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Den varme sommer og de lyse nætter er 

for længst afløst af hverdagens lange 

skoledage. Vi er allerede langt inde i 

skoleåret 2018/2019. 

Inden vi afsluttede sidste skoleår, 

modtog kommunalbestyrelsen et brev 

fra undervisningsministeriet. Brevet 

beskrev ændringerne omkring Fælles 

Mål. Samtidigt offentliggjorde en Råd-

givningsgruppe for Fælles Mål sine 

anbefalinger i udgivelsen ”Formål og 

frihed – Fem pejlemærker for Fælles 

Mål i folkeskolen.” De fem pejlemærker 

indeholder bl.a. et øget fokus på didak-

tisk frihed, forankring i folkeskolens 

formål og de professionelles dømme-

kraft. (Læs mere på http://næstvedlæ-

rerkreds.dk/)

Begge dele åbner op for drøftelser, 

der skal tages både på det politiske ni-

veau – men så sandelig også på skoleni-

veau. Nogle af de spørgsmål, der melder 

sig, er bl.a.:

• Hvordan vil vi i vores kommune 

gerne diskutere de nye pejlemærker 

for brug af Fælles Mål?

• Hvordan forholder kommunerne og 

skolerne sig til ministerens udmel-

ding om stor frihedsgrad i anvendel-

sen af de digitale platforme?

• Hvordan sikrer vi den øgede fokus 

på det professionelle råderum – og at 

færre bindinger skal give øget lokal 

og didaktisk frihed til skolerne?

Ovenstående er indledningsvis drøftet 

med Næstved Kommune – og der skal 

selvfølgelig også foregå en pædago-

gisk drøftelse med lærerne ude på de 

enkelte skoler. Måske er det udsendte 

Fortsættes næste side

brev fra Merete Riisager i september 

til alle skoler et godt afsæt, når den 

pædagogiske drøftelse skal sættes på 

dagsordenen. I brevet står der bl.a.: 

”3.170 færdigheds og vidensmål er gjort 

vejledende. Rådgivningsgruppen for Fæl

les Mål har udarbejdet fem pejlemærker. 

Ét af dem handler om øget lokal og didak

tisk frihed til skolerne.” 

Lærerkredsen har et generelt ønske 

om, at den pædagogiske debat kommer 

til at fylde meget mere. Men, som I ken-

der det fra skolerne, er der hele tiden 

nye dagsordener, der overtager vig-

tige initiativer. Lige nu aktualiseret af 

mulige ændringer eller justeringer af 

skolestrukturen. I skrivende stund er 

høringsmaterialet udsendt – og I skal 

være med til at give jeres besyv. Vi ved, 

at det kan blive en vanskelig opgave at 

Temadag for alle ledere og tillidsvalgte på Rønnebæksholm  arrangeret af Næstved Lærerkreds, 

Næstved Kommune/CDS og Skolelederforeningen.
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komme frem til et høringssvar som alle 

på de enkelte matrikler kan se sig selv 

i. Gennem jeres tillidsrepræsentanter 

sparrer Lærerkredsen med de matrik-

ler, der er særligt udsatte. 

Sideløbende med ovenstående hå-

ber Lærerkredsen, at det må blive sko-

leåret, hvor vi i vores kommune lykkes 

med en lokalaftale om arbejdstid.  Vi 

har sat alle sejl til for en god proces. 

Torsdag d. 20/9 afholdt Næstved Lærer-

kreds i samarbejde med Næstved Kom-

mune/CDS – og Skolelederforeningen 

en temadag for alle ledere og tillids-

valgte. Emnerne på temadagen var bl.a. 

” Professionel kapital” – og drøftelser 

omkring hvilke konkrete forbedringer, 

der skal styrke en lokalaftale. Det var 

en rigtig god dag. Meget blev drøftet – 

og alt kunne siges. Det skabte samtidig 

også en oplevelse af, hvor forskellige 

skolerne er i forhold til håndtering af 

arbejdstid. Drøftelserne fra temadagen 

er udgangspunktet for de kommende 

forhandlinger. 

De tillidsvalgte havde inden tema-

dagen afholdt faglige klubmøder. Jeg 

håber som formand, at I prioriterer 

deltagelse i faglige klubmøder, da det 

er jeres mulighed for at styrke de til-

lidsvalgte, i forhold til de store opgaver 

de står med på skolerne. De afholdte 

klubmøder er samtidig medlemmernes 

mulighed for at ytre sig, og dermed få 

jeres budskaber bragt videre igennem 

TR.

