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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  Lars Lindstrøm og

                 Nils Wulff
Fredag 09,00 -12  Jørgen Cseh
Formanden træffes efter aftale

Formand:
Henriette Stein                 tlf. 48483336
Tinghusvej 10A,2.th, 3480 Fredensborg

Næstformand:
Jørgen Cseh tlf.45812858
Sænkesøvej 3, 2970 Hørsholm

Kasserer:
Nils Wulff                  tlf. 48482789
Vilhelmsro 427 3480 Fredensborg

Pille Poulsen tlf. 39293105
Strynøgade 6,1 tv. 2100 København Ø

Lars Lindstrøm tlf. 49203400
Florahøj 1 3480 Fredensborg

Lærerrepræsentant i skoleudvalget i
Fredensborg:
Annette Hansen-Jacobsen tlf. 45175070
Egedalsskolen 2980 Kokkedal
Privatadr. Arresøvej 6, 3310 Ølsted
Privat tlf. 49141996

 tlf. 56955785

 tlf. 49203556

De kongresdelegerede skulle bl.a. ar-
bejde med „Fremtidens Skole“. Debat-
oplægget sendes til skolerne i efteråret.
Filosoffen Morten Albæk (MA),  gav
sit bud på  kommende udfordringer i
folkeskolen og vores rolle som lærer.

Den stolte lærer
Han indledte med at takke sine lærere
fra folkeskolen. De havde givet ham ev-
nen til sit nuværende liv, og kernen i
lærerarbejdet er netop at give børnene
muligheder i livet.
„ Fremtidens skole“ burde ændres til
„Fremskridtets skole“. Det var mere be-
skrivende for intentionerne. Han brød
sig ikke om udtrykket „den professio-
nelle lærer“. Vi er pr. definition  profes-
sionelle.  Brug begrebet „ den stolte læ-
rer“, brug selvværdet, var rådet.

Udfordringer
MA fremførte  flg. udfordringer:
Forældrene har udliciteret opdragelsen
af deres børn og ønsker kun at skabe
paradisisk lykke i samværet. De har fra-
lagt sig modet til at knægte barnets vir-
kelighedsopfattelse. At rose børn, hvis
de har lavet et dårligt produkt, er mis-
forstået kærlighed!
Den sociale arv: Middelklassen produ-

cerer og reproducerer personer, der ik-
ke indigneres af lavere sociale klasser!
Der skal tages vare om alle børn
Hastigheden som gud: rådet: „skynd
dig ud på arbejdsmarkedet“ er den stør-
ste massekommunikerede løgn i vores
samfund. Det er i pauserne, man lærer.
I fremskridtets skole skal der være
plads til refleksion.
Lærerens opgave i fremskridtets skole
er at være erkendelsesagent og lykke-
arkitekt.
Den stolte lærer: udviser en intensiv
grad af stolthed, smider de inkompe-
tente ud og ser det frie skolevalg som
en mulighed. MA fandt det absurd, at
vi tillader lægfolk at sætte spørgsmål
ved vort arbejde. Vi er alt for imøde-
kommende. Bed „de kloge“ om at sæt-
te sig ned og høre efter.
Stil jer på barnets side, sagde MA, og
sig til forældrene „ jeg gør det for at
give dit barn et bedre liv“
Det gav noget at tænke over! Man bli-
ver ret oplivet, når nogen udtrykker
sympati for vores arbejde uden klyn-
kende medfølelse. Ingen tvivl om, at de
kompetencer elever skal have, vil være
i spil i en verden under hastig foran-
dring. I øjeblikket bør man bekymre
sig om den ensretning, test og de for-
skellige kanoner er udtryk for. Man bør
bekymre sig, når nogen ved, hvad der
er det rigtige at vide. Det fremmer ikke
mangfoldigheden, som almindeligvis
ligger til grund for et bæredygtigt sam-
fund.

New  Public Mangement har stået
fadder til detailstyringen
New  Public Mangement-tankegangen
(NPM) har været årsag til en øget detail-
styring af folkeskolen og har ikke for-
bedret undervisningen. NPM skal imø-
degås med et kvalificeret bud på fremti-
den, hvis vi vil have indflydelse. Vi har i
lærerforeningen allerede en lønpolitik,
der understøtter lærernes arbejde såvel
som bud på en kvalitetssikring, hvor
dialogen med det politiske system er
omdrejningspunktet.  Derfor er det nu
relevant at tage den fremadrettede dis-
kussion fra oplægget om  „Fremtidens
skole“.
Selve processen og bevidstgørelsen hos
deltagerne bliver en del af produktet.
Bevidstgørelsen om, hvad det er, vi vil,

er vægten og bærende for budskabet.
Derfor håber jeg, rigtig mange vil del-
tage i debatten, så den endelige konklu-
sion vækker genklang på lærerværelset.
De delegerede så udfordringerne  i den
øgede globalisering,  ansvar  for  fæl-
lesskabet, demokrati i skolen og ikke
mindst i spørgsmålet om de fremtidige
læreres rolle.

