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Meget snart er der kommunalvalg, og det er her, du skal vælge selv ved at
stemme på et parti, der vil lede den kommunale folkeskole den vej, som
tjener skolen bedst. Hvad tjener så skolen bedst? Det er der mange for-

skellige meninger om, men når der skal tages så vigtige beslutninger om skolens
fremtid, er det ikke nok blot at mene noget, - nej, man skal basere sine beslutnin-
ger på viden. Og der er megen forskningsbaseret viden om, hvad der virker bedst
i skolen. F.eks. ved man, at den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at give eleverne
det bedste udbytte af undervisningen er kompetente lærere, der til stadighed efter-
uddannes. Man ved også, at enhedsskolen med et udelt skoleforløb fra 0.-9. klas-
se giver den bedste grunduddannelse for flest muligt.
Som noget nyt er det nu også dokumenteret, at specialundervisning virker! Der er
netop offentliggjort en stor undersøgelse foretaget af Niels Egelund for undervis-
ningsministeriet. Her påvises det bl.a., at den almindelige specialundervisning ik-
ke er steget de seneste 25 år, men at specialundervisningen til børn med særlige
behov er steget kraftigt. Undersøgelsen konstaterer også, at organiseringen af
specialundervisningen er mindre vigtig. Det, der virkelig giver resultater, er, at de
lærere, der varetager specialundervisning, er specielt uddannet til det. Tankevæk-
kende, når man skal prioritere ressourcerne på dette felt.
Kommunen er presset økonomisk, og det kunne være fristende for nogle politike-
re at spare på et så dyrt område som folkeskolen; men det kan blive dyrt at tænke
kortsigtet. Det kræver mod og ansvarlighed at tænke mere langsigtet. Det vigtig-
ste er derfor at fastholde og udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt, så
det bliver muligt at opretholde og videreudvikle de værdier, som den danske fol-
keskole bygger på, og som vi ved uddanner børn og unge i verdensklasse.
På valgdagen den 17. november har vi chancen for at give politikerne et vink om,
i hvilken retning vi ønsker, skolen skal udvikle sig. Men inden valget er det vig-
tigt at deltage i debatten på vælgermøder eller på anden vis, så vi, der kender fol-
keskolens udfordringer fra vores hverdag, kan fortælle de folkevalgte, hvad der
skal til for at lave god skole.
Godt valg, - og vælg godt!

På valgdagen den 1. november har vi chancen for at give
politikerne et vink om, i hvilken retning vi ønsker, skolen
skal udvikle sig, skriver formanden for Frdensborg Læ-
rerkreds, Henriette Stein.
Hun minder også politikerne om, at selvom det kan være
fristende for nogle af dem at spare på et så dyrt område
som folkeskolen, kan det blive dyrt at tænke kortsigtet

Vælg selv!

Henriette Stein:
Inden valget er det vigtigt at deltage i
debatten på vælgermøder eller på an-
den vis, så vi, der kender folkeskolens
udfordringer fra vores hverdag, kan
fortælle de folkevalgte, hvad der skal
til for at lave god skole

Helsingør Lærerforening
Danmarks Lærerforening Kreds 35
Ole Rømersvej 11, 3000 Helsingør
Tlf.49202977-giro 2100118
FAX 4976 5374
Mail: 035@dlf.org
www.kreds35.dk

Kontortider:
Mandag   9 - 13      Niels Braunstein
                 13 -15      Birger Lund
Tirsdag    9 -11      Thomas Ringbro

  11-16      Henning Jensen
Onsdag    9 -12      Niels Braunstein
Torsdag    9 -11      Liselotte Bak

11 - 15      Vera Sandby Hansen
Fredag   9 - 12      Henning Jensen

10 - 13     Vera Sandby Hansen

Formand:
Vera Sandby Hansen   tlf 49226332
Løntoften 23, 3070 Snekkersten

Næstformand:
Henning Jensen
Enighedsvej 6, 3000 Helsingør

Kasserer: Niels Braunstein,  tlf. 49701295
Toftemosevej 18A, 3100 Hornbæk

Merete Svalgaard Knuthsen  tlf.49221149
Jollen 89, 3070 Snekkersten

Lise Lotte Bak                       tlf. 49172009
Snerlevej 6, 3000 Helsingør

Thomas Ringbro                    tlf. 33257768
Stampesgade 5 st.th.m 1702 Kbhn. V

Birger Lund
Løntoften 37B, 3070 Snekkersten

Fredensborg Lærerkreds
Danmarks Lærerforening Kreds 36
Jernbanegade 36, st.mf.
3480 Fredensborg
Tlf.48482455 - giro 5722160
FAX 48485255
Mail: 036@dlf.org
www.kreds36.dk

Kontortider:
Mandag 10,30 -16  Jørgen Cseh
Tirsdag 10,30 -16  Lars Lindstrøm
Onsdag 10,30 -16  Pille Poulsen
Torsdag 10,30 -16  Nils Wulff
Fredag 09,00 -12  Jørgen Cseh
Formanden træffes efter aftale

Formand:
Henriette Stein
Tinghusvej 10A,2.th, 3480 Fredensborg

Næstformand:
Jørgen Cseh
Sænkesøvej 3, 2970 Hørsholm

Kasserer:
Nils Wulff
Vilhelmsro 427 3480 Fredensborg

Pille Poulsen
Strynøgade 6,1 tv. 2100 København Ø

Lars Lindstrøm
Florahøj 1 3480 Fredensborg

Lærerrepræsentant i skoleudvalget i
Fredensborg:
Annette Hansen-Jacobsen tlf. 45175070
Egedalsskolen 2980 Kokkedal
Privatadr. Arresøvej 6, 3310 Ølsted

 tlf. 56955785

 tlf. 49203556
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Det Radikale Vestre
Ad. 1: Den positive udvikling, der er igangsat med de 3x40 mio. kr., skal fortsætte, og pengene er af-
sat i budgettet.
Udvendig vedligeholdelse skal fremover varetages af Ejendomscenteret.
Der er afsat budget til den vigtigste vedligeholdelse, men på kort sigt er behovet større. Behovet for
indvendig vedligeholdelse skal afklares.

Ad. 2: Radikale Venstre fik i budget 2008 besluttet en årlig pulje på 10 mio. kr. til øget kvalitet. Den-
ne pulje finansierer bl.a. to forsøgsprojekter om ”arbejdsro i klassen” og ”Classroom-management”.
Radikale Venstre vil foreslå, at der knyttes socialrådgivere til flere skoler, jf. Projekt Hånd om Alle
Børn.

Ad. 3: Skolen som arbejdsplads i Helsingør skal være tiltrækkende.
Ledelsen på de enkelte skoler skal være opmærksom på og bruge de muligheder, der er for mentor-
ordninger for nyuddannede lærere.
De ældre lærere repræsenterer en vigtig ressource. Den lokale ledelse skal i samarbejde med de enkel-
te ældre lærere sikre fleksible arbejdsforhold.

Ad. 4: Skolen skal være tidssvarende – Radikale Venstre går ind for massiv satsning på IT området.
De positive erfaringer med daglig motion og bevægelse skal udmøntes på alle skoler i en form tilpas-
set forhold på den enkelte skole.
Radikale Venstre støtter, at Byskolen udvides med bl.a. Multihal og SFO på Kampfeldgrunden. En
overordnet analyse må afklare evt. muligheder for et større projekt.

Poul Bernt
Jensen:
De ældre lærere
repræsenterer en
vigtig ressource.
Den lokale ledelse
skal i samarbejde
med de enkelte æl-
dre lærere sikre
fleksible arbejds-
forhold.

1. Er de 120 mio., der over de kommende tre år er afsat
til forbedring af undervisningsmiljøet, fredet?
Og hvad med de 168 mio., der ifølge NIRAS-rapporten
mangler til elementært vedligehold på skolerne, som selv
mener, at de mangler 270 mio. til formålet? Skal der spares
på driften i 2010?

2. Kravet om en øget rummelighed er et kardinalpunkt
for elever, forældre og lærere.
Hvad vil jeres parti gøre, for at folkeskolerne i kommunen
kan honorere dette krav?

3. I lyset af den voksende lærermangel:
Hvordan kan kommunen rekruttere nye lærere med semina-
rieuddannelse og fastholde ældre lærere?
I Helsingør er knap 20% af lærerne i dette skoleår ikke-læ-
reruddannede.

4. Partiets mærkesager på skoleområdet. (evt. blot oplistet)

Redaktørens spørgsmål til de politiske partier i Helsingør

Folkeskolen i valgkampen - Læs også om folkeskolen som den sociale smeltedigel side 15

Venstre
Hermed Venstres svar på de stillede spørgsmål.
Ad. 1: De 120 mio.. er fredet til forbedring af læringsmiljøet.
Det er håbet, at der kan findes penge til gradvis at løse de mest påtrængende vedligeholdelsesopgaver,
gerne i sammenhæng med energirigtige tiltag.
Skolen er Venstres topprioritet, hvorfor vi siger nej til besparelser.
Vi agter dog at tage et ansvar i budgetforhandlingerne, hvorfor idealtilstanden kan overtrumfes af et
kompromis.
Ad. 2:Optimere Helhed og Sammenhæng. Kortere lektioner. Mere udeundervisning. Acceptere, at der
er elever, der ikke kan rummes i folkeskolens normaltilbud.
Ad. 3: Venstre ser det ikke nødvendigvis som et problem, at undervisere med anden uddannelse end
seminarierne udgør en del af underviserne forudsat tilstrækkelig kompetence og pædagogisk efterud-
dannelse.
Det væsentlige kvalitetsløft med de 120 mill. burde i sig selv virke tiltrækkende på nye lærere.
Ad. 4: Ny central skole i Helsingør bygget til tidens børn og efter moderne pædagogiske principper.
Fastholdelse af timetallet med hovedvægt på læsefærdigheder.Fokus på funktionelle analfabeter.
It-optimering, forbedring af læringsmiljøet inde som ude, efteruddannelse af lærerne og alt hvad der i
øvrigt ligger af ønsker fra skolerne i 120 mill. puljen, som i al beskedenhed kom i værk i både indhold
og form på Venstres initiativ.

..

Johannes
Hecht-Nielsen:
Skolen er Venstres
topprioritet, hvor-
for vi siger nej til
besparelser.
Vi agter dog at tage
et ansvar i budget-
forhandlingerne,
hvorfor idealtil-
standen kan over-
trumfes af et kom-
promis
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Lokaldemokraterne
1.I Lokaldemokraternes budget for 09 afsatte vi 130 mio. kr. til undervisningsmiljøet, det vil vi forsø-
ge at fastholde i 2010. Budgetarbejdet for budget 2010 er ikke afsluttet, men vi vil gå langt i vores be-
stræbelser på ikke at spare på driften.

2.Rummelighedsprojektet med decentralisering for øje skulle aldrig have været søsat og slet ikke
uden, at Forvaltningen skulle følge med i om pengene havnede de rigtige steder. Rummelighedspen-
gene skal følge de børn, der skal rummes. Vi vil arbejde for udbedring af de økonomiske skader.

3.Lokaldemokraterne afsatte 15 mio. kr. til skolernes dagsorden i budget 2009, som bl.a. skulle gå til
forbedring af vikarindsatsen, sådan at eleverne fik mere kvalitetsundervisning i vikartimerne – eller til
slet og ret at undgå aflysning af undervisningstimerne. Det er ikke nok, men en god start. At kunne
tiltrække nye lærerkræfter kræver, at kommunen har en attraktiv folkeskole. I starten af 1990’erne var
folkeskolen kommunens flagskib – vi var berømte på den gode måde. Det vil Lokaldemokraterne ar-
bejde hårdt for, vi bliver igen.

4.Timetallet skal som minimum ligge på Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi støtter
NIRAS rapportens opgradering af bygninger og forbedring af undervisningsmiljøet. Vi vil bygge en
ny skole i midtbyen som erstatning for Byskolen og Skolen ved Kongevejen. Vi støtter forældresam-
arbejdets 11 projekter.

SF
De 120 mio.kr. er fredet, de kan ikke tages ud igen, ikke uden alle partier bag budgettet for 2009 er
enige, og det vil jeg og SF ikke tillade. De 168 mio. kr., der mangler i vedligehold, afspejler den al-
mindelige tilstand af de kommunale bygninger. Jeg ønsker, at der sker en styrkelse af de ansatte ser-
vicemedarbejdere, så de kan udføre deres arbejde bedre. Der skal udarbejdes en genopretningsplan af
vore skolebygninger, som skal løbe over 5 år.

For at skolen kan være rummelig, skal vi sikre bl.a. Løvdalsskolen nogle fornuftige rammer, så de
kan tage sig af de børn som ikke kan rummes i det daglige. Til hverdag skal vi i højere grad gøre det
muligt med to lærere i klassen (flere penge). Flere penge til efteruddannelse ville også være på sin
plads. Styrkelse af forældresamarbejdet, så det bliver legalt og bredt accepteret at stille krav til hjem-
met og også at sige fra overfor meget krævende hjem.

Vi mangler lærere, ja, vi mangler også uddannet plejepersonale, vi mangler IT folk osv. Altså, er
manglen på uddannet personale i skolen ikke noget specielt, det er kedeligt, men som kommunalpoli-
tikere har vi ikke mange muligheder for at påvirke dette. Vi kan gøre vore skoler mere attraktive for
nyuddannede, men det løser ikke rekrutteringsproblemet. Vi kan ikke påvirke huspriser, leveomkost-
ninger, regulariteten på Kystbanen osv. Men med et styrket SF bliver det sjovere at arbejde i kommu-
nen, det kan jeg love.
Det bliver så paroleagtigt at skulle kort beskrive SF´s mærkesager på skoleområdet, besøg hellere
www.sf.dk Her kører der en større kampagne for en bedre skole, En bedre skole er SF´s valgtema.

Enhedslisten
1. For os er de 120 mio. totaltfredet. Hvad nødvendige midler til skoler angår, går vores krav ikke
mindst til regeringen. Alle skoler i landet trænger til en overhaling ,men regeringen har skåret ned på
investeringer i folkeskolen og udsteder krav til skolen i en lind strøm -uden at sende penge med .

2. En folkeskole for alle kræver helt overordnet en helhjertet indsats mod den voksende sociale ulig-
hed, som river alt det ned, som møjsommeligt bygges op. Lokalt ønsker vi at de skoler , som må slås
med de største sociale problemer, får penge til flere lærere , mere efteruddannelse og tiltag som være-
stedet på Nordvestskolen.
3. Et spændende skolevæsen, politisk vilje til at lette skolens daglige arbejde og hensyn til den enkel-
te nye og gamle lærer ønsker vi at fremme ved at give skolerne det bedst mulige økonomiske råde-
rum. Meritlærere kan bidrage med endnu mere ved at satse på kollegiale fællesskaber og efteruddan-
nelse.

4. Vi foreslog i Byrådet, at lærernes arbejdsmiljø skal med i kvalitetsrapporterne, og vi ønsker forøget
fokus på urimelige arbejdsforhold i folkeskolen som et nøglepunkt til forbedring af skolen. Der skal
fortsat arbejdes med bevægelse og sund mad, og endelig ønsker vi at genindføre tilbuddet om mo-
dersmålsundervisning for alle - uden diskrimination.

Anders
Taarnby
Thomsen:
Regeringen har
skåret ned på inve-
steringer i folke-
skolen og udsteder
krav til skolen i en
lind strøm uden at
sende penge med

Christian
Saggau: De 120
mio. kr. er fredet.
De kan ikke tages
ud igen, ikke uden
alle partier bag
budgettet for 2009
er enige, og det vil
jeg og SF ikke til-
lade.