Mange elementer går igen fra de af-

holdte klubmøder. Det er et forholdsvis 

ensartet mønster vores medlemmer 

fremviser.  Gennemskuelighed, yderli-

gere præcisering af, hvad forberedelse 

er, gode vilkår for nyuddannede, tid på 

opgaverne, håndtering af nye opgaver 

m.m. Dette er et udsnit af ting, der er 

blevet sagt på skolernes klubmøder. 

Indholdet fra klubmøderne er endnu 

et afsæt i forhold til forhandlingerne, 

der gerne skulle afsluttes inden årets 

udgang. Vi håber, det lykkes. Alle par-

ter er meget indstillede på at være for-

handlingsvillige.

Emner som ”håndtering af nye opga-

ver” fylder alle steder. Og med rette. For 

igennem de sidste 10 år – er vi blevet 

20,2 % færre lærere - mens elevtallet 

”kun” er faldet med 6,4 %. Der er ikke 

noget at sige til, at lærere og børneha-

veklasseledere generelt oplever, at de 

har flere og flere opgaver – og mindre 

tid til at løse dem. Ambitionerne for 

skolerne i Næstved er høje, og det er 

der absolut ikke noget galt i. Problemet 

er bare, at der er blevet færre til at op-

fylde målene, undervisningstimetallet 

er stadig højt, skoledagene er lange – og 

tilsynstiden er dermed yderligere for-

øget. Det er lidt af en ond spiral, som vi 

gerne skulle have løsnet yderligere op 

for. Vi satte igen i år i vores hørings-

svar til budget 2019 en nedsættelse af 

undervisningstimetallet højt på dags-

ordenen. Desværre fandt de ikke mid-

ler til det i budgettet. Men vi kæmper 

fortsat videre for at give jer nogle bedre 

arbejdsvilkår til at løfte en af kommu-

nens vigtigste fremtidsprojekter; Ele-

verne - fremtidens voksne!

I dette kredsblad har vi valgt at 

sætte fokus på børnehaveklasse ledere 

i vores kommune – en mindre del af vo-

res medlemmer, men som I ved, har en 

kæmpe betydning for elevernes start 

på et forhåbentligt langt og godt skole-

liv. Jeg håber, at I finder tid til at læse 

bladet.

På temadagen blev bl.a. drøftet, hvilke konkrete forbedringer, 

der skal styrke en lokalaftale.
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Thomas Andreasen, formand for Ar-

bejdsmiljø- og Organisationsudval-

get i Danmarks Lærerforening var på 

besøg på kredsens internat for TR og 

AMR. Han gav et oplæg om status ”efter 

OK18.”

”Der er en masse elementer i over-

enskomstresultatet, som vi skal have 

kigget på. Det er helt afgørende, at vi 

bruger aftaleresultatet til at skabe 

håndgribelige forandringer i medlem-

mernes hverdag.

Både under og efter OK18, går de poli-

tiske udmeldinger både lokalt og natio-

nalt i den rigtige retning forstået på den 

måde, at der blandt andet i højere grad 

end tidligere er forståelse for, at lære-

rens synspunkter og faglige vurderin-

ger skal indgå, når skolen skal udvikles. 

Der er stor forståelse for, at der skal ske 

forandringer – også omkring rammerne 

for lærernes arbejde. Det drejer sig om, 

hvordan man tænker skole og skoleud-

vikling. Det er fx i forhold til målstyring. 

Konkret har vi oplevet en reduktion i de 

mange tusinde bindende mål for under-

visningen i de forskellige fag.

Tiden efter OK18
Sammenhold betaler sig, OK18 var 

på en måde en sejr for fagbevægelsen, 

forstået på den måde, at der blev sat en 

prop i de forringelser, der var lagt op til 

fra arbejdsgiverside fx omkring seni-

ordage og spisepause. Det er en vigtig 

fagpolitisk sejr. 63% af befolkningen 

bakkede op om de offentlige ansattes 

krav i forbindelse med forhandlinger 

i foråret.

Også i efteråret 2017 i forbindelse 

med kommunalvalget blev der gennem 

et stærkt samarbejde i fagbevægelsen 

sat en vigtig velfærdsdagsorden. Dags-

ordenen, om at vi skal kunne holde til 

et helt arbejdsliv, bliver fortsat rele-

vant, og forståelsen af, hvad det vil 

sige, skal drøftes fremover. 

Vedkommende OK21, ønsker vi, at 

forbedringer og overenskomstforhand-

linger gerne skal foregå mere ”smidigt”. 

Arbejdstidsforhandlingerne endte som 

bekendt med, at der blev nedsat en 

kommission. Det er en model, der ikke 

er prøvet før i forbindelse med overens-

komstforhandlinger.