Alle elever har ret til den rette un-
dervisning
Men virkeligheden er tæt på og også
med på kongres.
Rummelighed, specialundervisningen,
kommunale besparelser og lærermang-
len er stadig aktuelle
problemstillinger.“Alle elever har ret
til den rette undervisning“ skal genta-
ges igen og igen.
Resolutionerne taler for sig selv.  Det
er dybt frustrerende ikke at kunne le-
vere sin undervisning på en ordentlig
måde eller dagligt være viden om en
elev, der ikke får den rette undervis-
ning. Specialundervisningen lider
mange steder under dårlig økonomi,
og i øjeblikket, hvor specialtilbudene
kommunaliseres, hersker der en vis
uoverskuelighed på området. Eleverne
får nødvendigvis ikke de tilbud, de
burde ifølge folkeskoleloven.
Selvom der ikke skæres i skolernes
budgetter i Helsingør, kender vi oven-
nævnte forhold. Det er desværre oftest
den enkelte lærer, der betaler prisen.
Det opleves efterhånden som at slå i
en dyne at råbe de ansvarlige op, og vi
kunne selvfølgelig kun støtte de frem-
lagte resolutioner til KL og regeringen
om, at de skal leve op til deres ansvar.
Hele Nordsjælland er specielt ramt af
lærermanglen. Foreningen af Kredse i
Nordsjælland (de tidligere amtskred-
se) opfordrede samlet hovedstyrelsen
til at se på problemet. Det endte med
en kongresvedtagelse, som pålagde så-
vel de centrale som lokale kræfter at
arbejde for at øge rekrutteringen til læ-
reruddannelsen i samarbejde med KL
og kommunerne.
De øvrige delegerede fra Helsingør er
Henning Jensen og Liselotte Bak. Vi
stemte for alle kongresvedtagelser og
resolutioner, som kan ses på DLF´s
hjemmeside.

Erkendelsesagent og lykkearkitekt
Det skal læreren være i Fremtidens skole, eller Fremskridtets skole, som den også blev
kaldt på kongressen. Vera Sandby Hansen, formand for Helsingør Lærerforening, giver
bolden op til efterårets diskussion om fremtidens skole

Kongres 2008

Vera Sandby Hansen: udfordringerne
ligger i globaliseringen,  ansvaret  for
fællesskabet, demokrati i skolen og ikke
mindst i spørgsmålet om den fremtidige
lærerrolle

De unge vil ikke være lærere, og mange lærere går på
pension i løbet af de næste få år. Derfor har man i Fre-
densborg Kommune lavet en grundig analyse og intervie-
wet lærere i alle aldersgrupper for at finde ud af, hvordan
man kan fastholde og rekruttere lærere.
Henriette Stein, formand for Fredensborg Lærerkreds, pe-
ger her på faktorer, der kan medvirke til at gøre lærerar-
bejdet attraktivt.

Lærermangel

Endnu en gang skal vi beskæftige os med lærermanglen, og det kommer vi
til at gøre oftere og oftere i de kommende år. Problemet vil langsomt, men
sikkert blive større og større. Der ikke så mange, der vil være lærer længe-

re, og der er mange, der ikke kan komme hurtigt nok på pension. Mærkeligt nok,
for vi plejer at betegne vores arbejde som verdens bedste. Søgningen til semina-
rerne er som bekendt den laveste i mange år, og andelen af lærere, der går på pen-
sion inden for de næste 5 år er stor. I Helsingør ved borgmesteren ikke, hvad han
skal gøre ved problemet, så han er velkommen til at læse med her. I Fredensborg
Kommune er der lavet en grundig analyse med interview af lærere i alle alders-
klasser. De nyansatte er bl.a. blevet spurgt om, hvorfor de har valgt Fredensborg
Kommune som arbejdsplads, og seniorerne er blevet spurgt om, hvad der skal til
for, at de evt. vil blive et par år længere i jobbet. Det er der kommet nogle forslag
til handlemuligheder ud af. Skolerne kan så selv plukke ud fra dette katalog. Der
er dog også brug for, at kommunen kommer med nogle fælles og mere langsigte-
de tiltag for at rekruttere og fastholde lærerne. Lærermanglen er ikke et problem,
den enkelte skole selv kan løse. Ud over de mere traditionelle tiltag med diverse
personalegoder og rekrutteringstillæg må der tænkes mere utraditionelt. Det kun-
ne f.eks. være rygterne om en fantastisk arbejdsplads med høj grad af medarbej-
derindflydelse og med mange muligheder for efteruddannelse. En arbejdsplads,
hvor det var en selvfølgelighed, at alle medarbejdere havde en computer med fri
og nem adgang til Internettet.
Det bedste ville dog være at mindske det konstante pres, der altid hviler på en læ-
rer. Det er dels presset fra omverdenens fokus på de dårlige ting, der sker i sko-
len, og dels det pres, der kommer af de mange unødvendige og tidskrævende op-
gaver, lærerne er pålagt, og som mange ikke kan se meningen med. Hvis nogle af
de overflødige opgaver var væk, ville det give mere tid og overskud i hverdagen.
Dette ville i høj grad være med til igen at gøre lærerarbejdet attraktivt.

 Henriette Stein:
I Helsingør ved borgmesteren ikke,
hvad han skal gøre ved problemet, så
han er velkommen til at læse med her.
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Helsingør Lærerforenings
arbejdsmiljøundersøgelse
Liselotte Bak, arbejdsmiljøansvarlig  i Helsingør Lærerforening, konkluderer på den ar-
bejdsmiljøundersøgelse, man netop har foretaget, desværre kun med deltagelse af 38%
af lærerne. Der er dog klare tendenser i undersøgelsen. Den viser bl.a., at forældresam-
arbejdet opleves som overvejende positivt, mens 64% af lærerne ikke finder sanktions-
mulighederne tilstrækkelige. Kun 1% vurderer dem som gode.
58% er altid eller ofte stressede på deres arbejde, og næsten lige så mange Helsingørlæ-
rere, nemlig 54%, overvejer ofte eller ind imellem at forlade lærerjobbet.

