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Is i maven... 

Den 26. februar besøgte Anders Bondo Helsingør ved et 

medlemsmøde, hvor langt over 100 medlemmer var mødt 

frem for at høre nyt fra begge vores formænd. Det blev en 

inspirerende aften, hvor vi både fik et tilbageblik på det 

seneste års turbulente forløb i folkeskolen, men også fik tid 

til at se frem mod det kommende skoleår.  

Anders Bondo holdt et oplæg for de fremmødte, og indgik i 

dialog med tilhørerne, og mange fik lejlighed til at lufte 

deres frustrationer og spørge ind til elementer i reformen. 

Anders Bondo opfordrede endnu en gang til, at lærerne 

søger indflydelse, og trods forståelige bekymringer indgår i 
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 en dialog med ledelsen angående det kommende skoleår. 

”Stil spørgsmål til ledelsen, hvis der er noget, du ikke for-

står,” lød ordene. Desuden understregede Anders Bondo, at 

det er vigtigt, at vi står sammen,  selvom vi på lærerværelser-

ne kan have forskellige holdninger til, hvordan vores arbejds-

tid skal bruges næste år. De store forandringer, vi som fag-

gruppe står over for, kalder på en gensidig respekt for hinan-

dens forskelligheder. Ind til videre må vi fortsat have ”is i 

maven”. Lad os håbe, det bliver et varmere forår end sidste 

år, hvor vi stod og frøs på gader og stræder... 



 

Interview  

Dialog og samarbejde er vejen frem 
Det ny skoleår står for døren, med reform og ny besætning i byrådet. HLFNyt har i den forbindelse interviewet 
Helsingør Kommunes nye borgmester Benedikte Kiær. For hvordan ser borgmesteren på de udfordringer folke-
skolen står overfor? Vi fik både talt om reformen, inklusion, arbejdsglæde og faglighed. 

Hvordan sikrer vi, at Helsingørs folkeskoler kommer til at ligge 
i top ti i Danmark? Hvilke konkrete tiltag, skal bringe skolerne 
herhen? 
 
Der er mange strenge, der skal spilles på. Jeg var for nylig på en 
rundtur sammen med Børne- og Uddannelsesudvalget på alle 
vores folkeskoler. Det er klart, at rammerne skal være i orden. 
Rundturen gjorde det klart, at der med hensyn til rammer er 
nogle af vores skoler, der falder igennem på den konto. Andre 
skoler ”trænger til en tanke”, og nogle skoler ser på nuværende 
tidspunkt rigtig fine ud. Man kan ikke lave skoler, der ligger i 
toppen, hvis rammerne ikke er i orden. At eleverne fx sidder 
oven på hinanden i udskolingen, og at der lugter af madpakke 
allerede kl. 8:30 er ikke optimalt, og derfor må vi se på børne-
nes arbejdsbetingelser. 
 
Hvad skal der ellers til for at skabe gode folkeskoler? 
Vi skal også have gode arbejdspladser. Gode arbejdspladser 
skabes efter min mening gennem dialog, og vi har fra kommu-
nens side taget hul på denne dialog, bl.a. gennem møder med 
HLF. Vores nye formand for Børne- og Uddannelsesudvalget 
(red: Christian Holm Donatzky) er meget dedikeret og vidende, 
og der sidder i det hele taget nogle stærke og meget engagere-
de kræfter i udvalget.  Der ud over synes jeg, at en god arbejds-
plads er kendetegnet ved at være en udviklende arbejdsplads. 
 

 Hvordan sikrer vi en udviklende arbejdsplads? 
I den forbindelse er efteruddannelse vigtig. Og i den forbindelse er vi meget optagede af at få del i uddannelsesmilliarden. 
 
Hvordan, sikrer vi så, at det øgede krav om inklusion hænger sammen med ideen om at skabe den bedste folkeskole? 
Inklusion der mislykkes, er ikke kun spørgsmål om et barn, der bliver svigtet, men en hel klasse, der rammes. Derfor skal pen-
gene blive på området. Forældrene skal også inddrages på den gode måde, så vi får en god forventningsafstemning skole og 
forældre imellem. Og så er det vigtigt, at vi har politikere, der er ambitiøse og vil området. Derudover har jeg den opfattelse, 
at det vigtigt, at man ser på den tid, der er, inden børnene starter i skole. I Gladsaxe har man fx haft læreplaner i daginstituti-
onerne, længe før det blev vedtaget ved lov i Folketinget. Vi ved derfra, at læreplaner i daginstitutioner betyder, at børn viser 
sig at være mere skoleparate, når de begynder i skole. Jeg taler ikke om, at de skal læse og regne i daginstitutionerne, men at 
de gennem en målrettet indsats lærer at deltage i projekter og indgå i samspil med hinanden. Det betyder meget, når lærer-
ne modtager undervisningsparate børn ved skolestart. Også her har vi et ønske om at få del i uddannelsesmilliarden, for en 
succesfuld inklusion har to ben. Ledelsen skal være klædt godt på ny virkelighed, men lærernes kompetencer skal også styr-
kes. 
 