Kommissionen skal afdække og 

analysere udfordringer og mulighe-

der i forhold til arbejdstidsregler. For-

manden er Per B. Christensen, som 

er tidligere skoledirektør i Næstved 

Kommune. Han skal fremlægge anbe-

falinger og forslag til løsninger med det 

formål at skabe størst mulig kvalitet 

i undervisningen, understøtte et godt 

arbejdsmiljø og styrke den professio-

nelle kapital.

Kommissionen søger blandt andet 

inspiration i nuværende lokale aftaler. 

De kan være med til at danne baggrund 

for de efterfølgende arbejdstidsfor-

handlinger.

Udgangspunktet er vores konkrete 

virkelighed - hvilke problemer skal 

en arbejdstidsaftale adressere. Det 

er derfor vigtigt, at det er lærerne og 

børne haveklasselederne, der definerer 

og sætter ord på den virkelighed, de op-

lever i skolen hver dag. 

Kommissionen aflægger rapport ul-

timo 2019, og forhandlinger påbegyn-

des primo 2020, hvor analyser, anbe-

falinger og forslag danner baggrund 

for forhandlingerne. Der skal være en 

aftaleindgåelse senest ved OK21.” 

Demonstration foran Næstved Rådhus 

sammen med mange andre faggrupper.
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I Næstved Kommune er der 42 børnehaveklasseledere. Ifølge folkeskoleloven er det pædagoguddannede børnehaveklassele-

dere, der varetager undervisningen i børnehaveklassen og har ansvaret for, at Fælles Mål for børnehaveklassen overholdes. 

Kredsbladet har besøgt Fladsåskolen og talt med Helle Hirshals og Tine Rask om deres arbejde som børnehaveklasseledere 

på Fladsåskolen, afdeling Korskilde.

Fladsåskolen består af to afdelinger: 

Mogenstrup med to spor fra 0.-9.kl. 

Kors kilde afdeling ligger i Brøderup, 

og her er børn i 0.-6. klasse og ansat 22 

lærere og to børnehaveklasseledere. 

Helle har været ansat på skolen i 

godt tre år, mens Tine blev ansat før 

sommerferien.

Tine blev ansat allerede 1. juni, så 

der var ekstra mulighed for brobygning 

fra børnehaven til børnehaveklassen. 

”Jeg er blevet set og hørt og guidet 

godt på plads, og i øvrigt blev der ta-

get rigtig godt hånd om mig af min til-

lidsrepræsentant. Charlotte har været 

på pletten, og jeg er blevet hevet ind 

til diverse møder. Rent kollegialt har 

det været fantastisk at starte her, da 

Helle og jeg meget har den samme til-

gang både til børn og samarbejdet med 

forældrene.”

Det gode samarbejde

Helle, som har arbejdet på skolen i godt 

tre år og samarbejdet tæt med flere kol-

leger på skolen, supplerer: ”Hver tors-

Større krav til de 
yngste børn i skolen

dag har vi teammøder med de to pæda-

goger, der er tilknyttet klassen. Der ud 

over styrer vi selv vores samarbejde 

og mødes, når vi har behov for det. Og 

det er vel nærmest hver dag, hvor vi 

lige taler sammen i pauserne. Men det 

er jo et valg, vi selv træffer. Vi planlæg-

ger den kommende uge hver fredag og 

har til dels ens ugeplaner. Det er også 

vigtigt, hvis nu klasserne en dag skal 

lægges sammen. Hver mandag har vi 

brudt det formelle skema op. Der la-

ver vi værkstedsarbejde på tværs af 

Tine Rask og Helle Hirshals er børnehaveklasse

ledere på Fladsåskolen, afd. Korskilde. 
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klasserne. Vi føler os fuldt integreret 

og tænkt ind i de øvrige læreres plan-

lægning. Vi føler, at vi hører til, bliver 

set og hørt. 

Vi har særlige afsnitsmøder med 

indskolingen, som består af 0.-3. klasse 

ca. en gang om måneden. Desuden har 

vi fagteammøder med vores kolleger 

fra afdelingen i Mogenstrup. Det er 

noget nyt, hvor vi har faglig sparring. 

Det tænker jeg bliver godt. Korskilde 

og afdelingen i Mogenstrup blev slået 

sammen i 2016. Det er ikke noget, man 

bare lige gør. Der er en kulturforskel. 