I foråret 2008 besluttede Helsingør
Lærerforening, at der skulle foreta-
ges en undersøgelse på kommunens

skoler for at tage temperaturen på ar-
bejdsklimaet.
Formålet med undersøgelsen var at se
på lærernes tilfredshed med deres arbej-
de for efterfølgende fremadrettet at ind-
drage resultatet i forhandlingerne om
den nye arbejdstidsaftale.
Undersøgelsen skulle give indsigt i læ-
rernes arbejdsvilkår i Helsingør Kom-
mune og samtidig påpege over for poli-
tikere, forvaltning og skoleledere hvilke
indsatsområder, der bør prioriteres med
henblik på fastholdelse og rekruttering
af lærere.
Spørgeskemaet blev udsendt til samtli-
ge lærere i kommunen, og 38% af læ-
rerne besvarede det. Det er ikke helt så
mange besvarelser, som vi kunne have
ønsket, men der viser sig alligevel nog-
le tendenser, som, vi mener, kan afdæk-
ke nogle forhold på skolerne som ar-
bejdsplads.
I det følgende vil jeg gennemgå under-
søgelsen mere detaljeret for at belyse,
hvor der er behov for en indsats.

Kravene til lærerjobbet
Tendensen i denne kategori spørgsmål
viser, at mange lærere i nogle undervis-
ningssituationer/fag ikke føler sig til-
strækkeligt kompetente på grund af
manglende efteruddannelse. Som be-

kendt sker der en udvikling i alle fag,
og lærerne bør naturligvis være på for-
kant med denne udvikling. Der er des-
uden mange lærere, der underviser i
fag, de ikke er uddannede i, hvilket af-
stedkommer følelsen af manglende
kompetence.
Der er således et meget stort behov for
efteruddannelse af lærerne.
Et højt undervisningstimetal, for nogle
læreres vedkommende helt op til 28
lektioner, har indflydelse på lærernes
oplevelse af jobbets belastningsgrad.
Det er selvsagt en større belastning at
skulle forberede sig til mange undervis-
ningstimer. Ligeledes er det hårdt at ha-
ve mange forskellige klasser i fag med
lille timetildeling som fx biologi, kri-
stendom, historie osv.

Gamle bøger
Det ser ikke særlig godt ud m.h.t. sko-
lernes undervisningsmaterialer, idet der
i mange tilfælde må benyttes utidssva-
rende og direkte forældede materialer.
Der viser sig tilsyneladende et misfor-
hold mellem resursetildelingen til uv-
materiale og de aktuelle behov. Det er
utilfredsstillende ikke at kunne benytte
ordentlige, tidssvarende materialer, me-
ner lærerne, idet det jo kan have indfly-
delse på kvaliteten af undervisningen i
forhold til de enkelte fags udvikling.
Læreren bliver ligeledes udsat for en
øget arbejdsbelastning, idet hun jo så
selv skal søge egnede materialer til un-
dervisningen. Alt dette sammenholdt
med det øgede krav til kvaliteten af den
faglige undervisning presser yderligere
læreren i det daglige arbejde.

Timetildelingen står ikke mål med
behovet
Der mangler resurser til dele- og støtte-
timer. Dette problem opleves ikke kun
af indskolingslærerne, men af samtlige
lærere.

Som følge af rummelighedspolitikken
oplever lærerne, at der er et meget stort
behov for ekstra hænder. Som det er nu,
føler de sig i stigende grad alene og af-
mægtige i problematiske situationer.

Forældede klasselokaler
Skolernes lokalestandard er ikke tids-
svarende. Lærerne underviser ofte i
små, nedslidte og snavsede lokaler,
hvor muligheden for at organisere un-
dervisningen som gruppearbejde eller
andre uv-former opleves som mindre
gode eller endog ringe. Kun 8% finder
lokalerne rimelige i forhold til elevtal-
let, hvilket indikerer, at der er for lidt
plads i klasselokalerne.
Det er positivt, at de fleste af skolernes
faglokaler er blevet renoverede. Nu er
der dog et massivt behov for at få gjort
noget ved de almindelige klasselokaler.
En tidssvarende undervisning kræver
plads til bl.a. gruppearbejde, it-udstyr
og andre moderne faciliteter.
Lærerne forbereder sig i vid udstræk-
ning på skolerne, hvilket øger behovet
for, at gode arbejdspladser og faciliteter
stilles til rådighed for at understøtte de-
res forberedelse. Men kun halvdelen af
besvarelserne viser tilfredshed med de
nuværende rammer herfor.

Forældresamarbejdet er godt
Undersøgelsen viser ganske tydeligt, at
forældresamarbejdet opleves som over-
vejende positivt. Mindre end 1% finder
det decideret ringe, og ca. 5% oplever
det som mindre godt. Det tyder altså på,
at samarbejdet mellem læreren og for-
ældrene generelt set er positivt og vel-
fungerende. De fleste forældre opleves
som rimelige i deres forventningsni-
veau.
Det er naturligvis belastende for de læ-
rere, der oplever urimelige eller direkte
ubehagelige forældre, og der er behov
for, at der ude på skolerne laves en for-

ventningsaftale om samarbejdet. Det siger sig selv, at det er
vigtigt, at læreren får opbakning fra ledelse og kolleger i så-
danne sager.