Jan Ryberg og Annette Frøhling, Lokaldemokraterne

Byrådsvalg i Helsingør
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Her er, hvad jeg/partiet ønsker for folkeskolen. I mit univers findes løsningerne i samarbejde mellem os
som politiker og lærerne i folkeskolen
Alle børn har ret til et trygt liv med muligheder og åbne døre. Vores ambition er helt klart, at folkesko-
lerne skal fortsætte det gode arbejde i forlængelse af dagtilbuddene og tilbyde alle børn stadig bedre
forudsætninger for at uddanne sig.
Derfor går vi ind for helhed og sammenhæng i børns liv.
Derfor vil vi heller ikke acceptere, at nogle børn bliver ladt i stikken – enten fordi de er uheldige med
deres skole eller institution, eller fordi deres forældre ikke har overskud til at tage sig af dem. Det bety-
der ikke, at alle børn skal undervises i folkeskolens almenundervisning, men vi skal gøre meget for det,
og de udsatte børn skal hjælpes.
Derfor vil vi undgå besparelser på folkeskolen og sikre udviklingen af skolernes undervisningsmiljø
med 120 mio. kr. over de næste 3 år, herunder en kompetenceudvikling og udbygning af IT, så ovenstå-
ende kan gennemføres.
Derfor vil vi arbejde videre på at sikre skolernes vedligeholdelse.
Derfor tror vi på, at et udviklingsorienteret og innovativt skolevæsen også vil hidkalde endnu flere gode
lærerkræfter og fastholde de, som allerede er ansat.
Socialdemokraterne ønsker samling om målet, at alle børn hurtigt skal lære at læse, skrive og regne, be-
herske fremmedsprog sikkert, og nå et tilstrækkelig højt niveau indenfor naturfag.

Socialdemokratiet

Gitte Kondrup: Et
udviklingsoriente-
ret og innovativt
skolevæsen  vil
hidkalde endnu
flere gode lærer-
kræfter og fasthol-
de de, som allere-
de er ansat

Skat på forberedelse
Netop som flere og flere skoler og kommuner stiller „bærbare“ til
lærernes rådighed og indfører Smart Boards til klasselokalerne,
kommer den enkelte lærer nu til at tage stilling til, om et udleveret
”gode” skal afleveres tilbage til arbejdsgiveren, eller om man vil
acceptere de nye vilkår og betale for det. Paradoksale vilkår,  når
det drejer sig om et arbejdsredskab.
Løsningen er ifølge Niels Braunstein, enten at tilrettelægge sko-
lens/arbejdspladsens elektroniske behov, så de svarer til de fakti-
ske forhold, eller bedre, at holde den ansatte skadesløs.
Forvaltningerne har informeret skolelederne om multimedieskat-
ten, og det skal nu blive interessant at se, hvordan sitiationen
tackles. 3000 kr. i skat om året kan du komme til at betale for at
låne kommunens bærbare, hvis du også bruger den i privat øjemed

Konservativt Folkeparti
1. Er de 120 mio. fredet og skal der spares på driftsbudgettet?
De 120 mil kr. vil indgå i budgettet fremadrettet.
I dette budget er der ikke afsat yderligere midler til vedligeholdelse, men fremover vil det være et fo-
kusområde.
Ja, velfærdspuljen reduceres med 3,7 mio. kr. bl.a. de ekstra idrætstimer i 6. klasse samt 2 mio., som al-
drig er blevet udmøntet.
2. Kravet om en øget rummelighed. Hvad vil I gøre, for at skolerne kan leve op til det krav?
Som udgangspunkt skal de elever, der har gavn af at blive i klassen, blive, dog uden at hverdagen for
den øvrige del af klassen forringes. Det er der ikke noget nyt i.
Derfor har vi sat flg. i værk for at støtte op om rummeligheden: AKT lærere, undervisningsassistenter,
familieklasser, K- forum på de enkelte skoler, O-hus, uddannelse af 52 to-sprogslærere m.m.
3. Hvordan rekruttere nyuddannede og fastholde ældre lærere?
Der er netop tilført flere økonomiske midler til seniorordningen.
Vi vil fokusere på tiltag, der gør det mere interessant at undervise i Helsingør eksempelvis ved at tilføre
de 120 mio. kr. til forbedring af undervisningsmiljøet.
Fokusere på at flere, der underviser, starter på en læreruddannelse evt. med økonomisk hjælp.
Forsøge at blive praktikskole for nogle seminarier.
4. Partiets mærkesager på skoleområdet?
At ingen elever forlader skolen som funktionelle analfabeter.
At bibeholde og fortsætte den gode udvikling inden for læsning.
At øge fokus på at den enkelte elev tilegner sig de færdigheder, det er muligt og gør dem i stand til at
erhverve sig en ungdomsuddannelse.
At følge op på de ønsker, der er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen af brugen af de 120
mio.IT, fysisk læringsmiljø, efteruddannelse.
 
 

Læs Niels Braunsteins artikel om skat på
forberedelse i næste nummer

Byrådsvalg i Helsingør

Erling Hansen,
formand for B&U-
udvalget:
For at understøtte
kravet om større
rummelighed har vi
iværksat AKT lære-
re, undervisnings-
assistenter, familie-
klasser, K- forum
på de enkelte sko-
ler, O-hus, uddan-
nelse af 52 to-
sprogslærere m.m
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Løn
Lønnen skal være i orden. Det er med
stor ærgrelse, at forhandlingerne, der
burde være færdige i foråret, endnu ikke
er afsluttet. HLF bad i maj måned om
forhandling, og nogle skoler havde da
også udbetalingerne klar til 1. august, og
det går fremad.
I år har der været misforståelser omkring
lokallønsmidlerne (NY LØN) – de
1,25%, som skal udmøntes i 2010, og
den gamle ”NY-LØN”, som er akkumu-
leret i årene 2000 til 2004.
Af de gamle penge kan der opstå et råde-
rum, hvis en lærer, der går på pension
eller flytter, har fået en kvalifikationsløn.
Klasselærertillægget, som de fleste sko-
ler opererer med, betales også af denne
pulje, og er aftalerne ikke i orden, vil
disse beløb mangle på lønsedlen.
De fleste skoleledere giver udtryk for, at
det er lærernes penge, og at de selvfølge-
lig skal fordeles, men vi møder også en-
kelte ledere, der handler og argumente-
rer, så det bliver lærernes løn, der skal
finansiere andet forbrug på skolen. Så
trækker forhandlingen i langdrag.
Forhandlingerne mellem Forvaltningen
og HLF om de nye lokalmidler - de 1,25
% - starter formentlig i løbet af efteråret.

Nyt fra Helsingør Lærerforening
Ved formanden, Vera Sandby Hansen

Vi vil foreslå, at midlerne tillægges Hel-
singørtillægget.

Lokal Arbejdstidsaftale
Da aftalen først blev underskrevet, efter
at skolerne havde sendt elever og til dels
lærerne på ferie, har der ikke været or-
dentlig tid til at få drøftet de overordnede
ting. Derfor ligger der et stykke arbejde i
Pædagogisk Råd, så tingene kan blive
afklaret gennem en drøftelse. Det profes-
sionelle råderum skal bruges, så det kva-
lificerer det daglige arbejde. Hvordan
skal arbejdet fordeles ved omlagte uger,
hvordan informerer vi hinanden, hvor-
dan organiseres teamsamarbejdet?
Der kan være nok at tage fat i, og rigtig
mange steder er man godt i gang og har
forstået ånden i den nye aftale. Der skal
være plads til det professionelle råde-
rum. Man bør naturligvis som leder have
tillid til, at lærerne kan planlægge samar-
bejdet. Omvendt er lærerne naturligvis
også forpligtet til at få samarbejdet til at
fungere indbyrdes. Det er ikke noget nyt,
at vi har mange møder, og måske ikke
kan deltage i alle af forskellige årsager.
Jeg tror, det er vigtigt, at man får aftalt
nogle retningsliner omkring kommuni-
kationen i denne sammenhæng, så hver-
ken ledelse eller kolleger indbyrdes går
fejl af hinanden.
Ingen tvivl om, at bibliotekarerne nogle
steder blev mødt af uvidenhed og ublu
krav, da opgaveoversigterne skulle udar-
bejdes før ferien.  Andre steder gik det
mere fornuftigt.
For at følge op på de aftalte vilkår holdes
der:
Møde den  3. november for skolebiblio-
tekarerne på lærerværelset på Skolen v.
Rønnebær Allé  kl. 19-21.
Tillidsrepræsentanterne opfordres til at
deltage.
 (Indbydelse forventes udsendt uge 43).

Børnehaveklasselederne har deres egen
arbejdstidsaftale. Dette er alle ikke rigtig
klar over, og der har hersket en del un-
dren over de forskellige vilkår for lærer-
ne og børnehaveklasselederne. Derfor
har vi valgt at holde:
Møde d en 12. november for Børneha-
veklasselederne på lærerværelset på
Mørdrupskolen kl. 19-21.
( Indbydelse forventes udsendt uge 43).

Budget 2010
Efter at have sluppet helskindet gen-

nem de sidste års budgetter, er der nu
igen bud efter driftsbesparelser på
skoleområdet.
Budgetforhandlingerne står på i øje-
blikket, og budgettet skal vedtages
den 5. oktober. Når det handler om
drift, er det HLF´s opfattelse, at bud-
getbesparelser bør findes, ved at man
fra politisk side peger på konkrete
forhold, der kan trækkes ud af drif-
ten. Vælges der besparelser efter
grønthøstermetoden eller manglende
prisfremskrivning, betyder det, at
medarbejderne skal klare de samme
opgaver inden for en mindre ramme.
De 120 mio., som Byrådet besluttede
at bevillige over 3 år med 40 mio. i
2010 -11 og -12, er fortsat i spil.
Disse midler henhører under anlægs-
budgettet.
Man giver med den ene hånd og ta-
ger med den anden. Skolernes bud-
getter er stramme, og i hverdagen
går man ikke sådan og skelner mel-
lem budgetterne, og tingene hænger
jo også sammen.  Skal IT-området
udbygges, hvilket er tiltrængt, skal
der være råd til både udstyr, efterud-
dannelse og vedligehold. Og lige
præcis IT-området udvikles i et tem-
po, som skolernes nuværende ram-
mer ikke er gearet til.
Repræsentanterne i kommunens Ho-
vedudvalg (K-MED) har mulighed
for at deltage i budgetseminaret.
Niels Braunstein og jeg deltog såle-
des i budgetseminaret den 2. og 3.
september.

Folkeskolens læringsmiljø, kvali-
tetsprojekt
På flere skoler var der en forvent-
ning om, at der omkring sommerferi-
en kom en samlet oversigt over,
hvordan de 120 mio. skulle bruges.
Man ventede en tilbagemelding for
den store og koncentrerede indsats,
skolerne lagde i forbindelse med ud-
arbejdelsen af Nirasrapporterne.
Imidlertid er pengene først bevilget
fra 2010, og i øjeblikket udarbejdes
der mere konkrete oplæg til endelig
beslutning.
 Merethe Svalgaard Knuthsen repræ-
senterer HLF i en arbejdsgruppe, der
er ved at samle et forslag til, hvordan
IT-området kan udbygges.
 Kredsstyrelsen deltager i stormøde
med skolelederne den 10. november.

Vera Sandby Hansen:  Der skal være
plads til det professionelle råderum.
Man bør naturligvis som leder have
tillid til, at lærerne kan planlægge
samarbejdet. Omvendt er lærerne na-
turligvis også forpligtet til at få samar-
bejdet til at fungere indbyrdes
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Ny tillidsrepræsentant
Julie Carstensen startede som TR på
Hornbæk Skole pr. 1. august.

Kongres den 30.sept. - 2.okt.
Kongressen bliver afholdt i Ålborg, og
det er forholdsvis dyrere at holde kon-
gressen uden for København, og derfor
fornuftigt at holde kongresserne i Kø-
benhavn for eftertiden.
Til gengæld kan jeg ikke støtte hoved-
styrelsens forslag om kun at afholde
kongres hvert andet år. Man kan holde
nogle mindre, kortere kongresser, men
skal demokratiet i foreningen bevares, er
det nødvendigt at mødes en gang om
året.  Konferencer for delegerede har ik-
ke samme status, og formandskabet og
hovedstyrelsen har ikke de samme for-
pligtigelser over for holdninger udtrykt
på en konference som for en kongres-
vedtagelse. Kongressen er foreningens
øverste myndighed.
Det samme gælder vore lokale general-
forsamlinger. Får vi bedre dialog og ud-
bredt kendskabet til foreningens arbejde
ved at holde generalforsamling hvert an-
det år?  Det lyder ikke logisk.
Det er udmærket, at der også er tid til at
drøfte, Fremtidens Skole, Kvalitet i Spe-
cialundervisningen og Principprogram-
met.  Først til næste kongres handler det
igen om overenskomsten, fordi der nu er
treårige overenskomstperioder. Men det
er afgørende for sammenholdet og styr-
ken i foreningen, at der også er konsensus

i de pædagogiske linier, og udviklingen
på skoleområdet sker så hurtigt, at der sy-
nes at være stof til årlige kongresser.
HLF har p.t. tre kongresdelegerede, Vera
Sandby Hansen, Henning Jensen og Lise-
lotte Bak.

Forsøg med undervisningsassistenter
Helsingør Kommune har søgt staten om
midler til forsøg med undervisningsassi-
stenter:
”Ro i klassen”.  De involverede skoler er
Hornbæk, Kongevej, Nordvestskolen og
Grydemoseskolen.
 HLF har henvendt sig til forvaltningen
for at høre nærmere om deres opgaver
samt ansættelser.
HLF er endnu ikke bekendt med ar-
bejdsbeskrivelser i forhold til opgaven.
Vi har naturligvis opfordret tillidsrepræ-
sentanterne på de pågældende skoler til
at få drøftet forholdet omkring undervis-
ningsassistenterne i A-MED.
Det er afgørende at få afklaret assisten-
ternes opgaver i samarbejdet med lærer-
ne, så det er også relevant at få drøftet
det i de pædagogiske råd.

Om  ferieforhold v. Niels Braunstein
Vedr. ferieforhold er ferien for lærere i
Helsingør Kommune fastlagt således, at
der er placeret 4 uger i juli og én uge i
oktober. Andre uger, hvor skolerne er
lukkede, er skolelukningsuger eller – da-
ge, og er ikke ferie.  Derudover er der
den 6. ferieuge, der placeres, udbetales
eller overføres til kommende ferieår.
Dette valg træffes senest 30. april, og du
vælger blandt de tre muligheder. Vælger
du udbetaling, sker det året efter ved
skoleårets udgang.
Medbringer du evt. fra anden ansættelse
ret til ferie, feriepenge og/eller feriekort,
bør du tale med din TR, ligesom du skal
være opmærksom på muligheden for
supplerende feriedagpenge eller dagpen-

Ny TR:
Julie Carstensen
startede som TR på
Hornbæk Skole pr.
1. august.

ge under ledighed, for har du ikke op-
tjent ferieret forud for din ansættelse i
Helsingør Kommune, har du, såfremt du
er medlem af en a-kasse, ret til dagpen-
ge, fordi du rammes af ”tvangsferie”. I
den forbindelse skal du være opmærk-
som på efterårsferien uge 42 i 2009 og
første ”juliferie”, (sommerferie) i 2010,
fordi der foretages løntræk for manglen-
de ferieoptjening ved lønudbetalingen
for juli 2010 pr. 31. juli og oktober 2009
pr. 31. oktober, og på det tidspunkt er det
for sent at søge om supplerende ferie-
dagpenge eller melde sig ledig i feriepe-
rioden m.h.p. dagpenge.
Den generelle procedure for anmodning
om feriedagpenge er at rette henvendelse
til a-kassen senest 4 uger før feriens af-
vikling, og melding af ledighed sker den
første ledighedsdag til Jobcentret pr. in-
ternet (Jobnet), hvorfra der så kan ud-
skrives en kvittering for tilmelding til
Jobnet. Kvitteringen sendes så til a-kas-
sen sammen med relevante papirer, bl.a.
en orienterende skrivelse om, at ledighe-
den skyldes tvangsferie, og at du er i fast
ansættelse. Er du i den situation, at dag-
penge har relevans, så er det også en god
idé indledningsvis i god tid at rette hen-
vendelse til a-kassen, så den mest hen-
sigtsmæssige fremgangsmåde i det kon-
krete tilfælde benyttes.