Selvom det er to ret ens skoler på Syd-

sjælland, så er det ikke bare lige at slå 

to skoler sammen til én. Man taler om 

Korskildeånden. Den værner man lidt 

om, og man vil ikke bare lige give af-

kald på traditioner og kultur osv. Det 

er ikke noget, der bare lige sker over et 

år eller to. Det tager tid.”

Tine, som i flere år har arbejdet på 

skoler i Nordsjælland er enig i, at sam-

arbejdskulturer fra den ene skole til 

den anden, kan være meget forskellige: 

”Lige nu er vi der i processen, hvor vi 

spørger: Skal vi ligne hinanden 100%, 

og det synes jeg jo ikke, at man nødven-

digvis skal. Der er selvfølgelig noget, 

som skal være formaliseret omkring 

teamsamarbejde, men der skal også 

være plads til forskelle, fordi vi bræn-

der måske lidt for noget forskelligt, og 

så er det vigtigt ikke lige at få trukket 

noget ned over hovedet.”

Brobygning

Brobygning fra SFO og børnehave har 

været prioriteret meget højt, under-

streger Helle: ”Vi er nok lidt kendte for 

at lægge stor vægt på brobygning. Vi 

besøger børnene, mens de går i børne-

have, og arrangerer, at de kommer på 

besøg på skolen. Desuden har vi mødt 

hinanden på tur i skoven. I år er der 

ikke de store udfordringer. Sidste år 

stod jeg med 30 børn, og det var selv-

følgelig noget andet. Det gør en enorm 

forskel både for børnene og for os bør-

nehaveklasseledere. Det betød, at jeg 

ikke på nogen tænkelig måde kunne nå 

rundt om hver enkelt. Det kan næsten 

ikke sammenlignes at have en klasse 

med lige under 20 i forhold til, at der er 

omkring 30 børn.

Vi har tosprogede børn, som faktisk 

er er på pegebogsniveau, dvs. at vi taler 

med dem om, begreber og overbegreber 

og om, hvad tingene hedder. Dem ville 

jeg ikke have tid til at samle op kon-

stant, som jeg gør nu, hvis der var 28 

børn i klassen. Der er ikke afsat tid til 

at give de tosprogede børn ekstra. Vi 

sprogtester, som vi skal, og de scorer 

rigtig lavt, men der er ikke nogen eks-

tra støtte, der så træder i kraft. Vi går 

fra, når der er en pædagog i klassen og 

”booster” dem, der hvor de trænger til 

det. Vi er på kursus i at lave sprogtest, 

og det er topprioriteret som noget me-

get vigtigt, men når de så ligger meget 

lavt, er der faktisk ikke ekstra ressour-

cer, som kan samle dem op.”

Yngre børn og større krav

Antallet af børn er ikke den eneste 

faktor, der spiller ind i forhold til, hvor 

presset man kan blive i arbejdet som 

børnehaveklasseleder: ”Det afhæn-

ger også i høj grad af, om der er børn 

med særlige udfordringer, der kræver 

ekstra opmærksomhed.” understreger 

Tine. ”En anden vigtig ting, der har be-

tydning, er, at i forhold til tidligere er 

det i dag langt sværere at få sit barns 

skolegang udsat. Vi oplever næsten i 

hver klasse, at der er især små drenge, 

hvor deres personlige udvikling er et 

sted, hvor de ikke er klar til at fylde læ-

ring på. Abstraktionsniveauet er ikke 

på et niveau, hvor de oplever omgivel-

serne fuldt ud og kan spejle sig i dem. 

Vi skal gøre os sådan umage for, at det 

ikke bliver et nederlag for dem. De er fx 

typisk urolige, fordi de ikke er udvik-

lingsmæssigt klar til at sidde stille og 

koncentrere sig, som man jo skal i hvert 

fald noget af tiden.

Der er samtidig stillet markant 

større krav til, hvad børnene skal lære 

i børnehaveklassen. Vi synes, at en 

af vores fornemste opgaver er at gøre 

dem trygge ved det at gå i skole. Vi skal 

give dem en god følelse og en god fæl-

lesskabsfølelse. Det gør vi meget ud af, 

fordi vi mener, at det er fattigt kun at 

kunne sige jeg og ikke vi, og de kom-

mer så meget bedre igennem det hele, 

hvis de har en fællesskabsfølelse. Vi 

har seks kompetenceområder vi skal 

forholde os til, men det er altid med en 

legende tilgang. Det tager vi meget bog-

staveligt, og vi forsøger hele tiden at 

tilpasse undervisningen til det udvik-

lingstrin, børnene er på.” Helle er enig: 

”Vi arbejder altid med målene, men al-

tid med udgangspunkt i børnegruppen 

og naturligvis gerne ude i naturen el-

ler på legepladsen, som vi har lige uden 

for døren. Sådan skal det jo være i en 

børne haveklasse.” 