Klasser med 28 elever
Mange lærere oplever klassekvotienten som en belastning i
forhold til undervisningen. Jo flere elever, jo mindre tid til
den enkelte elev. Set i forhold til kravene, der stilles om god
faglig undervisning, differentiering og rummelighed, er det
tydeligt, at det er vanskeligt for læreren at nå rundt om alle
eleverne i de store klasser, som nogle steder når  grænsen på
28 elever.

Eleverne, rummelighed og manglende sanktionsmuligheder
2/3 af eleverne opleves af lærerne som overvejende uproble-
matiske i deres adfærd, mens den sidste tredjedel opleves
som overvejende problematisk og meget problematisk. Mere
end halvdelen (55%) af lærerne oplever, at de af og til står i
en afmagtssituation i forhold til elever, som ikke vil rette sig
efter lærerens anvisninger. Et højt tal, som nødvendigvis må
afstedkomme, at noget må gøres! Det kan fx anbefales, at der
på de enkelte skoler arbejdes for, at den pædagogiske linje er
klar for alle, og at der er udfærdiget handleplaner for håndte-
ring af specifikke situationer, samt hvem der i givet fald skal
involveres. Ansvarsfordelingen bør være kendt, således at
man ikke er i tvivl om, hvem der gør hvad og hvornår.
64% af lærerne finder ikke sanktionsmulighederne tilstrække-
lige. Det fremgår dog ikke af undersøgelsen, om dette er ud-
tryk for manglende handlemuligheder i akutte situationer, el-
ler om sanktionsmulighederne generelt ikke bliver brugt.
Der tegner sig et billede af, at lærerne tager elevens seriøsitet
med undervisningen meget alvorligt. Således mener 9 ud af
10 lærere, at deres arbejdsglæde bliver negativt påvirket, hvis
eleverne ikke arbejder seriøst med deres skolearbejde. Det er
billedet af den samvittighedsfulde lærer, der tager det enkelte
barns læringssituation meget alvorligt.
93% af lærerne oplever, at nogle elevers adfærd i en vis grad
eller i meget høj grad tager ekstra meget energi.
Det kan i denne forbindelse bemærkes, at det sandsynligvis er
rummelighedspolitikken, der er en af årsagerne til dette resul-
tat. Samt måske en ændret børnekarakter. Det er måske et bil-
lede på den tidligere omtalte følelse af afmagt, hvor læreren
oplever manglende sanktionsmuligheder eller simpelt hen ik-
ke er uddannet til at varetage arbejdet med børn med speci-
fikke problemer. Det er frustrerende ikke at have de nødven-
dige kvalifikationer og resurser til at løse en pålagt opgave.
Følelsesmæssigt er det frustrerende at se skrøbelige børn ikke
få den rette hjælp.

Samarbejdet med kolleger og mødevirksomhed
De allerfleste lærere oplever, at de har et godt eller rimelig
godt samarbejde med deres kolleger. Undersøgelsen viser ty-
deligt, at der er et positivt tillidsforhold lærerne imellem.
Mødeaktiviteten og mødefrekvensen i forbindelse med lærer-
samarbejdet og ligeledes ventetid mellem undervisning og
møder opleves især af de lidt ældre lærere som belastende.
Yngre lærere afstedkommer måske et paradigmeskift i ar-
bejdskulturen, idet de tilsyneladende ikke i lige så høj grad er
negativt påvirkede heraf? Det tyder i hvert fald på, at der kan
være nogle aldersbestemte forhold, der skal medtænkes i per-
sonalepolitikken.

Samarbejdet med ledelsen
Langt de fleste lærere er glade for deres ledelse og finder
samarbejdet overvejende positivt. De fleste oplever, at de får

23% svarer:
Ja,  i høj grad

38% svarer: Ja, i en vis grad

39% svarer: nej

61%  af  lærerne mener, at mange elever i klassen opleves
som en belastning

11% svarer: ofte

44% svarer: ind imellem39% svarer: sjældent

6% svarer:
aldrig

55%  af lærerne oplever ofte eller ind imellem afmagt

43% svarer:
I meget høj grad50% svarer: I en vis grad

5% svarer:
I ringe grad

93% oplever elever, der af sociale grunde i meget høj grad
eller i en vis grad tager ekstra meget af lærerens  energi

58% af  lærerne føler sig altid eller ofte stresset

5% føler sig
altid stresset

3% føler
 sigaldrig
 stresset

53% føler sig ofte stresset

39% føler sig sjældent stresset

Liselotte Bak::
Der er tydeligvis
brug for andre og
bedre vilkår, som
gør lærerens ar-
bejdsmiljø sundt og
inspirerende.
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Nye tillidsrepræsentanter i
Helsingør lærerforening

Christian
Gunneskov,
Grydemoseskolen

Jo Abilgaard,
Espergærde Skole

Susanne Risom
Petersen,
Nygård Skole

Ulla Twente,
Tikøb Skole

Gitte Kongsfelt,
Hellebækskolen

Lone Duerlund,
Skolen ved
Rønnebær allé

Jens Baj Nielsen,
Tibberupskolen

NY-LØN
Det går fremad. Som bekendt blev sel-
ve puljen ikke større ved denne over-
enskomst (først i 2010), men alligevel
har der været en del lønkroner at arbej-
de med.
Det, vi i foråret troede var en forms-
sag,  har vist sig noget mere omfatten-
de, bl.a. fordi der er sket ændringer i
personalesammensætningen. Vi gen-
nemregner alle skolernes indstillinger,
for at se om råderummet er brugt. Det
tager tid, men vores vurdering er, at
det kun kan være i medlemmernes in-
teresse, at løndelen bliver fuldt udnyt-
tet. De fleste skoleledere har da også
den indstilling, at det er lærernes løn-
kroner. Alligevel er nogle blevet over-
rasket over det „frie“ beløb, og skal
hjem og regne efter. Så trækker for-
handlingen ud. Vi forventer, de fleste
skoler er færdigforhandlet inden efter-
årsferien.