Niels Braunstein:
Den 6. ferieuge
kan placeres, ud-
betales eller over-
føres til kommen-
de ferieår. Dette
valg træffes se-
nest 30. april

På  „Store Kursus for TR“ talte Frans
Ørsted Andersen fra DPU varmt for
undervisningsassistenter under de rette
betingelser. Bl.a. fremhævede han som
en  afgørende pointe, at assistenten ikke
er ligestillet med læreren og ikke indgår
på lige fod med ham i det daglige pæ-
dagogiske arbejde.  Assistenten  er un-
derlagt lærerens  didaktiske ekspertise
og klasserumsmæssige ledelese
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SF
1. Rummelighed/Støtte til særlig indsats for svage elever.
Alt for mange børn skilles ud til specialundervisning. Skolerne skal have penge til tidlig indsats og fore-
byggelse. F.eks. til at etablere værksteder, legeredskaber m.m., så urolige - og anderledes børn også får
tilbud, der udvikler dem.

2. SF vil bygge en 2-sporet, moderne, bæredygtig skole på Vilhelmsro-grunden, fordi den sydlige del af
byen har brug for en skole. Faseopdeling af byggeriet er en mulighed, men hvis en fuld skole kan byg-
ges for 135 mio. kr., er det klart at foretrække. SF vil ikke acceptere en bygningsmæssig discountløs-
ning.

3. Bedre indeklima (Asminderød skole, Nivå Centralskole oa.). Midler til efteruddannelse. Gratis merit-
uddannelse (Villy´s finanslovsforslag indeholder midler hertil). De almene boligforeninger skal annon-
cere på seminarerne for at få studerende eller nyuddannede til at bo i vores kommune.

4. SF´s mærkesager:
Fagligt og socialt dygtige elever. 2 lærere i dansk og matematik de første tre skoleår. Alle elever skal
komme godt fra start og skal lære at læse, skrive, regne og udvikle sociale kompetencer så hurtigt som
muligt. Det vil give fagligt dygtige og glade elever.
God læring hænger sammen med godt indeklima, istandgjorte lokaler og legepladser Derfor foreslår SF
en pulje til renovering. Nye bøger og materialer i undervisningen. Udlån af computere til dem, der har
behov. Forældede bøger og materialer skal skiftes ud. Der er mindst 2 børn pr. klasse, som ikke har en
computer hjemme. De skal have adgang til at låne computer på skolen.

Hanne Berg:
SF vil bygge en
2-sporet, moder-
ne, bæredygtig
skole på Vil-
helmsro-grunden,
fordi den sydlige
del af byen har
brug for en skole.

Radikale Venstre
Folkeskolen er for alle elever. Alligevel ved vi, at mange elever bliver mobbet, at tosprogede elever ikke
får det optimale ud af undervisningen, og at elevernes indlæring hæmmes af, at de ikke får et sundt mål-
tid mad. Vi vil bl.a. foreslå, at der sker et tættere samarbejde mellem socialrådgivere, sundhedsplejersker
og psykologer og skolens lærere.
Radikale Venstre hilser det velkommen, at Skoleudvalget har besluttet, at der iværksættes en debat om
skolestrukturen i hele Fredensborg Kommune i 2010. Vi vil ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast
på en bestemt model, og vi ser en mulighed for, at man i de 4 bysamfund kan finde forskellige løsninger.
Mht. ny Asminderød Skole kan vi på nuværende tidspunkt ikke give et endeligt svar, da der p.t. forhand-
les, men løsningen skal være økonomisk fremtidssikret og samtidig tage hensyn til det faldende børnetal
i Fredensborg by.
En mulighed for at rekruttere nye lærere med seminarieuddannelse kunne være en målrettet kampagne
overfor seminarieuddannede lærere, som er uddannet indenfor de sidste 5-10 år, og som p.t. ikke er an-
sat i folkeskolen.
En overordnet mærkesag for Radikale Venstre er en tillidsreform over for lærerne. Dvs. de skal have
bedre råderum og udfoldelsesmuligheder omkring tilrettelæggelse af eget arbejde. Indsatsen bedømmes
ud fra, om eleverne er glade, og om deres kompetencer er forbedret – ikke ud fra om specifikke centrale
tiltag er gennemført.

Lars Simonsen:
En  mærkesag for
Radikale Venstre
er en tillidsre-
form overfor læ-
rerne, så de får
bedre råderum
og udfoldelses-
muligheder i til-
rettelæggelse af
eget arbejde

Focus Fredensborg
1. Focus Fredensborg vil arbejde for, at der ikke reduceres i timetallene i folkeskolen, og at der

ikke reduceres yderligere med rammebesparelser, så der stadig vil være mulighed for at til-
godese behov, der følger af øget rummelighed.

2. Skolestruktur skal drøftes politisk i den kommende tid for hele kommunen. Der SKAL opfø-
res en ny Asminderød Skole på Vilhelmsro.

3. God ledelse, ordentlige arbejdsforhold og mulighed for efteruddannelse er vigtige parametre
for at tiltrække og fastholde gode lærere.

4. a) fastholde og udbygge samarbejdet mellem skoler og det politiske system for at fastholde
og forbedre det faglige niveau.

b) lægge vægt på de sociale kompetencer hos elever for at skabe hele mennesker i det vide-
re uddannelsesforløb.

c) udbygge IT faciliteter i den kommende periode.
d) etablering af et forældrekontaktudvalg, som afholder regelmæssige møder med det politi-

ske niveau. Erstatter permanent repræsentation i udvalg.
e) arbejde for at fasstholde og tiltrække gode medarbejdere, ledelse og lærere.

Ole Marthedal:
Focus Fredens-
borg vil arbejde
for, at der ikke re-
duceres i timetal-
lene i folkeskolen,
og at der ikke re-
duceres yderlige-
re med rammebe-
sparelser

Byrådsvalget i Fredensborg
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Konservativt Folkeparti
Ad 1/   En øget rummelighed i vores skoler er af afgørende betydning for vore børns trivsel og sociale udvik-
ling. Vi vil gøre vores bedste, for at der bliver tilført de nødvendige økonomiske midler, der er en klar forud-
sætning for en større rummelighed. Samtidig vil vi arbejde for, at den pædagogiske ekspertise på skolerne bli-
ver af en sådan kvalitet og alsidighed, at den i sig selv styrker rummeligheden. Vi ser i den forbindelse gerne
en bred vifte af faggrupper inddraget.

Ad2/   Fra konservativ side har vi været meget tilbageholdende overfor at etablere en ny Asminderød Skole.
Selve sagsbehandlingen må af elever, forældre og lærere have været meget utilfredsstillende - kommunens
økonomiske vanskeligheder bærer en del af forklaringen. Der tegner sig på nuværende tidspunkt et politisk
flertal - som vi konservative ikke er en del af - for at opføre en ny skole på Vilhelmsro. Den afgørende grund
til, at vi ikke tilslutter os den idé er, at befolkningsprognoserne entydigt peger på et stærkt faldende elevtal. Vi
mener således, at vi på et tidspunkt kan komme til at stå med 3 “halve” skoler. Det vil resultere i amputerede
pædagogiske miljøer, overdimensioneret administration og overflødige driftsudgifter - alt sammen forhold,
der dræner skolernes samlede økonomi. Vi havde foretrukket en udbygning af de 2 eksisterende skoler.

Ad3/   Vi vil arbejde for, at det pædagogiske miljø bliver af en sådan kvalitet, at det i sig selv tiltrækker velud-
dannede lærerkræfter. Det indebærer også, at vi vil stille de nødvendige midler til videreuddannelse til rådig-
hed. Det er klart, at vi kommer til at indgå i den regionale konkurrence om kvalificeret pædagogisk arbejds-
kraft. Men vi er meget utilbøjelige til at medvirke til mere eller mindre fantasifulde lokkemidler i den forbin-
delse. Et samlet godt arbejdsmiljø må være den afgørende parameter. Samtidig vil vi arbejde for et alsidigt ud-
bud af boliger, så der ikke i den forbindelse lægges hindringer i vejen for rekrutteringen.

Ad4/  Højt fagligt niveau kombineret med stor rummelighed. Gode pædagogiske miljøer - både fysisk og so-
cialt. Stor fokus på fysiske aktiviteter.

Ulla Hardy:
Der tegner sig på
nuværende tids-
punkt et politisk
flertal - som vi
konservative ikke
er en del af - for
at opføre en ny
skole på Vil-
helmsro

Venstre
1. For Venstres vedkommende er det vigtigt at understrege, at rummelighed ikke i sig selv er et mantra.
Folkeskolens vigtigste opgave er at formidle viden til fremtidige generationer, og kan dette gå hånd i hånd
med en rummelig folkeskole, er det fint, men begynder rummeligheden at går udover fagligheden, skal de
mange ikke have en dårligere skolegang pga. af de få.
Hvis den rummelige og faglige folkeskole kan ske med eksempelvis tolærer ordninger, hvor børn, der alterna-
tivt skulle have været i et dyrt specialtilbud, i stedet bliver i deres trygge hverdag i egen klasse, sker dette med
Venstres fulde opbakning.

2. Kommunens fremtidige skolestruktur – herunder specielt partiets bud på en ny Asminderød Skole?
Der skal bygges en nu Asminderød Skole. Muligvis får vi ikke den optimale skole i første omgang, men sko-
len skal bygges på en måde, så der er forberedt på udvidelser, både med hensyn til faciliteter og evt. 3. spor.
Asminderød Skole skal være en fuld tosporet skole fra 0. til 9. klasse.
Skolestrukturen i kommunen skal nytænkes. Den struktur vi har i dag, er ikke konstrueret til nutiden, derfor
vil Venstre se med friske øjne på om der skal foretages ændringer. Viser det sig, at den nuværende struktur er
optimal, vil Venstre ikke ændringer for ændringernes skyld.

3. Folkeskolen skal være en god arbejdsplads. Venstre vil sikre gode rammer, ikke kun for de ansatte i skolen,
men for alle kommunens ansatte generelt. En mindre personaleomsætning kan spare kommunen for mange
millioner kroner. Bl.a. derfor har Venstre i Byrådet stemt for indførelsen af sundhedsforsikringer til alle kom-
munalt ansatte.

4. Venstre ønsker en stærk folkeskole, hvor fagligheden er i højsædet.
Venstre ønsker, at vi som minimum skal følge det vejledende timetal, og ikke ned på minimumstimetallet.
Venstre opfatter folkeskolen som en af kommunens kerneopgaver og vil derfor altid prioritere folkeskolen
højt.

Thomas Bak....
...men begynder
rummeligheden
at gå ud over
fagligheden, skal
de mange ikke
have en dårligere
skolegang pga.
af de få

Byrådsvalget i Fredensborg

Redaktørens spørgsmål til de politiske partier i Fredensborg
1. Kravet om en øget rummelighed er et kardinalpunkt for
elever, forældre og lærere.
Hvad vil jeres parti gøre, for at folkeskolerne i kommunen
kan honorere dette krav?

2. Kommunens fremtidige skolestruktur – herunder specielt
partiets bud på en ny Asminderød Skole?

3. I lyset af den voksende lærermangel:
Hvordan kan kommunen rekruttere nye lærere med semina-
rieuddannelse og fastholde ældre lærere?

4. Partiets mærkesager på skoleområdet. (evt. blot oplistet)

Læs svarene fra Socialdemokratiet på næste side
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Socialdemokratiet
1. Til kravet om en øget rummelighed
S vil kæmpe for, at skolernes timetal IKKE kommer ned på Undervisningsministeriets minimums-
grænse!. S ser gerne, at vi kan have et serviceniveau, der svarer til Undervisningsministeriets vejle-
dende timetal, men det bliver vanskeligt i den nuværende økonomiske situation. S vil arbejde for at
kommunale tilbud som Kejserdalen i Humlebæk, Møllevejens Skole og Ullerødskolen styrkes og ud-
vikles, så vi har nogle tidssvarende tilbud til de elever, som det er vanskeligt at rumme i en normal-
klasse. Derudover vil vi fortsat sikre en fornuftig økonomi til lærernes kompetenceudvikling og efter-
uddannelse.
2. Kommunens fremtidige skolestruktur og  partiets bud på en ny Asminderød Skole?
Skoleudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en skolestrukturdebat, som skal være afsluttet i ju-
ni 2010. Vi ønsker som udgangspunkt en tidssvarende skolestruktur, der kan tage højde for de falden-
de elevtal og samtidig sikre en høj faglighed på vore skoler.
S har fra dag  et politisk arbejdet for, at vi skal bygge en ny Asminderød Skole. Sammen med andre
partier i Byrådet har vi fremsat forslag om at bygge en ny Asminderød Skole til kr. 135. mio. på Vil-
helmsro i Fredensborg.
3. I lyset af den voksende lærermangel: Hvordan rekruttere  nye og fastholde ældre lærere?
I budget 2009 vedtog et flertal i Byrådet udenom Venstre og Det Konservative Folkeparti at afsætte
midler på budgettet til fastholdelse af ældre lærere og rekruttering af nye lærere. S ønsker fortsat, at
der skal afsættes midler til dette formål i 2010.
4. Partiets mærkesager på skoleområdet. (evt. blot oplistet)
1. En stærk folkeskole med en høj faglighed og vort politiske mål er derfor, at skolernes timetal skal

være på Undervisningsministeriets vejledende timetal.
2. Moderne og tidssvarende IT på vore skoler f.eks ved brug af smartboards
3. Styrke vores tilbud til læsesvage elever
4. Fastholde serviceniveauet på det nuværende indskolingsforløb

Thomas Lykke
Pedersen: I budget
2009  var S med til
at afsætte midler på
budgettet til fast-
holdelse af ældre
lærere og rekrutte-
ring af nye lærere.
S ønsker fortsat, at
der skal afsættes
midler til dette for-
mål i 2010.