Tænker du her på specifikt de faglige kompetencer? De faglige kompetencer skal selvfølgelig være i orden, men lærernes 
kompetencer kan også boostes på mange måder, og vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi sikrer lærernes kompetenceud-
vikling.   
 

 Interviewet fortsættes på næste side... 

Interviewet er foretaget af Merete Svalgaard-Knuthsen og Katja Gottlieb, HLF 



 

Interview forts.  

Der er elementer i skolereformen, der ikke harmonerer med konservativ politik, bl.a. de tvungne lektiecafeer. Hvilke positi-
ve elementer ser du i reformen? Hvor er udfordringerne? 
Af positive elementer er jeg overbevist om, at vi får større fleksibilitet. Skoler har ikke brug for det samme. Nogle steder kan 
man have brug for heldagsskoler, det har man måske ikke andre steder. Der er også gode elementer vedr. faglighed og nye 
måder at undervise på. Fx kan det være gavnligt, at bryde klasserne op ind i mellem. Skolerne skal have plads til at sætte de-
res aftryk, at lave deres profiler. Et eksempel herpå er idrætslinjen på Snekkersten Skole. Det er dejligt, at børn kan søge hen, 
hvor deres talenter og interesser er. Det er til gengæld en udfordring i, at nogle børn har fritidsaktiviteter, der kræver meget 
tid og energi. De skal ikke køres trætte inden, de skal videre til deres fritidsaktiviteter. Der ligger ligeledes  en udfordring i at 
få de frivillige organisationer ”ind” i folkeskolen. Mange ledere og trænere, har jo fuldtidsarbejde ved siden af deres frivillige 
arbejde. Det samme gør sig gældende i forhold til erhvervslivet. Det kræver tid til samarbejde, hvis der skal komme noget 
konstruktivt ud af det.   
 
Hvilke udfordringer ser du i inklusionsopgaven? 
Inklusionen er vigtig. Der skal følge ressourcer med, og derfor er det vigtigt, at pengene bliver på området. Og så bliver vi 
nødt til at have en sikkerhedsventil til de børn, der ikke kan rummes i normaltilbuddet. Det er vigtigt at starte nedefra med 
inklusionen, for det kan være svært at sende børn fra specialtilbud over i normaltilbud. Det er nemmere, hvis man starter fra 
de små klasser, og beholder børnene i normaltilbuddet med den rigtige hjælp og støtte. Og så er det i den forbindelse vigtigt 
at vurdere, om man har brug for lærere eller pædagoger? Eleverne skal have den rigtige hjælp. 
 
De konservative gik til valg på, at lærerne fortsat burde kunne arbejde hjemmefra. Hvorfor? Og mener I fortsat, at dette 
burde være en mulighed?  
Jeg mener sådan set stadig, at der skal være mulighed for at arbejde hjemme. Det ligger implicit i de 35 timers tilstedeværel-
se. Der kan være behov for fleksibilitet, eller der kan være gange, hvor det ikke giver mening, at sidde på arbejdspladsen, 
men, vi bliver under alle omstændigheder nødt til at følge det tæt den kommende tid. Det skal være muligt at kunne trække i 
bremsen, hvis der bliver behov for det.  
 
Du har udtalt, at du ikke mener at lærerne kan undervise tre timer mere om ugen, uden at det går ud over kvaliteten af 
undervisningen. Faktum er, at vi i Helsingør i gennemsnit skal til at undervise to timer mere om ugen. Hvordan sikrer vi, at 
kvaliteten bevares fremover? 
Det er jo klart, at en lærer skal have tid til at forberede sig; man kan jo ikke bare gå ned i klassen og ryste noget ud af ærmet. 
Undervisning kræver tid. Og det er tid både til forberedelse og efterbehandling. Hvis vi vil have gode skoler, skal vi sikre kvali-
teten. Og endnu en gang er dialogen basis for, at denne kvalitet sikres.  
 
Mener du, at pædagoger kan overtage undervisningen/den understøttende undervisning i folkeskolen? Hvorfor? Hvorfor 
ikke? 
Pædagoger kan bruges til mange ting, men i reformen ligger et ønske om en øget faglighed. Og det er nu engang sådan, at 
undervisningskompetencen og fagligheden i forhold til undervisning, ligger hos lærerne. Pædagoger har mange kompetencer, 
vi kan bruge i skolen, fx de første år eller i overgangen mellem daginstitution og skole, men det er vigtigt, at de rette kompe-
tencer er til stede, hvor de er nødvendige. Og vi skal holde fast i, at det trods alt er lærerne, der har taget læreruddannelsen.  
  