Lønregulering
Her til 1. oktober stiger lønnen med
1,47 % som følge af reguleringsordnin-
gen. Er du bagudlønnet, ser du først re-
guleringen til november. Regulerings-
procenten udregnes efter sammenlig-
ning med lønudviklingen i henholdsvis
den offentlige og private sektor.

Funktionsløn til faglige vejledere
Allerede fra den 1. april var aftalen om
funktionslønnen for faglige vejledere
gældende. HLF har bedt tillidsrepræ-
sentanterne gøre skolelederne op-
mærksom på, at de faglige vejledere
skal aflønnes for funktionen jf. over-
enskomsten.
Vi har i de igangværende lønforhand-
linger netop bemærket, at nogle skole-
ledere ikke har været opmærksom på
tillægget. Tillægget skal nemlig udlig-
nes med evt. tidligere funktionsløn.
Dvs., at har en faglig vejleder fået fx
4000 kr. for funktionen (NY LØN),

udgår dette beløb og erstattes med det
overenskomstaftalte beløb på 10.000
kr. Vejlederens eventuelle kvalifikati-
onsløn for uddannelse fortsættes som
hidtil.

Arbejdstidsaftale
Vi bør anerkendes for vor faglighed,
bruge den, stå frem og stå ved, det vi
står for.
Er vi klar? Vil vi det her?  „For at en
aftale skal lykkes, skal der vilje til fra
begge sider“. Dette var hovedbudska-
bet fra formandskonferencen 3.-5. sep-
tember, hvor elementerne i arbejdstids-
aftalen blev gennemgået og diskuteret.
Hovedformålet med en ændret ar-
bejdstidsaftale er at give lærerne bedre
muligheder for at sikre kvalitet i ar-
bejdsopgaverne. Man kunne næsten
også servere teksten omvendt.
Som lærere vil vi levere en god kvali-
tet i arbejdet. Det kan gøres med tillid
og troværdigt samarbejde med kolle-
ger og ledelse. Skal den nye arbejds-
tidsaftale fungere, kræves der et stort
arbejde med at få afstemt rammer og
indbyrdes forventninger mellem lærere
og ledelse, men også lærerne imellem.
De senere års politiske detailstyring af
folkeskolen har ikke øget kvaliteten af
undervisningen ej heller glæden ved
arbejdet. Det må kunne gøres bedre.
Foreløbig er der aftalt følgende med
forvaltningen:
Den 9. oktober skal repræsentanter fra
forvaltning, os plus en skoleleder til
KL´s og DLF´s „kick off - dag“. Her
vil vi få præsenteret en model til be-
regning af nuværende resurser m.v .
Den tekniske del af en kommende af-
tale vil også blive en større opgave, og
forskellige beregninger vil naturligt
også være en del af grundlaget, når en
aftale skal vurderes.
Den 18. november er der aftalt et visi-

onsseminar med deltagelse af forvalt-
ning, enkelte skoleledere og hele
kredsstyrelsen. Denne dag sætter vi vi-
sionerne for skolevæsenet i Helsingør i
spil, selvfølgelig i forhold til de politi-
ske bestemmelser. Vi har aftalt, det er
forbudt at tale overenskomst denne
dag.
Her ud over er der ikke aftalt forhand-
lingsmøder, men lad os nu se, hvad de
dage fører til.
Kredsstyrelsen har ikke fastlagt kom-
munikationen til medlemmerne. Fore-
løbig vil vi inddrage tillidsrepræsen-
tanterne, efterhånden som der kommer
noget på bordet, men selvfølgelig skal
der være medlemsmøder m.v.  En afta-
le kan kun bruges, hvis medlemmerne
bakker op.

Arbejdsmiljøundersøgelsen
Formålet med arbejdsmiljøundersøgel-
sen var bl.a at se, om vi der kunne få
oplysninger, der kunne være med til at
bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Kan
vi bruge informationerne i forbindelse
med en ny arbejdstidsaftale, vil vi gøre
det. Se Liselotte Baks omtale af under-
søgelsen andet sted i dette nummer.

Store Kursus
Kurset arrangeres af FAK, foreningen
af kredse i Nordsjælland. 144 tillids-
valgte deltog i dagene 15.-17. septem-
ber i år.
Der var 21 tillidsmænd og kredsstyrel-
sesrepræsentanter fra Helsingør. Vi
havde tre givtige og inspirerende dage.
Indslag fra kurset omtalt andet sted i
bladet.

Udeordningen
Den 24. maj deltog undertegnede i
møde med forældre fra skolebestyrel-
ser og B&U-udvalgets formand, Er-
ling Hansen. På dette tidspunkt lød
det, som om det godt kunne være, at
udeordningen skulle revideres. Det
blev den så først på byrådsmødet den
22. sept efter kraftig kritik fra lærere
og elever. Beslutningen var også truf-
fet uden dialog med området.
HLF gik ikke ind i sagen i foråret, idet
vi troede, beslutningen gik i sig selv.
Det gjorde den imidlertid ikke, og da
det er vores opfattelse, at beslutningen
fra den 10. marts er i uoverensstem-
melse med folkeskoleloven, har vi ef-
ter grundig forberedelse af Niels
Braunstein bedt Statsamtet om en vur-
dering. Selvom beslutningen havde en
ædel hensigt og nu skal revideres, er vi
fremadrettet bekymret for, at udvalg
og byråd ikke er opmærksom på græn-
sen for den politiske styring.