Tine og Helle har et tæt samarbejde og drøfter dagligt 

undervisningen i børnehaveklassen.
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Undervisningsminister Merete Riis-

ager har nedsat en arbejdsgruppe, 

der er kommet med anbefalinger til 

en lempelse af bindingerne for imple-

menteringen af Fælles Mål på lærings-

platforme. Gruppen er kommet med en 

række anbefalinger til, hvordan brugen 

af læringsplatforme kan gøres mere 

meningsfuld.

Gruppens arbejde er hyper relevant: 

En undersøgelse foretaget af Yougov 

(en internetbaseret stor analyse-og 

konsulentorganisation) viser, at 7 ud 

af 10 lærere ikke oplever, at den tid, de 

bruger på læringsplatforme, er givet 

godt ud. Med andre ord er det kun hver 

tredje lærer, der finder arbejdet i Min-

Uddannelse eller Meebook menings-

fyldt.

Flere skoleordførere har ytret sig 

om, hvorvidt læringsplatformene 

Giver din lærings-
platform mening?

bliver anvendt som et pædagogisk 

redskab eller et økonomisk styrings-

redskab. Som pædagogisk redskab har 

læringsplatformene et åbenlyst poten-

tiale til deling af undervisningsforløb 

mellem lærere. Men det er farligt og 

forkert at slutte, at læringsplatformen 

derfor i sin natur er et effektivise-

rende og tidsbesparende værktøj for 

den travle lærer. Dels må forløb altid 

gennemgå et sæt kritiske briller. Er 

kvaliteten høj nok? Det tager tid at 

sætte sig ind i et forløb udviklet af en 

kollega. Samtidig må man holde sig for 

øje, at links forældes og skal ajourføres, 

ligesom viden og indhold ændrer sig. 

Endeligt må ethvert undervisnings-

forløb altid tilpasses og didaktikeres 

til sin målgruppe. 

Fra Undervisningsministeriet blæ-

ser nye vinde, hvor fokus er flyttet fra 

målstyring til formål. Hvordan dette 

kommer til udtryk i lærernes arbejde 

med læringsplatformene må undersø-

ges og tilrettelægges gennem dialog på 

den enkelte skole. Giver måden, hvorpå 

vi benytter læringsplatformen her på 

skolen, mening? Sikres undervisnin-

gen at tage sit udgangspunkt i formål 

frem for målstyring? Tillader lærings-

platformen tilstrækkelig fleksibilitet til 

at danne rammen om den gode under-

visning, eller er den en begrænsende 

klods om benet? Disse vigtige spørgs-

mål fortjener at blive adresseret gen-

nem pædagogiske drøftelser på skolen.

Det er helt afgørende, at anvendel-

sen af læringsplatforme giver mening 

for den enkelte lærer. Måske brugen af 

læringsplatformene slet og ret burde 

gøres frivillig, så de ikke forbliver en 

tidsrøvende kilde til frustration? 

LINKS

"Læringsplatformene blev til i et 

lukket forhandlingsrum med KL"

folkeskolen.dk

"Kun tre ud af ti lærere: Tiden er 

godt brugt på læringsplatformen"

folkeskolen.dk

"Debat: Drop læringsplatforme, spar 

penge og få mere undervisning"

skoleliv.dk
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Danmark Lærerforenings Kongres blev 

i år afholdt 30.-31. oktober. Kongressen 

er foreningens højeste myndighed og 

udstikker de overordnede rammer 

for foreningens arbejde. Fra Næstved 

Lærerkreds deltog de tre kongresdele-

gerede; Lise-Lotte Horn Jakobsen, Pia 

Sundberg og Gerd Østergaard.

3F-formand Per Christensen holdt den 

indledende tale og sagde bl.a.: ”Diskus-

sionen om den danske folkeskole er 

ikke bare jeres. Den kamp er - forstå 

mig ret - for vigtig til at overlade til jer 

alene. Derfor skal den også fylde i den 

nye hovedorganisation,” siger Per Chri-

stensen, som tirsdag var inviteret til 

at tale på lærernes kongres. ”Kampen 

for folkeskolen skal være en fælles og 

politisk kamp,” lød det fra formanden 

for 3F, som DLF efter nytår kommer til 

at dele en ny, stor hoverorganisation 

med, når FTF og LO lægges sammen 1. 

januar til Fælles Hovedorganisation.