Byrådsvalget i Fredensborg

9. klasserne i Fredensborg skal også til valgurnerne
Valget afholdes mandag den 16. november, men resulta-
tet må tidligst offentliggøres den 18. nov., dagen efter
kommunalvalget, for at undgå en evt. afsmittende effekt
på det „rigtige“ kommunalvalg den 17. november

Bjørn Helstrup
opfordrer til, at
skolerne i højere
grad inddrager
kommunalvalget
i undervisningen

Sammen med 26 andre kommuner af-
holder Fredensborg Kommune valg
for de unge i 9.klasserne og de 16-åri-
ge i specialklasserne mandag den 16.
november, mens resultatet tidligst of-
fentliggøres dagen efter det rigtige by-
rådsvalg den 17. november.
Beslutningen er truffet énstemmigt i
Skoleudvalget, hvor forvaltningen og-
så havde lagt op til, at partierne udar-
bejdede relevant materiale om deres
holdninger, ligesom man havde fore-
stillet sig, at de opstillede partier ville
stille med politikere ved debatmøder
på skolerne. De to sidste ting, var der
dog ikke enighed om, bl.a. fordi de

mindre partier forudså, at det ville
komme til at knibe med ressourcerne.
Så derfor foreslog Skoleudvalget, at
valget blev behandlet i samfundsfag,
og at skolerne selv stod for det forbe-
redende og opsøgende arbejde.
På den baggrund har bl.a. Socialdemo-
kratiet henvendt sig til samfundsfags-
lærerne i 9. klasse den 18. august med
tilbud om at levere materialer og be-
søg af en eller flere kandidater med
Bjørn Helstrup som kontaktmand og
koordinator.
Han har dog været så bekymret over,
at han indtil den 20. sept. kun havde
fået henvendelse fra en skole i kom-
munen, at han har henvendt sig til re-
daktøren for gennem Kredsbladet at
opildne skolerne til at benytte den op-
lagte mulighed, det er at inddrage val-
get i undervisningen ikke mindst på
baggrund af, at ca. 85% af de unge
ifølge Dansk Ungdoms Fællesråd inte-
resserer sig meget for samfundsmæssi-
ge problemer.
Som forklaringer og undskyldning på
de manglende henvendelser peger
Bjørn på, at lærernes planlægningsho-

risont er på ca. et år, og at de drukner i
både centralt udmeldte emneuger og
velmente organisationers tilbud om
materialer og assistance, og et handi-
cap er det måske også, at alsidigheden
ikke på forhånd er tilgodeset. Lærerne
skal selv bede om materiale, som nog-
le partier måske slet ikke har og bede
om deltagelse i valgmøder fra de for-
skellige partier.
Bjørns skepsis er dog på det seneste
gjort delvis til skamme med et brev fra
den 22. september, hvor de tre sam-
fundsfagslærere på Niverødgårdsko-
len, Svend Videbæk, Jette Madsen og
Ane Ellegaard,  har inviterer politiker-
ne til dialogmøde sammen med elever
fra Nivå Centralskole og Møllevejens
Skole.
Her kan redaktøren kun sammen med
Bjørn Helstrup, der selv går ind for
valgret til unge under 18 år, opfordre
de andre bysamfund at gøre ligeså
med et arrangement for flere skoler,
der gør det overkommeligt for de op-
hængte politikere at medvirke ikke
mindst, fordi de ved en sådan lejlighed
ikke kan undgå at få stukket fingrene
ned i folkeskolens dagligdags proble-
mer. At møde eleverne face to face er
heller ingen dårlig sidemandspræmie,
hvis vi vil have folkeskolen på den
kommunalpolitiske dagsorden.

Tekst og foto: Ole Sejer
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Det startede på Asminderød Skole i
december 2006, hvor Claus Birkelyng
og Martin Birn så deres børn gå i Lu-
ciaoptog. Kort forinden var en hel kæl-
deretage med faglokaler og klasseloka-
ler blevet lukket på grund af oversvøm-
melse og skimmelsvamp, og de to for-
ældre skrev en del læserbreve, hvor de
råbte vagt i gevær og ”de bekymrede
forældre”, som de underskrev sig med,
blev udvidet med forældrene Kim Pe-
dersen og Susanne Skougaard i januar
2007. Da skolen blev lukket op til vin-
terferien på grund af skimmelsvamp for
ikke at blive genåbnet, fik gruppen
rigtig travlt, og det blev til mange op-
og nedture. Ros til både skole, forvalt-
ning og politikere for så ekspedit at
have fået opført Asminderød Container-
skole, som gruppen konsekvent kalder
det, andre med en pænere betegnelse
kalder en pavillonskole.
Rost blev også forarbejdet til den nye
skole, hvor både medarbejdere og for-
ældre var inddraget på forbilledlig vis.
Til gengæld krævede det kamp at få
lokalplanen igennem, men helt galt gik
det dog i maj/juni i år, hvor problemer-
ne med finansieringen af den nye skole
fik det hidtidige politiske beslutnings-
grundlag til at smuldre, og nogle partier
begyndte et pege på en udvidelse af
Fredensborg Skole og Endrupskolen
som en mere overkommelig løsning.
Direkte foranlediget af protestdemon-
strationen foran rådhuset oprettede
Claus Birkelyng gruppen ”Ny Asmin-
derød Skole nu” på Facebook, som på
rekordtid har fået næsten 600 medlem-
mer, heriblandt redaktøren, som har
været lærer på Asminderød Skole i en
menneskealder og derfor har oplevet
elevers og kollegers vanskelige forhold
og betingelser på tæt hold.
Som det fremgår på Facebook, er for-
målet med gruppen er at kæmpe for den
nye skole, som politikerne selv har
vedtaget og at fastholde placeringen
ved Vilhelmsro, hvor udbygningen af
Fredensborg vil ske de næste mange år.
Claus Birkelyng vurderer da også Byrå-
dets beslutning om at opføre skolen
som planlagt som en sejr, og set udefra

Ny Asminderød Skole på Facebook
På rekordtid har gruppen fået næsten 600 medlemmer, og
gruppen må tilskrives en stor del af æren for, at det er lyk-
kedes at fastholde politikerne på deres beslutning om at
opføre en ny Asminderød Skole på den planlagte grund
ved Knurrenborg Vang og Vilhelmsro

må det erkendes, at gruppens enorme
energi og store tilslutning har udøvet
både opinion og pression på politiker-
ne. Gruppen har med stor dygtighed og
politisk flair samarbejdet med Frderiks-
borg Amts Avis, der har (for)fulgt sa-
gen så tæt, at nogle politikere nok har
følt avisens varme ånde i nakken.
Successen får dog ikke initiativtageren
Claus Birkelyng og den øvrige Face-
bookgruppe til at hvile på laurbærrene,
idet man skønner, at der bliver nok at se
til, når der bl.a. skal tages stilling til,
når de konkrete bygningsforslag kom-
mer på bordet.
Claus Birkelyng har tidligere siddet i
skolens bestyrelse og er også blevet
opfordret til at genindtræde for et års tid
siden, men skønnede, at han kunne yde
en bedre indsats for skolen udenfor
bestyrelsen, som, han mener, har været
alt for usynlig og passiv i processen.
Han pointerer, at det ikke er politiske
ambitioner, der har motiveret ham, men

ønsket om at byen fik en ny skole på
det rigtige sted.
Hans politiske talent er dog i den grad
til at få øje på, og på opfordring opstil-
ler han som nr. 2 på Focus Fredens-
borgs liste lige efter den nuværende
skoleudvalgsformand Ole Marthedal.
Han vurderer muligheden for at blive
valgt optimistisk, men erkender også
pragmatisk, at i politik kan man jo al-
drig vide...
Lykkes det, må man sige, at perspekti-
verne i at være en gruppe på Facebook
med en god sag kan være nærmest re-
volutionerende.

Tekst: Ole Sejer Gå ind på Facebook og søg „Ny Asminderød Skole nu“

Initiativtager til
Facebook-gruppen
„Ny Asminderød
Skole nu“ er Claus
Birkelyng, som har
to børn på skolen.
Han er politikom-
missær i Rigspoliti-
et og er efter så de-
monstrativt at have

udfoldet sit politiske, kommunikative
og strategiske talent opstillet som nr. 2
på Focus Fredensborgs liste

Lettede og glade lærere på Asminderød Skole

Det har ikke været nogen dans på ro-
ser at være lærer på skolen, siden den
blev lukket i februar 2007, og nogen
kompensation for de vanskelige ar-
bejdsbetingelser har de ikke fået (den
bærbare, de har fået stillet til rådig-
hed, undtaget, og som de nu måske
kommer til at betale 3000 kr. i skat af
om året)
Alligevel har stort set ingen lærere
søgt andre græsgange, og det skyldes
ifølge TR, Nils Wulff, at kollegerne
har det rigtig godt med hinanden og

deres undervisning i de respektive
team.
Men han fremhæver også, at det hav-
de været slut med den næsten engle-
agtige tålmodighed, hvis man havde
nedlagt skolen og overflyttet elever
og lærere til byens to andre skoler.
Var det sket, havde mange sagt farvel
og nok ikke tak.
Nu har man vished for, at elever og
lærere bliver sammen med byrådets
beslutning om at opføre en 2 sporet
skole. Ganske vist må man nu nøjes
med en skole til 135 mio. i stedet for
en til 235. mio. Men som Niels Wulff
pointerer, kan visionerne om en
sundhedsfremmende pædagogik og
science sagtens realiseres i de beslut-
tede rammer. Skolen kan også udvi-
des om nødvendigt, og man har fået
kommunaldirektørens ord for, at læ-
rerne også bliver repræsenteret i det
„byggeudvalg”, der kommer til at stå
for indmaden i den nye skole.

TR, Nils Wulff,
kan berette,  at læ-
rere og elever på
Asminderød Skole
er  lettede efter By-
rådest beslutning
den 28. september,
for nu går de en
fælles fremtid  i
møde
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Sådan præsenteres AKT-teamet på Børne- og Ungerådgivningens hjemmeside

År efter år efter år har redaktøren
på Helsingør Lærerforenings
generalforsamling hørt om

fremmødte medlemmers mange klager
over de alenlange udsigter, der var for
at hente hjælp i BUR, når man fik pro-
blemer med en eller flere elever, sko-
lens ikke selv kunne klare.
Men i forbindelse med, at man i Helsin-
gør vedtog rummelighedsprojektet
”fælles ansvar for alle børn”, etablerede
man i 2005 den såkaldte ”Støtteenhed”,
hvor der nu er hurtig hjælp at hente.
”Støtteenheden” består af et Råd og
Vejledningsteam for børn i førskoleal-
deren, et Akut Læseteam, et AKT-team
(AKT: adfærd, kontakt og trivsel) samt
et O-hus. ”Støtteenheden” er altid parat
til at rykke i felten med kort frist, når
det brænder på og har til huse i Børne-
Ungerådgivningen (BUR) på Fredens-
vej i nærheden af Espergærdecenteret
og har Anick Lund Jensen som fælles
koordinator.
AKUT Læseteam bragte vi en stor arti-
kel om i decembernummeret sidste år,
og i dette nummer fortæller vi om
AKT-teamet, som blev oprettet i 2006. I

lyset af, at den vidtgående specialun-
dervisning (tidligere benævnt som §
20.2) er ved at overgå til regionerne, re-
gion 1 er Helsingør, Fredensborg og

Hørsholm, forventes det, at et større an-
tal børn i denne gruppe end hidtil kan
rummes i normalundervisningen. Og da
Danmarks Lærerforening har fokus på
rummeligheden, er det selvsagt af aller-
største interesse at læse om AKT-team-
ets erfaringer og vurderinger.
Som forkortelsen AKT indikerer, er det
børn med adfærds-, kontakt- eller triv-
selsproblemer, teamet kan yde støtte til.
Oprindelig var det tanken, at AKT-
teamet skulle bestå af tre specialuddan-
nede lærere, men AKT-teamet endte
med at blive tværfagligt som det eneste
team i ”Støtteenheden”. Det  består i
dag af psykologen Bodil Hoffmann-Pe-
tersen, socialpædagogen Inge-Lise Høst
og Jens Georg Møller, som har en læ-
rerbaggrund.
Bodil Hoffmann-Petersen blev ansat i
BUR for 2½ år siden i forbindelse med
etableringen af AKT-teamet,  hvor en
psykolog kunne gøre god nytte, når
man skulle vurdere, om børn med so-
ciale og emotionelle vanskeligheder vil-
le kunne rummes inden for normalun-
dervisningen eller havde så store pro-
blemer, at der skulle andre foranstalt-
ninger til.
Hun kom fra København, hvor hun fra
arbejdet i specialbørnehaver og special-
skoler for børn med autisme også havde
erfaringer med at arbejde konsultativt
og med supervision.
Jens Georg Møller kender skolens lus
på gangen, for han har været lærer i
over 26 år, først på Borupgårdskolen fra

Arbejdsgang i AKT-teamet
Første trin er oftest observation af et enkelt barn, eventuelt med udfærdigelse af
handleplan og/eller råd og vejledning til lærere/pædagoger/forældre (i særlige til-
fælde med henblik på grundigere udredning og indstilling til sagsførende psyko-
log). Eller observation af grupper eller hele klasser med udfærdigelse af handle-
plan, hvor vi kan indgå aktivt i processer omkring mobning, uhensigtsmæssig ad-
færd og overordnet trivsel i klassen, eller hvor vi kan tilbyde lærere/pædagoger
supervision.
 Vi anvender oftest følgende metoder:
- observation og sparring samt udarbejdelse af diverse handleplaner
- vidensdeling, herunder systemkendskab og samarbejde med andre instanser i
kommunen, f.eks. sagsbehandler, børne-ungelæge, sundhedsplejerske, familie-
klasser, SSPK mm.
- værdsættende samtaler/samskabelse
- supervision
- Marte Meo videointeraktionsanalyse
- Cooperative Learning og Classroom Management
- læringsprocesser i klasser omkring mobning, adfærd og trivsel, herunder social

træning
- oplæg til både personalegrupper og forældregrupper om ovenstående - altid

med en anerkendende tilgang

Helsingørs AKT-team
Rummeligheden er i fokus bl.a i Danmarks Lærerfor-
ening, og bl.a. derfor er AKT-teamets erfaringer og vurde-
ringer interessante. AKT-teamet er en del af „Støtteenhe-
den“, der blev etableret, da Helsingør i 2005 vedtog rum-
melighedsprojektet „Fælles ansvar for alle børn“

Helsingørs AKT-team, som er en del af „Støtteenheden“: F.v. psykolog Bodil
Hoffmann-Petersen, socialpædagog Inge-Lise Høst og lærer Jens Georg Møller

Tekst og fotos: Ole Sejer
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1976 og siden på Byskolen og er velbe-
vandret i stort set alle fag. Han har haft
4-5 afgangshold i både dansk, historie
og geografi. Matematik har han også
haft og som specialundervisningslærer
har han både haft tosprogstimer og kli-
niktimer. Han afsluttede cand. pæd. ud-
dannelsen i 2001 og derefter fulgte 5 år
som AKT-konsulent i Køge. Men han
blev dog boende i Helsingør. Da man så
i 2006 søgte kvalificerede folk til det
nye AKT-team, vendte han hjem igen.
Inge-Lise Høst er uddannet som social-
pædagog og har arbejdet indenfor spe-
cialområdet bl.a. på et behandlingshjem
for børn med sociale og følelsesmæssi-
ge vanskeligheder. Sideløbende har hun
taget en 2-årig miljøterapeutisk uddan-
nelse og var en tid afdelingsleder på en
Akut-institution i København, men blev
i 1998 ansat i BUR, hvor hun bl.a. var
med i Råd- og Vejledningsteamet, som
eksisterede længe, før den øvrige Støt-
teenhed blev oprettet. Sideløbende tog
hun en 4-årig uddannelse som psykote-
rapeut, inden hun sidste år kom med i
AKT-teamet.
Når en skole søger hjælp til at tackle
primært sociale eller emotionelle pro-
blemer med en enkelt elev, en gruppe
eller en klasse, sker indstillingen i sko-
lens konsultationsforum og sendes til
”Støtteenheden” på BUR, der så hurtigt
sender AKT-teamet på banen, hvis det
er det, der er behov for. Hvor hurtigt
man kommer i gang, er i høj grad et
spørgsmål om, hvor hurtigt skolen kan
samle sine egne tropper til at tage imod
AKT-teamet. For senest en uge efter, at
man på BUR har modtaget skolens ind-
stilling, henvender man sig på skolen
for at få aftalt første møde. På første
møde bliver problemet beskrevet, og
skolen præciserer, hvad det er, man øn-
sker hjælp til, og der bliver indgået en
samarbejdsaftale, hvor målet beskrives,
ligesom det fremgår af aftalen på hvil-
ken måde, AKT-teamet skal indgå i ar-
bejdet.
I starten kunne AKT-teamet godt møde
op med to m/k, men nu er det som of-
test kun én AKT-medarbejder, der har
sagen. Dels føler man sig efter 2½ års
erfaring på mere sikker grund, dels er
det også et ressourcespørgsmål, men
internt trækker de tre AKT-folk selvføl-
gelig på hinandens forskellige, faglige
kompetencer.
Efter typisk 5-6 uger foretager man en
midtvejsevaluering, hvor planer og mål
kan justeres, for nu ved man jo meget
mere konkret om eleverne. Den eller de
pågældende elever er måske blevet ob-
serveret, eller man har sammen med læ-
rerne afprøvet forskellige metoder, så

Om Marte Meo
Marte Meo kommer af latin og betyder ”ved egen kraft”. Metoden er et konkret
redskab til at analysere alle former for samspil gennem korte videosekvenser.
Metodens elementer består — kort fortalt — af følgende:
· se og følge initiativ
· bekræfte initiativ og følelse
· benævne initiativ og følelse
· turtagning
· positiv ledelse
Metoden har vundet meget stor udbredelse, i starten mest inden for daginstituti-
onsområdet, men efterhånden også inden for områder som familiebehandling,
handicapområdet, demens, adoptivfamilier, personalesamarbejde og undervis-
ning. Alle steder, hvor mere end ét menneske er til stede, kan metoden anven-
des til løsning af problemer i samspillet.