Nyt fra Helsingør
V. Vera Sandby Hansen

støtte og rådgivning, når de har akut be-
hov herfor.
I det daglige arbejde viser undersøgel-
sen, at det er meget varierende, i hvor
høj grad lederen inspirerer og støtter
læreren.
Undersøgelsen har ikke afdækket, hvil-
ke muligheder skolelederne reelt har for
at deltage aktivt  som frontfigur i den
pædagogiske udvikling på skolen i for-
hold til mængden af administrativt ar-
bejde. Eller sagt med andre ord: Har
skolelederne for meget administrativt
arbejde?
Erfaringen fra hverdagen viser også, at
hvis en leder ikke tager en lærers råb
om hjælp alvorligt, er der stor sandsyn-
lighed for, at læreren kører ned.

Mange lærere ønsker et andet job
Mere end halvdelen (54%) overvejer
ofte eller ind imellem at forlade lærer-
jobbet! Faglig stolthed og generel usik-
kerhed ved jobskifte er de primære år-
sager til, at lærerne bliver i deres job,
trods stigende oplevelser af stress.
Tilsyneladende er der en stor gruppe
lærere, der ikke trives i deres arbejdssi-
tuation. Billedet tyder i hvert fald på, at
arbejdet ikke altid er populært eller at-
traktivt hos lærerne. Det viser klart
nødvendigheden af, at der fremadrettet
skal gøres en indsats for at gøre lærer-
jobbet attraktivt igen. Der er behov for
en tilbundsgående undersøgelse af,
hvad der skal ændres i lærerens arbejds-
forhold, men også en undersøgelse, der
viser, hvad der gør lærere glade for de-
res arbejde.

ALT for mange lærere er stressede
De sidste spørgsmål i skemaet omhand-
ler lærernes vurdering af stressniveauet i
deres arbejdsliv, og her tegner der sig et
dystert billede. Det viser nemlig, at 58%
altid eller ofte er stressede på deres ar-
bejde. Det er sundhedsskadeligt og på
længere sigt sygdomsfremkaldende at
befinde sig på disse stressniveauer.
Undersøgelsen viser en graduering af
hvilke faktorer der stresser læreren

mest:
1: Elevers adfærd 29% (rummelighed)
2: Mødeaktiviteten 17% (spildtid i for-
bindelse med møder og oplevelse af
møders manglende relevans samt høj
mødefrekvens)
3: Fysiske rammer 16%  (dårlige, ned-
slidte og beskidte lokaler og forældet
inventar)
4: Forberedelsen 12%
5: Forældresamarbejdet 10%
6: Undervisningen 7% (underviser læ-
reren i fag, han ikke er uddannet til?)
7: Samarbejdet med ledelsen 5%
8: Lærersamarbejdet 4%

Det er påfaldende, at elevernes adfærd
stresser læreren i meget høj grad. Der er
brug for, at rummelighedsproblematik-
ken tages op til debat, og at lærernes
udsagn herom tages alvorligt.
Der må også kigges på mødevirksom-
heden i jobbet. Lærerne har øjensynligt
nået smertegrænsen for, hvor mange
møder de kan gå til.
Skolernes fysiske tilstand er en stor kil-
de til irritation og stress hos lærerne.
Næsten hver 5. lærer har haft behov for
psykologhjælp eller medicin.
For begge køns vedkommende er det
19%, der svarer, at de har haft behov
herfor inden for det seneste år for at
kunne klare arbejdet i hverdagen.
Det er ikke godt, når arbejdssituationen
påvirker mennesker i en grad, der gør,
at de må søge hjælp eller tage medicin
for at klare hverdagen, og det bør der
naturligvis gøres noget ved.

Fremtiden
Fremtidsscenariet for Helsingørs skoler
skulle helst fremstå i et mere positivt
lys, end dette øjebliksbillede viser, og
der er med al tydelighed brug for, at læ-
rergerningen igen bliver gjort attraktiv.
Hvis vi perspektiverer til den stærkt da-
lende interesse, der er for at uddanne
sig til faget, kan det ikke gå for hurtigt.
Hvordan vender vi kareten? Forhåbent-
lig vil politikere og embedsmænd tage
disse signaler alvorligt, således at vi
sammen kan få ændret på disse bekym-
rende forhold.
Der er tydeligvis brug for andre og bed-
re vilkår, som gør lærerens arbejdsmiljø
sundt og inspirerende. Et arbejdsmiljø,
hvor ingen skal føle sig så presset, at
han må søge hjælp for at klare hverda-
gens arbejdsopgaver. Væk med mistilli-
den til lærerens arbejde. Der er brug for
et  værdsættende og sundt arbejdsmiljø,
hvor den professionelle lærer kan være
stolt af at bestride et arbejde, som er til
gavn og nytte for hele samfundet.