”Vi skal turde være politiske. Det 

nytter ikke, at det bliver laveste fæl-

lesnævner. Daginstitutioner, skoler og 

det brede velfærdsbegreb, det betyder 

noget for vores kolleger. For Danmarks 

Lærerforenings medlemmer. For 3F's 

medlemmer. Vi skal turde gå sammen 

om kampen for folkeskolen. Hvis mine 

Kongres 2018
kolleger skal stå bag folkeskolen, skal 

I også stå bag mine medlemmer," siger 

Per Christensen. Og det kan lykkes. For 

3F og DLF har det tilfælles, at de tør stå 

op mod politikerne, understreger han:  

I har min tillid, og I har 3Fernes bi-

drag til kampen for vores alle sammens 

folkeskole. Hvis ikke I og alle aktører i 

folkeskolen finder sammen om morgen-

dagens folkeskole, så er det slut. Slut 

med folkets skole, som vi kender den. 

Slut med den smeltedigel, hvor Oliver 

møder Jasmin, hvor Muhammed møder 

Camilla. Helt slut. Der skal være debat 

om folkeskolen, men ikke krig," siger 

han og afrunder med, at folkeskolen 

ikke skal udsultes økonomisk. Der skal 

investeres i den, så skolen ikke ender 

med megaklasser, færre lærere og færre 

pædagoger per børn. I sin tale udtrykte 

Per Christensen et klart ønske om, at 

folkeskolen ikke kun er for de elever, 

der vil på gymnasiet og pointerede:

"Det nytter ikke, at man kun tænker 

uddannelse som den direkte vej fra fol-

keskole, over gymnasiet til universitet. 

Forleden hørte jeg i 'klogeradioen' P1 to 

drøfte, at dans nu ikke længere var et 

fag på Københavns Universitet. De to 

debatterende sagde så, at vi jo alle før 

eller siden har danset lanciers. Her må 

jeg udbryde et rungende nej. Man har al-

drig under uddannelsen danset lanciers 

mellem høvlebænke og svejse apparater 

på en teknisk skole", sagde han og for-

klarede, at for ham er en god folkeskole 

en skole, der også gør unge klar til at 

vælge en erhvervsuddannelse.

Lise-Lotte er enig i vigtigheden i at 

stå sammen om folkeskolen, som vores 

vigtigste samfundsinstitution. ”Hvor 

er det rart at høre en fagforeningsfor-

mand inden for et andet fag ville folke-

skolen så meget og ved, at det er folke-

skolen der er omdrejningspunktet for 

samfundets udvikling, og derfor har vi 

også brug for, at i langt højere grad at 

sætte en politisk dagsorden. Folkesko-

len er udgangspunktet for at udvikle 

samfundet og det hele mennesker i den 

rigtige retning.”

I løbet af de to dage, var der flere 

punkter på dagsordenen. Det var bl.a. 

en evaluering af forhandlingsforløbet 

med OK18 og drøftelse af de fremad-

rettede muligheder. Hovedstyrelsen 

havde evalueret overenskomstforløbet 

og lagde op til debat om, hvordan er-

faringerne fra det lange forhandlings-

forløb skal bruges fremover. Desuden 

blev perspektiverne og mulighederne 

på baggrund af ”Ny start” grundigt de-

batteret, hvor flere delegerede var på 

talerstolen. 

Som et af de sidste punkter på kongres

sen, blev der stemt om et forslag om at 

give de enkelte lærerkredse mulighed 

for at afholde generalforsamling hvert 

andet år, i stedet for hvert år, som i dag. 

Baggrunden for forslaget er at frigive 

resurser til at afholde andre former for 

medlemsaktiviteter. 185 stemte for, 95 

imod mens fem valgte ikke at stemme. En 

vedtagelse krævede to tredjedels flertal 

stemmerne, så forslaget var dermed kun 

fem stemmer fra at blive stemt igennem. 
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Carsten Andersen og Jill Kristensen er 

begge lærere. Carsten er netop på vej på 

efterløn efter 38 år som matematik- og 

fysiklærer på Ll. Næstved Skole, afd. 

Herlufsholmvej. Jill er nyuddannet læ-

rer på afdelingen i Karrebæk, hvor hun 

bl.a. er klasselærer i 6.kl og underviser 

i dansk, idræt, engelsk og kristendom. 

Kredsbladet har mødt Carsten og Jill 

til en samtale om deres arbejde som 

lærere. Hvordan var overgangen fra 

studerende til jobbet i folkeskolen, og 

hvordan oplever de det daglige arbejde 

som lærer?