AKT-Team
AKT-teamet består af en psykolog, en lærer og en pædagog, der yder hurtig
hjælp i skoler, der har problemer med et barn eller en børnegruppe, de ikke
selv kan klare.

Formål:
• At støtte skolerne, hvor undervisningen går i hårdknude i forbindelse med

elever med AKT-problemer, der ikke umiddelbart kan løses inden for sko-
lens egne muligheder for støtte.

• At bidrage til at løse vanskeligheder med konsultativ indsats i forhold til sy-
stemet omkring barnet for derved at overflødiggøre alternativt skoletilbud
eller specialundervisning.

• At sikre de børn, der har mulighed for at forblive i almensystemet, deres
plads i den lokale skole.

Opgaver:
• At opkvalificere skolerne til i højere grad art kunne rumme børn med AKT-

vanskeligheder og afhjælpe problemerne, hvor det kan lade sig gøre i samar-
bejde med barnet og familien.

•  At støtte skolerne konsultativt i arbejdet med børn, der venter på alternativt
skoletilbud.

Efter indsatsen:
• Barnet er i bedret trivsel.
• Behovet for specialundervisning er reduceret.
• Barnet kan rummes i almensystemet uden – eller med et omfang af støtte,

som det kan forventes, skolen selv yder.
• Skolen og familien føler sig hjulpet efter vejledningen.

Cooperative Learning
Cooperative Learning bygger på et læringssyn, hvor eleven opbygger sin egen
forståelse af verden gennem kommunikation.

Eleverne samarbejder og er aktive
Cooperative Learning (CL) er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor
eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring. Et kon-
sekvent princip i CL er, at det er elevernes aktive læringsarbejde, der udgør læ-
reprocesserne, og hver eneste elev skal inddrages i disse læreprocesser.
Alle elever er i dialog
Når der arbejdes med CL, er alle elever som grundvilkår i dialog, får sparring
og feedback – ikke kun fra læreren - men også fra hinanden. Derved får elever-
ne formuleret sig frem til deres forståelse af lærestoffet.
Fundamentet for CL er, at undervisningen organiseres i strukturer (samarbejds-
mønstre), som giver mulighed for, at alle elever kommer i dialog med andre og
med stoffet. Strukturerne skal sikre, at alle elever engageres aktivt i læreproces-
serne samtidig, og de kan således det, som læreren ikke kan: være 24 steder på
én gang.
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nu ved man mere om, hvad og hvordan
det virker. Teamet kan være på banen i
op til et år, men typisk varer forløbet 3-
6 måneder. Ved slutevalueringen vurde-
rer man naturligvis resultatet i forhold
til de mål, man opstillede i starten.
De tre AKT-folk har i gennemsnit hver
20 sager kørende. De er spredt over he-
le skoleforløbet, men de fleste indstil-
linger kommer dog fra indskolingen og
ikke uventet fra 6.-7. klasserne. Halvde-
len af sagerne drejer sig om enkelte ele-
ver, mens grupper af elever, klasser el-
ler forældre optager AKT-teamets reste-
rende tid. Det er først og fremmest læ-
rere og pædagoger, man samarbejder
med på skolerne og i SFO’erne, men
forældrene kan også blive inddraget fx,
hvis man yder en indsats i forhold til en
hel familie. Her skal forældrene måske
støttes i, hvordan de møder deres barn
socialt og følelsesmæssigt, og man vej-
leder om, hvordan man som forældre
støtter barnets udvikling. Her og også
med lærere og pædagoger har AKT-
teamet rigtig gode erfaringer med Mar-
te Meo-metoden (se hosstående fakta-
box).
Samarbejdet med lærerne er helt cen-
tralt, fordi mange er dem er frustrerede
over, at de ikke kan undervise, som de
gerne ville, fordi de må bruge en helt
ufattelig stor energi på forholdet til ele-
verne og deres indbyrdes relationer. Et
utrygt, ukoncentreret og uroligt barn
kan have svært ved at få den nødvendi-
ge kontakt og relation til læreren, når
der sidder 24 andre elever i klassen.
Hvordan får man skabt en positiv kon-
takt til sådan et barn? Der går AKT ind

med råd, vejledning, og om læreren øn-
sker det også med supervision, for som
lærer kan man føle sig både brugt og
slidt, når man i den grad må bruge alle
personlige ressourcer i undervisningssi-
tuationen.
Hvis det er en elevgruppe eller hele
klasser, der er indstillet, kan man tilby-
de social træning, konfliktløsning, aktiv
lytning osv. AKT-teamet kan også over-
tage undervisningen, så læreren kan få
mulighed for at foretage observationer,
der ikke er mulighed for, når man selv
er in charge, for det gælder om at få
eleverne til at arbejde sammen på en
reel måde, så de bliver i stand til at støt-
te og hjælpe hinanden.. Derfor er Class-
room Management - eller klasserumsle-
delse, som nogle foretrækker at kalde
det - et vigtigt tilbud, og også Coopera-
tive Learning (se faktabox), har man
rigtig gode erfaringer med.
- For det, mange af vores børn har brug
for, er tydelighed, forudsigelighed,
struktur og en viden om, hvad der præ-
cis forventes af dem i en undervisnings-
situation, og det får de i Cooperative
Learning, fortæller vores 3 AKT-folk,
som dog alle er sig meget bevidste om,
at det gælder om at møde både lærere,
pædagoger og forældre, der hvor de er
og hjælpe dem derfra. Man skal ikke
komme som ekspert og påtvinge andre
en metode, struktur eller en organisati-
on, som de pågældende ikke kan med.
- Det er vigtigt at finde frem til det, der
lykkes i samværet og undervisningssi-
tuationen. Det er faktisk en af vores ho-
vedpointer, at det er der, udviklingspo-
tentialet ligger. Vi tager ikke udgangs-

punkt i det der mislykkes, men i det,
der fungerer. Derfor er tryghed og tillid
også en afgørende forudsætning i sam-
arbejdet mellem lærere og AKT-teamet,
ligesom man er ydmyg og åben overfor
de mennesker, vi samarbejder med, er-
klærer Inge-Lise Høst, Bodil Hoffman-
Petersen og Jens Georg Møller sam-
stemmende.
De er også rørende enige om, at langt
de fleste sager lykkes. I de fleste tilfæl-
de lykkes med den forebyggende ind-
sats, som er deres fornemste opgave at
yde. Det kan godt være, at nogle af bør-
ene bliver indstillet til psykolog for at
finde frem til et bedre undervisningstil-
bud til dem, men indtil det sker, kan de
pågældende lærere hente sparring, råd
og vejledning hos AKT-teamet. Under
alle omstændigheder er der sket en fag-
lig opkvalificering gennem ny viden og
erfaringer, for AKT-teamet skal netop
tilbyde støtte og opkvalificering, påpe-
ger de tre velformulerede AKT’er med
så stor iver og så stort engagement, at
redaktøren savner en ordstyrer. De be-
der ham illustrere artiklen med et foto
af nogle glade børn, for det er jo netop
det, de går efter: åbne og glade børn
modtagelige for input og klar til kontakt
og samspil med læreren og andre børn.
Og de udtrykker afslutningsvis en an-
den honnet ambition, som vil finde
genklang hos 200% af vores læsere.
- Vi har siddet med lærere, der havde
tårer i øjnene af afmagt og frustration,
og at få tændt gnisten i deres øjne igen,
er simpelthen bare lykken, lyder det op-
timistisk fra Bodil, Jens og Inge-Lise.

Bodil Hoffmann-Petersen: Mange af
vores børn har brug for tydelighed,
forudsigelighed, struktur og en viden
om, hvad der præcis forventes af dem i
en undervisningssituation.

Jens Georg Møller: Man skal ikke
komme som ekspert og påtvinge andre
en metode, struktur eller en organisa-
tion, som de pågældende ikke kan
med.

Inge-Lise Høst: Vi tager ikke udgangs-
punkt i det, der mislykkes, men i det,
der fungerer. Derfor er tryghed og til-
lid også en afgørende forudsætning i
samarbejdet mellem lærerne og os

Helsingørs AKT-team



Kredsbladet 4/2009 15

Med bogen om folkeskolen som ”Den sociale Smeltedigel”, råber forfatteren Lars Olsen
vagt i gevær, fordi folkeskolen trues fra mange sider. Bl.a.er privatskolefrekvensen
alarmenrde høj. Ironisk nok viser en Cowiundersøgelse, at „blandede børn“ lærer bedst

Den sociale smeltedigel

Forfatteren og journalisten Lars
Olsen hører til dem, der tillægger
folkeskolen kolossal betydning

for sammenhængskraften i samfundet
og erklærer sig enig med de, der kalder
folkeskolen den sidste, fælles kultur-
bærende institution i Danmark. Den er
en hjørnesten i velfærdssamfundet og
skaber social sammenhængskraft, og
hvad der med et fint ord kaldes social
kapital, fordi familier og børn fra for-
skellige miljøer møder hinanden i fol-
keskolen, som Venstre og Socialdemo-
kratiet med hver sit udgangspunkt i sin
tid i fællesskab stod fadder til. Med
Staunings ord skulle den være så god,
at alle med god samvittighed kunne
sende deres børn i den, og succes’en
blev så stor, at den udkonkurrerede de
mange private skoler, som overklassen
for 100 år siden sendte deres børn i.
- Danmark er blevet et samfund, hvor

vi i høj grad har tillid til hinanden.
Fællesskabsfølelsen er stærk, og det er
legitimt, at vi i sammenligning med
andre lande har et højt skattetryk, fordi
vi har en fælles erkendelse af, at man-
ge ting løses bedst i fællesskab frem
for private løsninger.
Sådan karakteriserer Lars Olsen det
danske velfærdssamfund. Men det er
under pres. Den offentlige sektor er
blevet udhulet gennem snart mange år,
og der er mangel på de faggrupper, der
skal udføre velfærden: pædagoger, læ-
rere, sygeplejersker og plejepersonale,
og situationens alvor understreges af,
at ansøgertallet til de pågældende ud-
dannelser er kraftigt faldende.
Derfor har Lars Olsen skrevet bogen
om folkeskolen som ”Den sociale
Smeltedigel”, som varmt kan anbefa-
les, og på Det pædagogiske Selskabs
temadag om Skolens krise, som vi om-
talte i sidste nummer, var Lars Olsen
selvskreven oplægsholder.

Cowi: „Blandede“ børn lærer bedst
Han råber vagt i gevær, fordi folkesko-
len er truet fra mange sider. Først og
fremmest fordi antallet af privatskole-
elever er stigende – især i København.
Her går 28% af børnene i privatskole,
og hele 38% af de københavnske aka-
demikere har valgt folkeskolen fra.
Selvom de tilsvarende tal fra Fredens-
borg og Helsingør slet ikke når de
samme alarmerende højder, er tenden-
sen skræmmende, fordi Lars Olsen kan
henvise til en Cowi-undersøgelse, der
endeligt dokumenterer, at ”blandede
børn” lærer bedst. I socialt blandede
skoler opnår unge fra ikke-boglige
miljøer langt bedre resultater, end de
gør i en mere opdelt skoleverden, og
dermed bliver også den sociale mobili-
tet større.
Undersøgelsen fokuserer på, hvordan
de unge, der var 23 år i 2006, havde
klaret sig i uddannelsessystemet sam-
menholdt med en analyse af den skole,
de gik på, da de var 15 år i 1998.
Cowi-undersøgelsen viser, at de unges
resultater i skolen ikke kun er et
spørgsmål om den individuelle, sociale
arv, fx om forældrene har en uddannel-

se. Også det sociale miljø blandt kam-
meraterne spiller en stor rolle, og det
er derfor vigtigt, om man som 15-årig
gik i en skole med blandet miljø eller
på en skole med en høj koncentration
af dårligt stillede familier.

Tre risikofaktorer
Undersøgelsens centrale begreb var
”svag hjemmebaggrund”, dvs. om en
ung er vokset op i en familie præget af
to eller tre af nedenstående risikofakto-
rer udvalgt med omhu, fordi tidligere
undersøgelser har vist, at det er de tre
forhold i barndomshjemmet, der har
størst betydning for, om man som vok-
sen har job og uddannelse.
• At ingen af forældrene har en kom-

petencegivende uddannelse, dvs.
hverken en faglig eller videregåen-
de, boglig uddannelse

• At mindst en af forældrene i hoved-
sagen levede af kontanthjælp eller
førtidspension

• At barnet ikke bor hos både far og
mor.

I bogen pointerer Lars Olsen bl.a., at
det var Socialdemokratiet og Venstre,
der i fællesskab stod fadder til folke-
skolen for godt 100 år siden. Nu har
begge svigtet den, mener han

Lars Olsen: Begge fløje har købt indivi-
dualiseringen af skolen og pædagogik-
ken. Venstre ud fra ønsket om at styrke
forbrugerens frie valg med offentliggø-
relse af karakterer, altså en markedssty-
ring af skolen. De radikale og Socialde-
mokratiet har gjort det under parolen
om ansvar for egen læring, hvor skolen
bliver en slags selvrealiseringsprojekt
for forældre og elever

Folkeskolen som Tekst og fotos: Ole Sejer
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Ifølge Jesper Alstrøm fra Forvaltningen er
Privatskolefrekvensen i Fredensborg på ca. 18%
Der er 1124 privatskoleelever i Fredensborg Kommune, heraf går størsteparten
på NGG, Rungsted Private Realskole, Hørsholm Lilleskole, Humlebæk Lille-
skole, Al-Irchad Skolen og Rudolf Steiner skolen i Nordsjælland.
Herudover går 136 elever på efterskoler.
Privatskolefrekvensen er på ca. 18%, og har været stort set uændret de sidste 5
år

Ifølge Merete Bonke fra Børne- og Ungeforvaltningen er
Privatskolefrekvensen i Helsingør Kommunen godt 8%
Den er ret stabil, bl.a. fordi man ikke har ret mange privatskoler i kommunen,
så børnene vil skulle transportere sig til andre byer/kommuner.
Hele kommunen 2007/2008 (faktisk) 8,46%
Hele kommunen 2006/2007 (faktisk) 8,27%
Hele kommunen 2005/2006 (faktisk) 8,40%
Hele kommunen 2004/2005 (faktisk) 8,31%

Man kan diskutere, om København i realiteten har mistet sin folkeskole, når pri-
vatskolefrekvensen i Hovedstaden er så høj som 28%.
Privatskolefrekvensen i Fredensborg er stigende, bl.a. fordi ca. 100 elever er si-
vet fra Asminderød Skole de sidste to år. Endrupskolen og Fredensborg Skole er
fyldt op, så mange forældre fra AS flytter deres børn til  NGG. Kommunen tjener
kr. 12.780 på hver elev, der flygter til privatskolen, fordi en kommunal skoleelev
koster kr. 46.345 om året, mens privatskoletilskuddet kun er på 33.565 kr.
På landsplan er privatskolefrekvensen 14%

Alle resultater i undersøgelsen peger på,
hvor vigtigt det er med et blandet miljø
og at undgå skoler med en massiv kon-
centration af dårligt stillede familier.
Hvis fx en ung med svag hjemmebag-
grund gik i skole med mange andre i
samme situation, er det kun 47%, der har
eller er i gang med en ungdomsuddan-
nelse, når de bliver 23 år. Derimod stiger
tallet til ikke mindre end 65%, hvis den
uge går i en mere velstillet skole.