Vera Sandby
Hansen:
Den 18.  november
er der aftalt et visi-
onsseminar med del-
tagelse af forvalt-
ning, enkelte skole-
ledere og hele kreds-
styrelsen

64% finder dem
ikke tilfredsstillende

1 % finder dem
gode

35% finder
dem rimelige

Sådan  oplever lærerne skolens sankti-
onsmuligheder over for eleverne

1% mener
ringe6% mener

mindre godt
43% me-
ner godt

50% mener rimeligt

Hele 93% af  lærerne mener i arbejds-
miljøundersøgelsen, at samarbejdet
med  forældrene er godt eller  OK

Lærerforening
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Cooperative Learning
Undervisning med samarbejdsstrukturer kan vise sig at være et columbusæg, når det
gælder nye veje og måder i undervisningen, for hvilken lærer ønsker ikke, at eleverne er
… engagerede og fokuserede, fagligt dygtige, ansvarlige overfor hinanden, selvstændige
og reflekterende, trygge og tolerante, gode til at omgås andre og glade for at lære.
Det kursiverede stammer fra en forlagets spiseseddel til bogen ”Cooperative Learning”,
hvor det i forordet slås fast, at Cooperative learning rammer lige ind i hjertet af alt det,
der rører sig i debatten om skolen.

Det er desværre et faktum, at klasseun-
dervisning stadig er den mest udbredte
form for undervisning i den danske
folkeskole. Her bruger læreren ofte
mere end halvdelen af tiden, så den
gennemsnitlige taletid pr. elev  bliver
langt under 1 minut. Tilmed foregår
klassesamtaler typisk mellem lærerne
og de 5-10 elever, der har størst selv-
tillid. De fagligt svage elever melder
sig sjældent eller aldrig på banen, og
da der kun er en scene, tager en urolig
elev undervisningstid fra alle klassens
elever, hver gang vedkommende læg-
ger beslag på scenen.

Diffus ansvarsfordeling i traditionelt
gruppearbejde
I modsætning til klasseundervisningen
er det traditionelle gruppearbejde elev-
centreret, og der foregår dialoger i
hver gruppe. Som enhver erfaren lærer
må konstatere, opleves gruppearbejde
dog ofte problematisk, fordi ansvars-

fordelingen er diffus. En elev, der ta-
ger initiativ, risikerer at blive opfattet
som styrende eller som fedterøv for
læreren. Man kan være passiv, uden at
det får konsekvenser, og en svag elev
tør måske ikke byde ind af frygt for at
dumme sig. Det kan være temmelig
svært for elever - og for den sags skyld
også for voksne - at få etableret kon-
struktive læreprocesser i gruppen. Ar-
bejdstempoet er ofte lavt, med megen
spildtid og mange konflikter. Lærings-
udbyttet kan være højt for nogle, - ty-
pisk de stærke - men lavt for andre,
undertiden lavere end udbyttet i klas-
seundervisning.

Cooperative Learning er strukture-
ret gruppearbejde
Cooperative Learning kunne kaldes
struktureret gruppearbejde, idet fire-
mandsgruppen er det helt centrale ele-
ment sammen med ca. 45 klart define-
rede, konkrete arbejdsstrukturer. Alle

elever er aktive samtidig.  Eksempel-
vis kan læreren sætte en struktur i
gang, hvor eleverne først i par skal
bruge to minutter på at diskutere muli-
ge løsninger på en bestemt opgave.
Herefter vender eleverne sig mod en
anden partner i gruppen og bruger et
minut på at opsummere, hvad de er
kommet frem til og så et minut til at
lytte til deres partner. I løbet af 4 mi-
nutter har hver elev haft 2 minutters
taletid. I det videre forløb i lektionen
arbejder eleverne i forskellige struktu-
rer, så alle elever - også de svage - ind-
drages og formulerer sig aktivt om-
kring stoffet i mellem 25 og 50 % af
undervisningstiden. Hver elevs rolle i
samarbejdet er præcist formuleret. De
sociale mekanismer, der kan ødelægge
det traditionelle gruppearbejde, sættes
ud af kraft i Cooperative Learning,
fordi ansvarsfordelingen i gruppen ik-
ke er pålagt eleverne, men indbygget i
den af de 45 strukturer, der anvendes i
den aktuelle undervisningssituation.

De fire ”SPIL-principper”
Fire såkaldte ”SPIL-principper” skal
formelt være opfyldt, for at man kan
tale om egentlig Cooperative Lear-
ning:
• Samtidig interaktion
• Positiv indbyrdes afhængighed
• Individuel ansvarlighed og
• Lige deltagelse.
De fire principper er ikke noget, lære-
ren skal forsøge at overtale eleverne til
at overholde eller acceptere. Ja, elever-
ne behøver for så vidt slet ikke at ken-
de dem og tage stilling til dem. De er
blot en del af lærerens viden om, hvor-
for strukturerne fungerer.
Når amerikaneren, Spencer Kagan, der
har stået fadder til Cooperative Lear-
ning, har defineret hele 45 arbejds-
strukturer skyldes det behovet for at
kunne arbejde med de 6 læreprocesdo-
mæner Spencer Kagan har opstillet
som de overordnede sociale, faglige

og kommunikative tendenser: Tre om-
handler selve de faglige læreprocesser:
Viden og færdigheder, tænkefærdighe-
der og videndeling.
De tre øvrige domæner omhandler so-
ciale og kommunikative medlærings-
processer, nemlig Classbuilding,
Teambuilding og kommunikative fær-
digheder. Det hele er indgående be-
skrevet i den anbefalelsesværdige bog
”Cooperative Learning”, hvor Jette
Stenlev har oversat  og bearbejdet
Spencer Kagans metode til dansk. Her
er virkelig mange guldkorn at hente
for enhver lærer i de 45 strukturer,
som er lige til at gå til og benytte med
stort udbytte i alle fag uanset, hvor lidt
eller meget ”Cooperative Learning”,
man som lærer praktiserer i sin under-
visning.