Carsten: ”Det var noget af et reali-

tets- og kulturchok at komme fra den 

beskyttede tilværelse på seminariet, 

hvor man var teoretiker - og ud på 

skolen. Fra første dag stod jeg med 24 

unger, som jeg havde ansvaret for og 

følte, at jeg skulle være nærmest tu-

sindkunstner for at få det hele til at 

fungere bare nogenlunde. Det var en 

svær start.”

Jill: ”Jeg havde det på nøjagtig på 

samme måde, jeg synes også, at det 

har været et kulturchok uden lige at 

komme fra studiet til lærerjobbet. På 

seminariet er det megateoretisk, og 

så står man pludselig der i klassen og 

har et enormt ansvar. Fx ved man jo 

ikke noget om forældrerelationer, som 

fylder rigtig meget. Man skal have helt 

kontrol og være struktureret. Man har 

jo kørt det lidt på sin egen måde i stu-

dietilværelsen, og så står man der og 

skal snakke med forældre og rumme 

alle de elever, som har hver deres ud-

fordringer. Det har været noget af et 

arbejde at sætte sig ind i elevernes 

baggrund og udfordringer ved at læse 

rapporter og holde møder med andre 

lærere. Desuden har det krævet en del 

forældremøder. Jeg har allerede haft 

10-12 møder med forældre, og det er 

langt mere, end jeg havde forestillet 

mig.”

Carsten: ”I firserne, da jeg begyndte, 

var den største udfordring de uvorne 

knægte, som man skulle have styr på. 

Efterhånden har jeg oplevet, at der 

bliver sluset flere elever med særlige 

diagnoser ud i klasserne. De kan fylde 

urimeligt meget i en dagligdags under-

visning, hvor man så nogle gange må 

være brandslukker, og så er der nogen, 

der ikke får helt den service, som de fik i 

begyndelsen af firserne. Så der er kom-

met betydeligt større udfordringer med 

eleverne, end der har været tidligere. 

Når jeg ser tilbage og reflekterer over 

mit lærerliv er det også meget slående, 

at der er sket en markant ændring i for-

ældreopbakningen. En lille tegneserie, 

som jeg så for år tilbage, er meget il-

lustrerende:

Lille Peter er til skole/hjem-samtale 

med sine forældre. Det går ikke så godt, 

så faderen  klasker lille Peter en på si-

den af hovedet, fordi han ikke gør som 

han skal. På den næste illustration er 

vi så sprunget frem i tiden til vore dage. 

Her er det den samme situation, men nu 

er det læreren, der får på hattepulden 

af forældrene. Der er nogle forældre, 

der ikke har den respekt for lærerens 

arbejde som man havde tidligere. Men 

fra andre forældre er der meget fin op-

bakning til det, vi laver i skolen. Jeg 

har måske også været god til at kom-

munikere ud til forældre, hvordan vo-

res arbejdsvilkår er - og hvordan vores 

muligheder og begrænsninger er fx ift. 

at rette opgaver. At der ikke er tid til at 

rette alle opgaver i forberedelsen, så vi 

må rette i klassen i timerne. Der er ting 

jeg kan konstatere, at jeg ikke er i stand 

til inden for den timeramme, der er ble-

vet afstukket til forberedelse. Det er en 

af grundene til, at jeg holder op 4 år før 

tid. Jeg kan ikke lave arbejdet, som jeg 

gerne vil - og synes det professionelt 

bør gøres. Tidligere gjorde man alt for 

at optimere undervisning, og man talte 

ikke timer. Men efter vi blev desavoue-

ret i 2013, så blev ildsjælen dræbt. Jeg 

ved ikke, om der var så meget bedre tid, 

Brandslukker, 
tusindkunstner 
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dengang, men vi lavede spændende un-

dervisning og projekter. Nu møder vi os 

ihjel med alt muligt.”

Jill: ”Jeg er blevet overrasket over hvor 

meget kommunikation der er med for-

ældre, hvor meget skriven frem og til-

bage om hver enkelt barns behov. Det 

kan være enormt tidskrævende og jeg 

har brugt lang tid på at formulere svar 

på lange mails jeg har modtaget fra for-

ældre, men der har kolleger været gode 

til at hjælpe og sige: Du svarer sådan 

tilbage, kort og kontant, så lukker du 

den, og hvis der er mere, så er det lede-

ren, der tager over. Jeg oplever også, at 

opdragelsen er lagt over på os i stedet 

for, at forældrene selv tager ansvar.

Den største udfordring er nok, at jeg 

føler mig langt bagud konstant. Jeg har 

fx brugt tid på møder, som har taget tid 

fra min forberedelse, så forberedelsen 

smuldrer let med lidt tid hist og her. 