Topplacering til Fredensborg
Konkret og lokalt opnår Fredensborg en
topplacering i undersøgelsen, idet hele
48% af de faglærtes børn som 23-årige
havde eller var i gang med en videregå-
ende boglig uddannelse. Landsgennem-
snittet er 33%, som Helsingør med 32%
ligger tæt op af.
Også elever med svag hjemmebaggrund
klarer sig fint i Fredensborg, hvor 66%
var i gang med en ungdomsuddannelse,
da de var 23 år. Her er landsgennemsnit-
tet 59% og tallet for Helsingør 62%.
Lars Olsen mener, Fredensborgs gode
placering bl.a. hænger sammen med, at
skolerne har et rimeligt blandet klientel,
men at der dog også er forskel på fx an-
tallet af ressourcestærke forældre på
Humlebæk Skole og Baunebjergskolen.
Men hvad betyder skolemiljøet for de
højtuddannede, akademikernes børn?
Ifølge Cowis tal næsten ingenting, med
mindre de går på en af de få ghettosko-
ler. Det er nemlig først, når skoler får
30% elever eller flere med svag hjemme-
baggrund, at det rammer alle elevgrup-
per, idet alle så opnår dårligere resultater.

Udviklingen går den forkerte vej
Lars Olsen konstaterer, at udviklingen
desværre går den modsatte vej, fordi ten-
densen går i retning af en mere opdelt
skoleverden, og han peger på tre årsager:
Vi bor mere socialt opdelt end for en ge-
neration siden, idet bolig- og indvandrer-
politikken skaber en stigende ghettodan-
nelse også i skoleverdenen.
For det andet vælger flere ressourcestær-
ke som nævnt at sende børnene i privat-
skole, og for det tredje er folkeskolen
præget af øget individualisering og mar-
kedsgørelse. Det udvidede, frie skole-
valg medfører, at de ressourcestærke og
de ressourcesvage i større omfang kon-
centreres på hver deres skoler forstærket
af rummelighedskravets konsekvenser.
Rummeligheden, forudså vi allerede for
flere år siden her i bladet, ville blive en
trussel mod folkeskolen, og Danmarks
Lærerforening har da også nu gjort rum-
meligheden til et særligt indsatsområde.
En af de forældregrupper, der fravælger
folkeskolen, er netop de ”pressede” for-

ældre, som Lars Olsen kalder dem. De
vælger privatskolen, hvis der er for man-
ge problembørn i den lokale folkeskole,
og de bryder sig heller ikke om en for
stor koncentration af elever med indvan-
drerbaggrund, Gruppen har en bred so-
cial profil og tæller både håndværkere
og ufaglærte.
Den ”alternative” forældregruppe er til-
hængere af et særligt værdigrundlag og
pædagogik fx Rudolf Steiner skoler, og
gruppen spænder politisk fra De Radika-
le og over mod Venstrefløjen.
Den ”ambitiøse” forældregruppe mener,
at det faglige niveau i folkeskolen er for
lavt, og at der er for lidt fokus på de dyg-
tige elever, og der er for mange problem-
børn. Der er mange akademikere i grup-
pen, og mange stemmer borgerligt.
Paradokset er, at det store flertal af for-
ældre, der vælger privatskolerne, princi-
pielt går ind for idéen om en folkeskole,
hvis bare lige…

Datterens bitre erfaringer fra
Blågårdskolen
Lars Olsen har selv haft barn i folkesko-
len i København. Han havde selv en god
skolegang i byen i en godt blandet klasse
og var svoren tilhænger af folkeskolen.
Så datteren Pernille startede i bh. klassen
på Blågårdskolen i København. Fem af
de i alt 23 elever havde anden etnisk her-
komst end dansk. Det gik rigtig godt i
starten, men op gennem skoleforløbet
sivede flere og flere elever med dansk

baggrund, og det endte med en klasse-
sammenlægning i 8. klasse, så der ud af
22 elever kun var 7 piger og 15 drenge,
de fleste med indvandrerbaggrund. Det
gik dårligt med klassen, og Pernille star-
tede på en privat skole. Men omvæltnin-
gen var for stor for hende midt i puberte-
ten.
Hun kom derfor tilbage til Blågårdsko-
len, hvilket hun fortrød, men nu var lø-
bet kørt.  Det er derfor ikke så underligt,
at Lars Olsen har en udtalt forståelse for,
at forældre ikke har lyst til at eksperi-
mentere med deres børns skolegang.
Bærer hun nag?
- Nej, men vi snakket meget om det, og
det ærgrer hende, at det skulle ende på
den måde. Gennem hele forløbet var hun
meget aktiv og så velformuleret, at hun
på et tidspunkt kom i TV2. Hun havde i
fjernsynet fulgt en debat om, hvordan
indvandrerelever burde fordeles på sko-
lerne, og så ringede hun op til TV2” og
spurgte, hvorfor man aldrig spurgte dan-
ske elever, hvordan det var at gå i en
klasse, hvor over halvdelen har indvan-
drerbaggrund. TV2 tog hende på ordet,
fortæller Lars Olsen, der er glad for, at
Pernille i dag er godt i vej efter at have
taget hf-eksamen.
Hvordan indvandrerelever skal fordeles,
er et af tidens hotte spørgsmål, og Lars
Olsen deltager i en arbejdsgruppe, der
skal komme med forslag til fordelingen i
Københavns Kommune, hvor man over-
vejer en model, han betegner som ”pisk

Folkeskolen bør have en helt central placering i valgkampen



Kredsbladet 4/2009 17

og gulerod”.
Guleroden er et tilbud til indvandrerfa-
milierne, en slag positiv særbehand-
ling, hvor de kommer foran i køen,
hvis de søger ind på en af de attraktive
skoler på fx Østerbro. Pisken er en
sprogtest, og er eleven ikke alderssva-
rende i dansk, indgår vedkommende i
en særlig fordelingsmekanisme.
- Det er en god model, for har man en
skole med en stor koncentration af
børn, der er dårlige til dansk, får det
også følger for det faglige niveau. Man
får en ond cirkel, fordi ressourcestærke
forældre og i øvrigt også ressource-
stærke indvandrere fravælger skolen.
Man er nødt til at bryde den onde cir-
kel ved at sprede eleverne, vurderer
Lars Olsen, som hilser kravet om stør-
re faglighed velkommen, og holdde-
ling med måde og i kortere perioder
kan medvirke til et fagligt skub. Men
at oprette klasser for henholdsvis stær-
ke og svage elever tager han skarpt af-
stand fra, fordi han opfatter det som et
angreb på enhedsskolen, hvor børnene
går i samme klasse fra start til slut i
skoleforløbet.

Folkeskolen må også gribe i egen
barm
Folkeskolen bør også gribe i egen
barm og stoppe prioriteringen af indi-
vidualiseringen af undervisningen og
tage afstand fra ”ansvar for egen læ-
ring” (AFEL). Og lærerforeningen har
været lidt spag i mælet, og er efter Lars
Olsens mening kommet lidt sent ud
med at påpege rummelighedens uover-
skuelige konsekvenser og den mang-
lende sammenhæng mellem mål og
midler.
Redaktøren påpeger dog, at rummelig-
heden er regeringens og KL’s påfund,
og den nye skolelov med den endsige
fokusering på individet på fællesska-
bets bekostning er også et vildskud,
politikerne med Bertel Haarder i spid-
sen har plantet. Lars Olsen er heller ik-
ke tilfreds med den pædagogiske
forsknings ensidige fokus på individu-
aliseringen, udtrykt bl.a. i AFEL. Også
her må man placere et ansvar for fol-
keskolens pressede situation.
Derfor vurderer han også fx kanons i
dansk og historie positivt, fordi de er
et udtryk for et fælles værdigrundlag
og sikrer en vis kronologi og giver et
overblik i de pågældende fag, hvor
man måske har haft lidt om vikinger-
ne, indianerne, Anden Verdenskrig osv.
Han er tilhænger af projektarbejde,
hvis det er konkret og suppleres med
noget mere kronologisk, men han ser
en tendens til, at det i for høj grad bli-
ver et spørgsmål om akademiske meto-

deovervejelser og problemformulerin-
ger. Det kan fremme uligheden, fordi
det er koder, som de højtuddannedes
børn nemmere kan afkode end børn,
der måske slet ikke kender de ord.

I Norge er privatskolefrekvensen
kun 2,5%
Tankevækkende er også Lars Olsens
forklaring på, hvorfor der i Norge kun
er 2,5% af eleverne, der går i privat-
skole.
- Mens man i Danmark i 90’erne blev
mere og mere optaget af de individua-
listiske, pædagogiske strømninger med
ansvar for egen læring, gik man i Nor-
ge den modsatte vej og lagde vægt på,
at skolen også skulle styrke fællesska-
bet, og derfor har man også mere cen-
trale læseplaner i Norge, vurderer Lars
Olsen. At kun 2,5% af norske skoleele-
ver går i privatskole, hænger dog også
sammen med, at Kristeligt Folkeparti
og Centrum-Venstreregeringen enedes
om, at friskoler fortsat er begrænset til
skoler med et idébetonet værdigrund-
lag, skriver han i ”Den sociale smelte-
digel”. Men alt i alt er det i Norge lyk-
kedes at fastholde den bredt favnende,
lokale skole.
- Den har ikke været prioriteret af dan-
ske politikere. Begge fløje har købt in-
dividualiseringen af skolen og pæda-
gogikken. Venstre ud fra ønsket om at
styrke forbrugerens frie valg med of-
fentliggørelse af karakterer, altså en
markedsstyring af skolen. De radikale
og Socialdemokratiet har gjort det un-
der parolen om ansvar for egen læring,
hvor skolen bliver en slags selvrealise-
ringsprojekt for forældre og elever. Så
begge fløje, der i sin tid stod fadder til
folkeskolen, må i dag siges at have for-
ladt den historiske tradition med fæl-
lesskabets skole, lyder Lars Olsens lidt
bitre erkendelse, der er blevet yderli-
gere bestyrket af, at de skolepolitiske
ordførere ikke viste nævneværdig inte-
resse for bogen, da „Altinget“, en elek-
tronisk nyhedsavis, der udgives på
Christiansborg, forsøgte at følge op på
udgivelsen af bogen.

De ressourcestærke forældre i
Kokkedal
I Kokkedal er der som bekendt et be-
tragteligt antal ressourcestærke foræl-
dre, som fra skolestarten vælger Ege-
dals- og Holmegårdsskolen fra, og det
betegner Lars Olsen som ærgerligt, for
skoledistrikterne har faktisk en rigtig
god sammensætning med både parcel-
husbørn og børn fra udlejnings- og
ejerlejligheder. Fravalget er med til at
forstærke de to lokale folkeskolers ud-
fordringer.

Folkeskolen bør have en helt central placering i valgkampen

- Der er ikke meget andet at gøre end
at appellere til forældrenes bedre jeg,
og hvis også politikerne italesætter
kvaliteten ved at i en blandet skole
frem for i en osteklokke, tror jeg, man-
ge kan indse, at der ligger noget værdi-
fuldt i at gå sammen med andet end
akademikerbørn, siger Lars Olsen.
Han ser kommunevalget til efteråret
som en oplagt mulighed for både sko-
lens folk og politikerne til at diskutere
skoleforhold, boligpolitik og skoledi-
strikter, for man bliver nødt til at sætte
ind på mange forskellige fronter, hvis
man vil vende folkeskolens nedtur.
Mange lærere føler sig pressede og fø-
ler, at faget har mistet prestige. Men
lærerfaget har kolossal betydning for
samfundet, og Lars Olsen håber med
den betydning, han i bogen tillægger
folkeskolen, at den kan være med til at
give lærerne selvtillid og ranke rygge
tilbage.

Er folkeskolens krise fup eller fakta?
Det spørgsmål var overskriften
på Det pædagogiske Selskabs konfe-
rence, hvor Lars Olsen var en selv-
skreven oplægsholder. Og han var ikke
i tvivl om hverken krisen eller årsagen
til den. I hans optik er folkeskolen i
krise, fordi de ressourcestærke foræl-
dre foretrækker privatskolen. Ironisk
nok, for samtidig anerkender de folke-
skolen som en af  samfundets hjørne-
sten.
En anden vigtig årsag til krisen  er, at
politikerne har svigtet folkeskolen
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Er det egentlig ikke forbavsende
lidt, man har hørt om årets 2
Sorømøder? Altså dels det traditi-

onelle, som Bertel er vært for og vitterlig
holdes i Sorø, og dels det alternative,
som arrangeres af Huset LM og slet ikke
foregår i Sorø, men derimod på Askov
Højskole. Selvfølgelig har der været et
par artikler i Folkeskolen – det skulle
også bare lige mangle! - men ellers er
jeg personligt ikke stødt på synderligt
meget stof. Måske skal det bare tages
som et positivt tegn på, at folkeskolen er
fredet i disse tider?
En vidunderlig lørdag morgen  i august
– meget tidligt! -  drog Deres udsendte
reporter ikke desto mindre gennem det
skønne, sensommerlige Danmark, ja,
krydsede skam hele 2 bælter, for at være
Kredsens øjne og ører på Det alternative
Sorømøde – også kaldet DAS, hm! (Jeg
kan ikke lade være med at tænke på, om
den forkortelse ikke lige nøjagtigt er én
for meget....)
Det alternative Sorømøde har været af-
holdt siden 2005, så det var dermed det

Det alternative Sorømøde
Pille Poulsen, medlem af KS i Fredensborg Lærerkreds, blev bekræftet i, at skolen på
den ene side skal være meget mere end blot en uddannelsesinstitution med påberåbelsen
af fag-faglighed som højeste prioritet. Den skal også vække til en større forståelse af den
naturvidenskabelige dimension som et vigtigt led i dannelsesidealet

Pille Poulsen: Programmet var bom-
bastisk med hele 4 temaer og 16 for-
skellige oplægsholdere, men naturlig-
vis også meget lovende.

femte af slagsen, jeg i år endelig fik mu-
lighed for at deltage i. Programmet var
bombastisk med hele 4 temaer og 16 for-
skellige oplægsholdere, men naturligvis
også meget lovende. Allerede på forhånd
besluttede jeg dog at plukke nogle få
indlæg ud, som gjorde særligt indtryk på
mig, for ikke at ende i den rene oprems-
ning her i artiklen. Desuden blæser jeg
på kronologien i indlæggene, eftersom
den ikke har nogen betydning.

