. Eksempelvis betyder det, at hvor 

skolerne tidligere havde midler til indkøb af borde og stole til elever og ansatte, så er 

det nu en ting, der skal prioriteres af KE. Den organisering skal give bøvl. Vi hørte 

fornylig om en skole med problemer med mus på skolen, men der var indkøbsstop i 
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KE, så der kunne ikke indkøbes mussefælder. Der er endnu ikke lavet en beskrivelse 

af, hvordan KE vil vurdere og prioritere ønskerne fra skolerne. Arbejdsgangene bliver 

unødigt bureaukratiske. Nu kan man ikke mere lige give pedellen besked om at fikse 

en mindre ting. Nu skal den anmeldes til Kommunale Ejendomme på skemaer og 

med fotodokumentation, hvorefter de prioriterer opgaverne. Den gamle pedel er væk. 

Den pedel, som eleverne kendte, som de havde et forhold til, og som mange elever 

mente reelt ejede skolen. Det fik dem til at passe på tingene. Hærværk skulle Peter 

Pedel jo reparere, og det var synd for ham. 

Vi vil i den kommende tid sammen med de øvrige medarbejderrepræsentanter meget 

nøje overvåge implementeringen af de to projekter. 

 

Slagelse Lærerkredses økonomi har det heller ikke for godt. Skolernes dårlige 

økonomi og det faldende elevtal medfører behov for færre ansatte. De mange ikke-

læreruddannede føler ikke den samme tilknytning til Danmarks Lærerforening, så de 

alle sammen melder sig ind. Vakante stillinger har også betydning for vores med-

lemstal. I de første tre måneder af året har der været frit lejde til at melde sig ind uden 

at blive omfattet af karensbestemmelserne. Det har hjulpet lidt. Alligevel har vi pr. 

dags dato 79 lærere, der ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening. Det er 12% 

Vi skal alle til stadighed arbejde for, at alle, der kan, solidarisk er medlemmer af 

Danmarks Lærerforening.   

 

Vi har faldende medlemstal og dermed faldende indtægter, men vi ønsker fortsat at 

opretholde et højt serviceniveau for vore medlemmer med kompetent rådgivning, en 

kredsstyrelse, der kan forhandle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, en kredsstyrelse der 

kan blande sig og gøre sin indflydelse gældende alle steder, hvor vores medlemmers 

vilkår bliver drøftet. Og varme, vand og el skal fortsat betales. Vi har gennemgået 

vores budget med en tættekam og foretaget besparelser alle steder, vi kunne gøre det, 

men alligevel er vi nødt til at lægge op til, at I skal beslutte en mindre kontingent-

stigning. 

 

Kommunens ansatte – og især vore medlemmers – oplevelse af deres arbejdsforhold i 

denne tid kunne måske udtrykkes på følgende måde: 

”Vi arbejdede hårdt; men hver gang, det begyndte at fungere, blev nye planer om at 

omorganisere iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde 

hver ny situation gennem omorganisering, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig 

metode dette er til at skabe en illusion om fremgang, mens det i virkeligheden 

forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering.” Sagt af Cajus Petronikus, år 66 

efter Kristi fødsel. 
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Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dette års mundtlige beregning. Jeg er 

naturligvis villig til at kommentere på andre forhold i relation til lærernes arbejde, 

kredsens arbejde eller forhold i kommunen. 

Jeg håber, at den samlede beretning – både den skriftlige og den mundtlige – vil give 

anledning til spørgsmål, kommentarer og synspunkter fra forsamlingen. 

Med disse ord overgiver jeg beretningerne til generalforsamlingens behandling. 

 