Den forventning jeg havde til at kunne 

være kreativ, den er ikke opfyldt. Jeg 

er ny og bruger længere tid på forbere-

delse og har ikke nogle skabeloner, jeg 

kan bruge. Mine kolleger er søde og vil 

gerne hjælpe, men de har jo også deres 

at klare, så man vil ikke tage for meget 

af deres tid. Jeg kunne godt have tænkt 

mig en mentorordning, så en erfaren 

lærer kunne hjælpe mig godt i gang i 

jobbet som lærer, og vi fx kunne have 

delt klasselærerfunktionen.”

Carsten: ”Jeg er jo så heldig at føre klas-

ser til prøve, og det har man stor glæde 

af også i undervisningen i de mindre 

klasser, hvor man ved, hvad de skal 

kunne rent fagfagligt i den anden ende.

Der hvor vi halter bagefter igennem 

de sidste tyve år, er fagligheden. Der 

har stort set ikke været faglige kurser, 

og det har været med til, at faglighe-

den er faldet. Der har været alle mulige 

andre kurser om LP, CL, klasserumsle-

delse, læringsløft, som handler om det 

pædagogiske. I øvrigt kræver ordentlig 

faglighed, at du har linjefag i det, du un-

derviser i, men ofte underviser lærere 

i en masse fag, de ikke er uddannet i, 

fordi det hele skal gå op.

Forberedelsesfaktoren er blevet rin-

gere. Med de forringelser der har været 

i de senere år, har jeg været nødt til at 

forberede mig i timerne, og det betyder, 

at der ikke er så meget en-til-en kon-

takt med den enkelte elev. Det er vigtigt 

både for de meget dygtige, men også for 

dem der har brug for særlig hjælp - og 

der er man nødt til at hekse og jonglere. 

Desuden er man nogle gange nødt til 

at springe over, hvor gærdet er lavest 

og bruge læringsplatforme, selvom det 

ikke giver den bedste undervisning. 

Det er jo langt nemmere end at lave for-

søg eller tage ud i naturen, som kræver 

meget mere forberedelse.”

Jill: ”I engelsk, hvor jeg er udfordret, 

så er det en nem løsning at sende dem 

på grammatik.dk. Men IT er også en 

tidsrøver; så virker det ikke, så er der 

ikke logget af, det bliver juks, det er ro-

den til meget ondt.

Det gode ved at være lærer er, at 

hver dag er forskellig, tiden går stærkt 

på den gode måde. Det at være en del 

af børnenes udvikling er unikt og en 

ære i sig selv. Vi kan som lærere give 

dem så lidt, men så snart de mærker 

tryghed og åbenhed giver de alt af sig 

selv. Børn er fantastiske, at se deres 

udvikling blomstre, og man har været 

en del af det, er fantastisk. Det får man 

ikke i mange andre jobs. Og så har vi et 

vildt godt sammenhold kollegialt.”

Carsten: ”Jeg har startet fra 1. og kørt 

dem hele vejen op flere gange, og det 

har været så lækkert. Jeg har fyldt mit 

skema ud med matematik og fysik, 

mine to linjefag. Det er det, jeg kan, og 

det har været fantastisk at undervise 

netop i de fag, som jeg er uddannet i. 

Og så er det så privilegeret at få lov 

til at opleve nogle unge menneskers 

udvikling over 9 år, at være fortrolig 

med dem, at kende dem, deres svag-

heder og styrker og få den der jargon, 

der bliver opbygget. Det har været en 

stor fornøjelse. Når jeg ser tilbage på 

mit lærerliv, kan jeg konkludere, at der 

har været rigtig mange stjernestunder, 

og jeg har været meget privilegeret.” 

Jill Kristensen og Carsten Andersen er 

begge lærere. Jill er nyuddannet og netop 

ansat på Ll. Næstved Skole, hvor Carsten 

har arbejdet i 38 år. Det tog dem ikke 

længe, at blive enige om udfordringer og 

glæder i jobbet som lærer, da de mødtes 

på kredskontoret i oktober til en samtale 

med Kredsbladet.
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TR/AMR-INTERNAT
Årets TR/AMR-internat blev i år afholdt 

25.-26. oktober, hvor 52 tillidsvalgte deltog.

I år omhandlede og belyste internatet emnerne: 

Tiden efter OK18 og Hvordan arbejder vi med Fælles mål

og de nye pejlemærker. Desuden var der erfarings-

udvikling skolerne imellem, hvor der var mulighed

for at drøfte forskellige vigtige temaer.