Eneste håb for folkeskolen
 ifølge Steen Hildebrandt
Nu var det ligesom lutter kloge folk, der
var samlet i den legendariske foredrags-
sal på Askov Højskole, og der blev såle-
des sagt mangt og meget til eftertanke
og inspiration, men helt subjektivt be-
dømt var det Steen Hildebrandt, der
gjorde mest indtryk. Under temaet
„Hvordan beskyttes skolen og livsverde-
nen mod presset fra markedet, bureau-
kratiet, teknokratiet og medierne“ talte
han søndag formiddag om den nødven-
dige brede, folkelige debat og klare visi-
on for fremtidens folkeskole. Han lagde
ud med en veritabel bredside mod den
“specielle politiske situation”, hvor han
anklagede “dolketinget” for ikke at kun-
ne tænke langsigtet og kommunerne for
kun at kunne præstere købmandstænk-
ning. Selvfølgelig havde han således
straks min udelte opmærksomhed! Iføl-
ge professor Hildebrandt er det eneste
håb for folkeskolens fremtid, at vi får en
bred og folkelig debat, hvor man husker,
at “det ikke gør noget at ligge lavt i en
ikke særlig relevant statistik”. Han me-
ner, at det er vigtigere at være “forun-
dringsparat” end det ellers så højt be-
sungne forandringsparat. Ligeledes op-
fordrede han til profleksion, og mens
“fremtiden høfligt anmoder os om at
tænke i bæredygtighed”, skal vi søge
svarene uden for dét, vi kender. Vi skal
turde noget nyt!

En anden ældre herre gjorde også
indtryk
Sjovt nok var det en anden ældre herre,
som senere på dagen fik mig til at rykke
lidt i stolen igen. Her var temaets over-

skrift „Hvordan kan den økonomiske
krise og udstillelsen af det frie markeds
begrænsninger tænde et nyt håb for sko-
len?“
 Ud fra denne korte og fyndige over-
skrift (!) talte gode, gamle Knud Illeris
om, hvad der bør ske, “når Haarder og
Sander er fortid”. Vi er nok mange lære-
re – i hvert fald i min aldersklasse - som
har læst flere af hans bøger, både da vi
gik på seminariet, men også senere. Jeg
konstaterede, at han er “still going
strong”, men jeg vil dog sammenfatte
hans indlæg til to vigtige opfordringer:
Vi skal fastholde den humane tankegang
i folkeskolen, og vi skal koncentrere os
om at udvikle elevernes funktionalitet,
sensitivitet og socialitet. Enig!
Et tredje tema havde titlen  „Hvilke na-
turmæssige forudsætninger er der for liv
og overlevelse – og hvordan fremmer
skolen et dannelsessyn, som kan bidrage
til et fornuftigt samspil mellem menne-
ske og natur?“ (Så kan det vist ikke siges
meget kortere...)

Fristet af Margrethe Vestager
Uden at skulle bringe alt for meget parti-
politik ind i billedet vil jeg bare lige
nævne, at hvis jeg nogen sinde skulle
forlade den røde blok (det vil aldrig
ske!), så ville det være pga. Margrethe
Vestager. På trods af, at diverse me-
ningsmålinger viser noget andet, har den
kvinde virkelig meget at byde på. Hun
indledte ovennævnte tema og havde me-
get klogt at sige, men man skal jo lige-
som være der, ikke? Jeg vil dog hjertens
gerne viderebringe hendes ønske om, at
de presserende krav om handling i for-
hold til klimaforandringerne kan afsted-
komme et nyt dannelsesideal i samfun-
det - at tage vare på kloden skal erstatte
de herskende idealer om forbrug og nati-
onalisme. Vi er i gang ude på skolerne,
Margrethe!
Den sidste oplægsholder, jeg vil gøre lidt
ud af, er Steen Nepper Larsen, som jeg
ikke har haft lejlighed til at høre tale før.
Og kan han lige snakke? Man blev selv
helt forpustet, mens han sprang rundt på
gulvet og kiggede snart den ene, snart
den anden tilhører dybt i øjnene, alt

DAS: Det alternative Sorømøde
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imens han rablede det ene interessante
udsagn efter det andet af sig. Jeg måtte
opgive at notere, så hurtigt gik det. Men
jeg vil lige citere følgende fra introdukti-
onen i programmet: “Anmassende fæno-
mener som selvledelse, selvbegloelse og
selvbesnakning hører til dagens orden –
ikke mindst i arbejdslivet, men også i
skolen og det øvrige uddannelsessystem.
Gode gamle ord som fællesskab, solida-
ritet, ydmyghed, skønhed, hensyn, skrø-
belighed, grundighed, øvelse, omtanke,
nysgerrighed og åbenhed synes at blive
både hjemløse og metaltrætte”. Jeg får
helt lyst til at skrive en liste med “gode,
gamle ord”!
For en ordens skyld vil jeg lige give jer
titlen på det tema, hvorunder Steen Nep-
per Larsen lavede sit oplæg: „Hvordan
sikres et mere afbalanceret forhold mel-
lem individ og fællesskab – mellem ret-
tigheder og forpligtelse og mellem den
udbredte popkultur blandt eleverne og
skolens dannelseshensigter?
Denne gang undlader jeg at komme med
en bemærkning om titlernes længde –
det ville bare blive trivielt...
Som tidligere nævnt var der 16 oplægs-
holdere på programmet, hvoraf de 2
meldte afbud, så det blev “kun” til 14
oplæg. Udover de fire, jeg har skrevet
om ovenfor, var der fire andre, jeg vil
omtale kort.
Den første er Jens Raahauge, som slog et
slag for “anfægtelsen”. Der  hersker p.t.
en angst for kritik af det bestående, som
om man har glemt, hvor vigtigt netop
kritik er for at sikre en fornuftig udvik-
ling i vores samfund.
Den næste er Juliane Ludvigsen, som
talte varmt for “naturfaglig dannelse i
børnehøjde”.
Hun påpegede det uhensigtsmæssige i at
skelne mellem humanisme og naturvi-
denskab, da alle alligevel skal forstå det
hele. Ydermere gjorde hun opmærksom
på, at Fælles mål har lagt et alt for højt
abstraktionsniveau i forhold til børns ud-
vikling, og at stofområdets store omfang
slet ikke står i forhold til det beskedne
timetal – læs mere herom i Folkeskolen
nr. 19.

Det grå gulds afløser
“Det grå guld” blev kortvarigt og forfri-
skende erstattet af Justine Grønbæk
Pors, som forsker i evaluering og offent-
lig ledelse. Hun fortalte noget hårrejsen-
de om, hvordan vi ved hjælp af kultur-
og kampagnestyring bliver forført til at
bifalde den omsiggribende selvstyring
og -evaluering. Meget tankevækkende!
Til sidst må jeg lige have Per Bjørn Fo-
ros med, dels fordi han er nordmand og
dermed holdt sit indlæg på klingende

norsk, dels fordi han talte manende om,
hvor alvorlig fremtiden ser ud for vores
stakkels klode. Han mener, at det han
kalder “avmaktens optimisme”, er den
største trussel for, at vi får gjort det nød-
vendige. Tag den, Lomborg!
Lønnen for mig ved at bruge en dyrebar
weekend på Det alternative Sorømøde
var på den ene side at blive bekræftet i

Kvalitetsforbedring. “Det grå guld” blev kortvarigt og forfriskende erstattet
af Justine Grønbæk,  der fortalte noget hårrejsende om, hvordan vi ved hjælp
af kultur- og kampagnestyring bliver forført til at bifalde den omsiggribende
selvstyring og evaluering. (Foto:Erik Schmidt)

mine holdninger om, at skolen skal være
så meget mere end blot en uddannelses-
institution med påberåbelsen af fag-fag-
lighed som højeste prioritet, på den an-
den side at blive “vækket” for en større
forståelse af den naturvidenskabelige di-
mension som et vigtigt led i dannelses-
idealet.

Pille Poulsen følte sig fristet af Margrethe Vestager. For på trods af, at diverse me-
ningsmålinger viste noget andet, havde den kvinde virkelig meget at byde på.
Redaktøren er også fristet af Margrethe Vestager. Han og andre mandlige læsere
kan her ved selvsyn overbevise sig om nogle af den prægtige kvindes mange kva-
liteter (Foto: Erik Schmidt)
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Folkeskolens specialundervisning er
i krise. Det skyldes ikke så meget,
at den sluger en femtedel af sko-

lens resurser. Det har den gjort i mindst
en snes år plus / minus et par procent, og
det svarer i øvrigt til niveauet i de lande,
vi plejer at sammenligne os med. Det,
der kalder på ordet ’krise’ her, er det ha-
stigt voksende, frustrerede behov for
specialundervisning, der ikke imøde-
kommes. Specialundervisningen skulle
være et sikkerhedsnet under normalklas-
sen, men maskerne i nettet er blevet så
store, at omkring hver fjerde lærer mel-
der, at han i klassen har elever, der er vi-
siteret til specialundervisning, men ikke
modtager den. Og samtidig mener op
mod halvdelen, at de har elever i klas-
sen, som under gunstigere forhold ville
have været indstillet til specialundervis-
ning.

Specialundervisningens krise bliver
dermed skolens krise. Disse elever mod-
tager ikke den rette undervisning, og det
bliver hele skolens problem, fordi de
lægger voldsomt beslag på lærerens ar-
bejdskraft i den almindelige undervis-
ning, hvorved det rammer alle de andre
elevers skolegang også. Desuden sætter
det læreren på en umulig opgave, og den
slags bliver man ganske enkelt syg af.

Omdefinering af  specialundervis-
ningsbegrebet på kongressen
DLF’s forslag om en omdefinering af
specialundervisningsbegrebet (som i
skrivende stund endnu ikke er forelagt
kongressen) kan forhåbentlig løse en del
af problemet. Forenklet sagt vil forenin-
gen omdøbe alt det, der op til 2007 hed
’almindelig specialundervisning’, til
’inkluderende støtteforanstaltninger’
(stadig omfattet af retskravet jf folkesko-
lelovens § 3), hvorefter begrebet special-
undervisning skal reserveres det, der
foregår i specialskoler og –klasser samt
enkeltintegrerede elever, der modtager
støtte i den overvejende del af undervis-
ningstiden. Dermed håber foreningen at
opnå tre ting:
• En hurtig, dermed mere effektiv og
således i sidste ende mere resursebevidst
indsats overfor særlige behov i gruppen
af elever, der kan inkluderes i den almin-

Specialundervisning i krise
Maskerne i sikkerhedsnettet er blevet for store, når hver fjerde lærer melder, at han i klas-
sen har elever, der er visiteret til specialundervisning, men ikke modtager den, skriver ho-
vedstyrelsesmedlem Niels Sauer, en af Kredsbladets tidligere klummeskrivere, som i en
snes år var lærer på Karlebo Skole, inden han for få år siden flyttede til Næstved

delige klasse, hvis de får hjælp, når det
brænder på. Indsatsen besluttes af skole-
lederen på indstilling fra lærerne, og
pengene hentes i skolens budget, der er
tilpasset formålet. Hjælpen har karakter
af en social og/eller faglig støtte i klas-
sen eller udenfor klassen på hold eller
1:1. Ikke noget med lange, komplicerede
sagsgange og inddragelse af PPR, hvor
det ikke skønnes nødvendigt.
• Afgrænsning af den omfattende, nød-
vendige specialpædagogiske indsats
overfor elever i svære, ikke-forbigående
vanskeligheder, så disse alvorlige behov
ikke – som i nogen grad i dag - drukner i
mængden af relativt trivielle og udrama-
tiske behov. Her taler vi om segregeren-
de foranstaltninger i den dyre ende og
enkeltintegrerede elever med omfattende
støttebehov. Såvel visitation som finan-
siering skal ske centralt på kommunalt
niveau på baggrund af PPR’s vurderin-
ger.  Det drejer sig ikke mindst om at op-
retholde og videreudvikle fagligheden
og ekspertisen i det specialpædagogiske
miljø.
• Generobring af ordet ’inklusion’. Læ-
rerstanden kan ikke længere leve med at
være malet op i et hjørne, hvor vi gang

på gang skal forsvare os mod urimelige
beskyldninger for ikke at være ’rumme-
lige’ nok. Vi vil inklusionen. Derfor vil
vi have inkluderende, specialpædagogi-
ske støtteforanstaltninger til de alminde-
lige klasser, så vi kan holde så mange
elever som muligt indenbords, fagligt og
socialt. Vi ønsker et opgør med det mis-
brug af Salamancaerklæringen, der fin-
der sted, når det påstås, at specialunder-
visning pr. definition er ekskluderende.
En inkluderende skole er en skole, der
sikrer alle elever den rette undervisning.
Det forudsætter jf. Salamancaerklærin-
gen en velfungerende specialundervis-
ningssektor, som den almindelige under-
visning kan trække på, samt brug af se-
gregerende foranstaltninger (citat) ”… i
de få tilfælde, hvor det klart er demon-
streret, at undervisning i almindelige
klasser ikke opfylder et barns uddannel-
sesmæssige eller sociale behov, eller når
hensynet til barnet eller andre børn kræ-
ver det”. Det drejer sig om mellem 3 og
4% af eleverne.

Et 100.000 kroners spørgsmål
Nogle vil muligvis indvende, at DLF’s
forslag ikke sparer en krone. Dertil er
kun at sige, at det er så sandelig heller
ikke meningen. Vi ønsker at sikre resur-
sen og få den til at række længere.
Tilbage står så 100.000 kroners spørgs-
målet: Hvorfor er dette pres mod spe-
cialundervisningen opstået? Hvorfor
vokser antallet af elever med socio-emo-
tionelle diagnoser så voldsomt? Antallet
af ADHD’ere tredoblet på et par år?
Hvad er det, vi gør, der får dette til at
ske?  Det findes der faktisk nogle bud
på, men fælles for dem er, at de truer
nogle hellige køer fra den ældre genera-
tions opgør med den sorte skole. Det
handler om individualisering, autoritets-
forfald og øget ansvar for egen læring.
Mere herom en anden gang.

Redaktøren har netop erfaret, at en TR
på en skole i Helsingør har konstate-
ret, at en elev kun fik 40% af de timer i
spcialundervisning den pågælden hav-
de fået tildelt,  bl.a. fordi specialun-
dervisningslæreren blev brugt som vi-
kar

Niels Chr. Sauer: Nogle vil muligvis
indvende, at DLF’s forslag ikke sparer
en krone. Dertil er kun at sige, at det er
så sandelig heller ikke meningen

Læs i næste nummer, hvad de delegerede, du har valgt til kongressen, fik ud af den
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Ny medarbejder i Folkekirkens Skole-
tjeneste Fredensborg – Helsingør
Af Ingrid Ank, teologisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste udby-
der, som det vil være de fleste læ-
sere bekendt, undervisningstilbud

til skolerne i Helsingør, Hørsholm og
Fredensborg Kommuner – Fredensborg
by dog undtaget fordi samarbejdet med
kirkerne her alene er lokalt baseret.

Uddannet teolog
Fra skoletjenestens opstart i 2004 har
arbejdet været varetaget af Anne-Birgit-
te Zöega, som pr. 1. april i år forlod stil-
lingen til fordel for en tilsvarende stil-
ling tættere på sit hjem i Brøndby. Der-
med overtog jeg stillingen og vil her-
med gerne benytte lejligheden til at sige
både goddag, farvel og på gensyn som
projektmedarbejder for Folkekirkens
Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør.
Mit navn er Ingrid Ank, og jeg er ud-
dannet teolog. I skrivende stund har jeg
netop påbegyndt min barselsorlov og
venter barn nummer to i begyndelsen af
oktober. Frem til ca. 1. april 2010 har
jeg derfor givet ansvaret videre til min
vikar, Birgitte Kjær Mikkelsen, som
sammen med min kollega John Rydahl
skal varetage efterårets projekter.