Hvis vi skal opsummere, så er det vigtigt, at vi sikrer en god dialog, hvis vi skal få succes med at implementere skolerefor-
men med dens mange nye opgaver og krav. Er der er andet, du mener vi skal være opmærksomme på for at sikre dialogen?  

Jeg mener, at vi bør have større føling med skolebestyrelsen på den enkelte skole. Jeg ser gerne, at vi får lokale forældreråd/
skoleråd, men i lige så høj grad skal lærerne inddrages i dette arbejde. Og det er vigtigt, at disse råd har beslutningskompe-
tence indenfor en række områder, der særligt vedrører børnenes hverdag og trivsel. Der er ingen, der vil lægge sin tid et sted, 
hvor man ikke har mulighed for at få reel indflydelse. 

Til slut vil vi gerne runde trivselsundersøgelsen. Det er bekymrende, at trivslen er i bund blandt kommunens lærere. Og det 
er en udfordring at stå over for store forandringer, når personalets arbejdsglæde er i bund. Hvad gør vi?  

Det er et kæmpe arbejde, der ligger foran os med hensyn til at få arbejdsglæde op igen. Først og fremmest betyder sidste 
forårs lockout og den nye reform megen usikkerhed; for hvad er det for en hverdag, der venter? Det er forståeligt, at der er 
bekymring blandt lærerne. Der ud over har vi inklusionen, som skal fungere godt. Det skal være muligt for lærerne at få den 
hjælp, de har brug for, hurtigt. Der skal være fokus på uddannelse, fokus på at de ledere vi har, rent faktisk kan løfte opgaven, 
og så skal den ny skolestruktur falde på plads. Jeg er ovebevist om, at strukturen sammen med lokale råd på sigt betyder et 
løft for fagligheden og er til gavn for samarbejdet ude på skolerne, men det er en ny struktur, der skal finde sin form. Under 
alle omstændigheder bliver vi nødt til at tage temperaturen på arbejdsmiljøet igen hurtigt. Trivslen skal op igen! 



 

HLF mener... 

 

 Der er noget mærkbart foranderligt over dette forår, især på arbejdspladsen. 

 Planlægningen af næste skoleår er i gang. En del ukendte faktorer er dog med
 spillere, hvilket betyder, at der stadig er flere spørgsmål end konkrete fakta at 
 forholde sig til.  Med de nuværende aftalte rammer havde vi en fornemmelse 

        af egen og den indbyrdes opgavefordeling. Nu går vi og venter på den opga-
veoversigt, ledelsen skal udarbejde til den ansatte på baggrund af en dialog! Vær i øvrigt opmærksom 
på, at opgaveoversigten angiver de opgaver, læreren påtænkes at løse. Der er altså ikke tale om en 
aftale eller akkord!  

Den usikkerhed vi lader os mest påvirke af, er nok hvordan vilkårene for forberedelsen vil blive. For 
hvad gør man, hvis man ikke når det, der skal til for at klare undervisningen? Denne drøftelse bør man 
på forhånd tage i faglig klub, og også i fællesskab med ledelsen.  Det må aldrig blive den enkelte lærers 
problem.  

I det hele taget vil det være aktuelt at vide, hvordan man følger op på opgaveoversigtens indhold.  
Rammerne er nemlig nu alene sat med møde- og sluttidspunktet. Der er i høj grad brug for en forvent-
ningsafstemning i planlægningsfasen og viden om, hvordan der siden følges op. Af bemærkningerne i 
lov 409 fremgår det: skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og 
drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.  Hvordan 
skal det foregå på din skole?  

 

Vera Sandby Hansen 

Formand for Helsingør Lærerforening 

 

Udsigt til en oversigt! 

Siden sidst... 

Der er møder i Faglig Klub i uge 15. Opgaveoversigten er på programmet!   

Der var  stor tilslutning til vores medlemskursus. Der var en god stemning, selvom  
Camilla Raymonds oplæg " Efter en konflikt" gav anledning til debat! Gordon Ørskovs indlæg 
om OK - 15 gav omend ikke ro i sjælen, så i hvert fald stor tillid til at Danmarks Lærerforening 
gør en god solid indsats for lærerne. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt d.  12 marts. Formand, kasserer og øvrige medlemmer af 
kredsstyrelsen blev genvalgt. Kredsstyrelsen konstituerer sig i løbet af april måned. Referatet 
lægges på hjemmesiden. 
 
GOD PÅSKE til alle. 