Masser af faglig aktivitet
I den korte periode (fra 1. april 2009),
jeg i første omgang har været i Skole-
tjenesten, har jeg kunnet glæde mig
over at træde ind i en stilling med gro-
bund for masser af faglig aktivitet. I be-
gyndelsen af maj udsendte vi vores års-
planfolder med tilbud om undervis-

ningsprojekter, som tager deres afsæt i
faget kristendomskundskab, men typisk
er organiseret tværfagligt. Og det har
været tydeligt på tilbagemeldingerne, at
mange lærere i de tre kommuner er
vant til at gøre brug af tilbuddene. Glæ-
deligt er det især, at skolerne i Fredens-
borg og Hørsholm er kommet så godt
med, som tilfældet er.

Elevernes bevidsthed om det religiøse
sprog
I en tid med fokus på historisk bevidst-
hed og historiske rødder, ligger det lige
for for en folkekirkelige skoletjeneste at
rette opmærksomheden mod udviklin-

Ingrid Ank tv. er på barsel. Vikaren th.
Birgitte Kjær Mikkelsen og John Rydahl
kan kontaktes på Pædagogisk Udviklings-
central tlf. 49283318. Flere oplysninger
kan hentes på
www.fs-h.dk

gen af elevernes bevidsthed om det reli-
giøse sprog. Det religiøse sprog, hvad
enten det består af ord, billeder eller
”krop” - altså i de religiøse ritualer - er et
metaforisk sprog fyldt med udtryk, der
udfordrer vores fortolkningsevne. Inden
for de forskellige religioner er det den
måde, hvorpå man gennem tiderne har
forsøgt at udtrykke menneskelivets
grænser: liv og død, håb og fortvivlelse,
mening og meningsløshed. Er man helt
fremmed over for dette sprog, så har
man svært ved at forholde sig til religiø-
se spørgsmål, man kan for så vidt hver-
ken kritisere dem eller tage dem til sig.
Heldigvis er mange børn og unge netop
ikke fremmede over for det. De er
tværtimod temmelig nysgerrige. Og
rigtig mange lærere inden for faget er
gode til at udfordre den nysgerrighed,
så både lærer og elever forlader klasse-
lokalet med hovedet summende af tan-
ker. Det er sådan, det skal være, og det
er det, skoletjenestetilbuddene også i
fremtiden gerne skulle bidrage til.
Derfor glæder mig også til at vende til-
bage i foråret 2010 og ønsker et godt
skoleår.

Fra et af Skoletjenestens tidligere projekter på Nivaagaard

John Rydahl, for-
mand for Religi-
onslærerforenin-
gen og tidligere
lærer på Fredens-
borg Skole, er
konsulent for Sko-
letjenesten
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Mandag den 15. juni mødtes vi
ved Helsingør station kl.8. Vi
fyldte 2 busser med snak om

hverdagen og livet i og siden skoleti-
den, mens busserne bevægede sig ned
over det solbeskinnede Sjælland til
Rønnede og videre til Næstveds havn.
Det gode skib ”Friheden” kunne rum-
me os alle. Suså munder i dag ud i den
i 1938 udgravede havn og kanal. Efter
6 km. kom vi ud i Karrebæk fjord, fik
beset Gaunø Slot fra vandsiden, hvor
familien Reedtz-Thott bor og har boet
siden 1700 tallet. Oprindelig lå her et
nonnekloster af dominikanersøstre
frem til reformationen. Sejlturen gik
videre til Karrebæksminde havn med
omliggende badestrande, her munder
fjorden ud i Smålandsfarvandet.

Forhindringsløb på en smal bådebro
En hurtig vending bragte os til traktør-
stedet ”De hvide Svaner”, som vente-
de os med en overdådig frokost. Inden
vi kunne sætte os til bords, havde Lars
og Niels dog arrangeret 200 m. forhin-
dringsløb i kraftig sidevind ad en smal
bådebro, vi havde dog alle så meget
huld på kroppen, at vi nåede tørskoede

Sommertur 2009 for pensionister i Fredensborg og Helsingør

Redaktøren var desværre forhindret, men fik overtalt Jørgen Villadsen til at berette om
turen til Næstved, som han selv som gammel Næstveddreng havde foreslået arrangører-
ne

i land.
Klokken nåede 15, inden busserne
kunne bringe os ad landevejen til Sct.
Peders Kirkeplads i Næstved. Kirken
ligger stateligt på bredden af Susåen
og hørte under Skovkloster, nu Her-
lufsholm, som i 1135 fik indtægterne
fra byen Næstved foræret af storman-
den Peder Bodilsen. Vi så kalkmaleriet
af Valdemar Atterdag og Dronning
Helvig fra 1375 i koret og beundrede
det meget lyse kirkerum. Mellem kir-
ken og åbredden ligger Boderne, sten-
huse i tre etager med værksted, lager,
bolig og butik. De ejedes af kirkefol-
ket, men udlejedes til håndværkere og
købmænd.

Nazist lærte Jørgen at læse
I dag museum med udstilling af Hol-
megård glas, Kähler keramik og sølv-
tøj af Næstved mestre. Rækken af byg-
ninger sluttes mod øst af med Kirke-
pladsens skole, hvor undertegnede gik
de tre første år af sin skolegang. Jeg
lærte først at læse i 2.klasse i 1944, da
jeg blev indlagt på sygehus med tre
voksne mænd, nærmeste var socialde-
mokrat og kommunal arbejdsmand,

næste var antikommunist og telefon-
montør og ham ved vinduet var nazist,
ung og ubehagelig brovtende. Det var
selvfølgelig ham nærmest min seng,
der på en aften fik sat skik på min læ-
seproces. Jeg er ham evig taknemme-
lig for det, udover at jeg gennem deres
diskussioner fik den første forenklede
opfattelse af politiske grupperinger. På
Kirkepladsen ligger også byens mid-
delalderlige rådhus, nu menighedshus.
Her fra gik vi til Akseltorv, hvor Grå-
brødreklostret lå i Middelalderen. Da
torvet skulle have underjordisk parke-
ringsplads i 1957, blev resterne af klo-
steret udgravet.

Danmarks mindste rytterstatue
Videre til Danmarks mindste ryttersta-
tue på Hjultorvet, en 42 cm. figur af
Peder Bodilsen til hest på en meget høj
snoet murstenssøjle. Det var smalle ti-
der i 1935, da søjlen blev rejst ved by-
ens 800 års jubilæum. På torvet ligger
også byens rådhus fra 1856, senere
dom- og arresthus. Arkitekten var
M.G.Bindesbøll, som også stod for
Thorvaldsens museum og Skt. Hans
hospital. Jeg fik også nævnt, at gaden
mod vest hed Kindhestegade og så
vidt mig bekendt ikke havde huset no-
gen skoler, men en del smedeværkste-
der.
Her opdagede jeg, at jeg havde glemt
min uundværlige skuldertaske i Skt.
Peders og overlod ordet til Niels Chri-
stian Sauer, mens jeg forsøgte at kom-
me ind i en låst kirke. Det lykkedes

Der var overraskende
smukt omkring Næstved

Seniorer  er ikke bange for at stå til søs. F.v. Gunvor Larsen, Hans Jensen, fhv.
kredsformand og viceinspektør på Byskolen, Ebbe Fuch som ledsagede Kredsbla-
dets fhv. sekretær, Aase Bergstrøm, Søren Larsen og Elna Lebech fhv. henholdsvis
næstformand og formand i Helsingør Lærerforening

De to gamle Næstveddrenge, Jørgen
Villadsen og Niels Christian Sauer var
turens suveræne guider med og uden
skuldertasker
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ved Niels Christians hjælp at få tasken
om torsdagen, tak for det.
Resten af selskabet fortsatte ad Rams-
herred til Skt. Mortens kirke, hvor
Abel Schrøder har udført altertavlen.
Samme mester har lavet altertavlen i
Holmens kirke.

Trolden fra Mogenstrup
Videre til Munkebakken, hvor Trol-
den, som er en cementfigur udført af
Arne Bang står ved foden af bakken.
Sagnet siger, at trolden boede i Mo-
genstrup og var irriteret over den evin-
delige kirkeklokkebimlen fra Næst-
veds to kirker. Han fyldte derfor en
sæk med sand og ville drukne byen og
kirkerne i sand. Desværre for ham var
der hul i sækken, og det sand der var
tiltænkt byen blev til Mogenstrup ås,
den sidste slat i sækken kastede han
efter byen, og det blev til Munkebak-
ken. Nu står han og spytter vand ved
festlige lejligheder og forstyrres kun
en gang om året, når studenterne løber
rundt om ham.
Samlet glædede mange Niels Christian
og mig ved at give udtryk for, at der
var overraskende smukt omkring
Næstved. Jeg glædede mig over gen-
synet med mange ting, og sendte en
venlig tanke til min historielærer, Frits
Michelsen, som også var museumsbe-
styrer og en moderne formidler af by-
ens historie og betydning for den en-
kelte.
Tak til Niels Braunstein og Lars Lind-
strøm for turen, tak til alle for det
medbragte gode humør.

Paletten er en
kunstforening for
ansatte og tidlige-
re ansatte med
pårørende på sko-
lerne i Fredens-
borg

Jeg bliver euforisk, når
jeg trykker gul, orange,
grøn og rød farve ud på
paletten
- hvilke muligheder!
Hans Voigt Steffensen

Paletten har været på besøg hos den kendte kunstmaler Hans Vogt Steffensen i
Købmagergade, hvor kunstneren har både atelier og bopæl. Vi kan anbefale et
besøg på hans hjemmeside www.voigtsteffensen.dk
Traditionen tro hyggede man sig efter det spændende besøg på en nærliggende
restaurant med en let anretning.
Man kan fortsat nå at melde sig ind i foreningen ved at betale kr. 350 for enli-
ge og kr. 600 for par i Nordea:
Reg. nr. 2313 kontonr. 8966169762. Husk at skrive afsender.
 Følg med i de kommende arrangementer på Palettens hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/KunstforeningenPaletten

Hans Voigt Steffensen kan ikke kun
noget med farver og former.
Han kan også noget med ord, og hjem-
mesiden er absolut et besøg værd.
www.voigtsteffensen.dk

Jørgen Villadsen glædede sig sammen med Niels Christian Sauer over, at
så mange gav udtryk for, at der var overraskende smukt omkring Næst-
ved - ikke midst på Karrebæk Fjord og i Karrebæksminde

To tidligere kolleger fra Nivå Central-
skole: Artiklens forfatter, Jørgen Vil-
ladsen og Bente Paustian foran Dan-
marks mindste ryttersttue på 42 cm

Tekst: Jørgen Villadsen/Fotos: Jørn Lebech og Lars Lindstrøm
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Gud bedre lugten
i vores egen burka
Det er på tide, at vi hver især i den borgerlige anstændigheds navn stopper op og vurde-
rer om lugten i vores egen burka er udholdelig, lyder opfordringen fra Jens Raahauge

En af fordelene ved at være i ar-
bejde er at man har ferie; denne
vegetative pause der skal rense

tavlen, sætte tilværelsens værdier i reli-
ef og give kræfter.
Jeg har oplevet en ændret befolkning på
Great Bahamas fra tidligere feriers livs-
glade til dette års lukkede og mutte
mennesker, fordi tre tornadoer har over-
skyllet øen med saltvand, så alle har
mistet alt – bortset fra deres servicering
af turister.
Og jeg har oplevet det forunderlige
samfund i Key West, Floridas endestati-
on, hvor flippede hippier, jet set og al-
mindeligt, solhungrende borgere trives
side om side.

Slagtebænk Dybbøl som en barn-
domsspoiler
Undervejs fik jeg blandt andet læst bo-
gen Slagtebænk Dybbøl. Og jeg glæde-
de mig til at vende hjem til det kendte,
rimelige temperaturer, blid natur.
Noget af det første der sker da Dan-
mark vågner op efter ferien, er at de
konservatives integrationsordfører Na-
ser Khader ønsker et burkaforbud, et
forslag der Gud bedre det får statsmini-
steren til at nedsætte et burkaudvalg.
Og det mens den økonomiske krise bi-
der, arbejdsløsheden stiger og favorise-
ringen af de private hospitaler henviser
en del ældre medicinske patienter til at
ligge på gangene – med Dansk Folke-
partis stemmer! Så man må spørge sig
selv: Hvad sker der, Danmark?
Det virker som om det er os danskere
der nærmest kollektivt har valgt at iklæ-
de os mental burka i Dannebrogs farver
og vævet af de nationalistiske løgne om
slagtebænk Dybbøl.
Det er som om vi er ramt af en tornado
der modsat dem på Bahamas er selv-
skabt, en tornado af  angst og frygt som
angiveligt kun vil kunne imødegås af
danske værdier.
Som skoledreng gik jeg en gang om
året stolt rundt i korte bukser og med
sideskilning og solgte Dybbøl-mærket.
Det var en patriotisk gerning til støtte
for det Sønderjylland som tysken havde
mishandlet så brutalt.

Derfor blev læsningen af Slagtebænk
Dybbøl en barndomsspoiler, selv om
jeg selvfølgelig vidste det meste styk-
vis: Danmark var ikke den uskyldigt
overfaldne, men den aftalebrydende
provokatør. Den nationalliberale rege-
rings aktivistiske udenrigspolitik var
ikke bygget på pragmatiske vurderin-
ger, men på en sværmerisk ideologi
uden jordforbindelse – med benene
plantet højt oppe i det bølgende Danne-
brog. Og hvad værst er: Slagteriet kun-
ne være undgået hvis politikerne havde
lyttet til sagkundskaben, generalerne i
felten.

Borgerlig anstændighed er afløst af
menneskeforagt
Selvovervurdering, selvtilstrækkelighed
og sværmerisk nationalisme var de dan-
ske værdier som førte til slagtebænken,

og som i vid udstrækning kan genfindes
i Dansk Folkepartis politiske afsæt. Og
det skal de ikke høre et ondt ord for, for
de tror jo på det.
Men åbenbart må den gamle nationale
løgn om Dybbøl være indpodet så
stærkt i de fleste af os, at det er lykke-
des os at opbygge et værdifællesskab
omkring disse utiltalende træk, at bor-
gerlig anstændighed er afløst af en
menneskeforagt gjort af fremmedfrygt
og anderledesangst.
Det andet sæt af danske værdier som vi
rejste os på efter nederlaget, var frihed
til forskellighed, respekt for hver en-
kelts værdi og blik for nye muligheder.
Nu bryder jeg mig ikke om forbud, så
et burkaforbud mod den mentale Dan-
nebrogsfarvede burka vil ikke føre til
noget.
Men det var måske på tide – i den bor-
gerlige anstændigheds navn – at vi hver
især stoppede op og vurderede om lug-
ten i vores egen burka er udholdelig.
Vi lever i en kultur med mange dobbelt-
heder. Det kan ikke være tilfældigt at
inklusion på dansk kan oversættes med
både indelukke og fællesskab, at gift
betyder både det der binder par sam-
men og det man forgiver hinanden
med, og at knus betyder både kvæste og
kærtegne.
Godt nyt skoleår!
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Jens Raahauge:  Mens den økonomiske
krise bider, arbejdsløsheden stiger og
favoriseringen af de private hospitaler
henviser en del ældre medicinske pa-
tienter til at ligge på gangene – med
Dansk Folkepartis stemmer! Så man
må spørge sig selv: Hvad sker der,
Danmark?

Jens Raahauge er skoleleder på Holmegårdsskolen, næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion,
formand for Dansklærerforeningens Hus A/S og Kredsbladets klummeskriver