Et team er ikke en gruppe
Her skal vi blot yderligere hæfte os
ved ”teams og team-dannelse”, som er
det helt grundlæggende element i Co-
operative Learning, og det påpeges, at
et team er en anden samarbejdsenhed
end en gruppe, fordi teams i Coopera-
tive Learning sammensættes og inte-
greres socialt efter principper, der
fremmer tolerance, samarbejdsfærdig-
heder, demokrati og konstruktiv dialog
imellem eleverne (citat fra bogen side
24).
I Cooperative Learning er teams på 4
idéelle, bl.a. fordi de giver mulighed
for pararbejde. Under lektionen sidder
eleverne i deres team hele tiden, også
selvom der ind imellem indgår indivi-
duelt arbejde eller klasseundervisning.
På den måde kan eleverne arbejde med
Cooperative Learning aktiviteter, uden
at det kræver ommøblering af elever
og lokale.
Et vigtigt element er, at teams suve-
rænt sammensættes af læreren, og at
de sammensættes som heterogene
teams, hvor eleverne er så forskellige
som muligt med en elev fra den dyg-
tigste fjerdedel, en elev fra den svage-
ste gruppe og to fra midtergruppen.
Idéelt er det, om der er to drenge og to
piger i hvert team.
Den svage elev vil komme i direkte
dialog med de to midtergruppeelever
på samme måde som den stærke elev,
og man undgår, at den stærke og den
svage elev kommer til at lave par-ar-
bejde sammen. Ifølge Cooperative
Learning sikrer denne sammensætning
og placering i det heterogene team op-
timal læring hos alle 4 elever bl.a. på
grund af den faglige dynamik, der op-
står i kraft af forskelligheden, og man
forebygger, at svage eller mindre po-

pulære elever ender i restgrupper med
faglige og motivationsmæssige proble-
mer.
Det anbefales, at eleverne arbejder i de
faste teams 4-6 uger. Selvom de hete-
rogene teams er det bærende element,
kan man for kortere perioder sammen-
sætte uformelle eller homogene teams,
men ud fra et ideelt synspunkt bør ele-
verne undervises efter principperne i
Cooperative Learning i 50-80% af den
samlede undervisningstid.

Kontakt og selvrealisering i stedet
for modsætninger
Hvad underrubrikken her i artiklen lo-
ver, kan lyde for godt til at være sandt,
men de lærere, der har afprøvet Coop-
erative Learning, hævder hårdnakket,
at det virker. Ifølge bogen er der ikke
tale om magi eller ønsketænkning.
Forklaringen skulle være, at de 45
strukturer er sammensat efter de om-
talte 4 SPIL-principper, der tilsammen
skaber helt nye interaktionsmønstre,
der forener undervisningens krav om
fagligt fokus med elevernes behov for
bl.a. kontakt og selvrealisering i stedet
for at skabe modsætninger imellem
dem.
Under alle omstændigheder må redak-
tøren erkende, at han sjældent – om
nogen sinde – har stiftet bekendtskab
med en så tankevækkende, inspireren-
de og overbevisende metode, der i
sjælden grad kombinererer en pædago-
gisk teori og didaktik med helt jordnæ-
re arbejdstrukturer. Som bogen anbefa-
ler, er det oplagt, at lærerne i en hel
klasse, et team eller afdeling sammen
giver sig i kast med Cooperative Lear-
ning, nu det angiveligt - i modsætning
til så meget andet - virker. Der kræves
ingen specielle rekvisitter for at kom-
me i gang. Ethvert klasselokale med
borde og stole er tilstrækkeligt gerne
med en bordopstilling som vist på skit-
sen. Bogen kan som sagt stærkt anbe-

Bogen „Cooperative Learning“ er ud-
givet af Forlag Malling Beck med be-
stillingsnummmer 9045700 og koster
kr. 262,- ex. moms.
Den er uden overdrivelse en guldgrube
for enhver lærer, erfaren som nyud-
dannet, og redaktøren har ikke fået
penge for at skrive det, men det er en
af de mest tankevækkende og umiddel-
bart anvendelige bøger, han er stødt
på i sine 40 år i og med folkeskolen

Tekst og fotos: Ole Sejer

Mette Brixen Nørgaard med sin 6. klasse på Skolen ved Kongevejen er meget be-
gejstret for Cooperative Learning. Læs interviewet med hende på side 10 og 11

fales og bør som et minimum forefin-
des i skolens mediatek i flere eksem-
plarer, og det vil være oplagt, at sætte
Cooperative Learning på programmet
på pædagogiske dage.

Eksempler på strukturer og deres originale engelske navne:
Besøg en vismand Circle the Sage
Bordet rundt RoundTable
Chef og sekretær Boss/Secretary
Dobbeltcirkler Inside.Outside Circle
Duet-læsning Poem from Two Voices
Ekspert-puslespil Jigsaw
En for alle Numbered Heads Together
Find min regel Find my Rule
Flashcard-spil Flashcard Game
Flipover-stafet Duelling Flipcharts
Giv en – få en Give One – Get One
Hjørner Corners
Huskeseddel Sages Share
Karrusel-feedback Carousel Feedback

Jette Stenlev , lek-
tor ved Professions-
højskolen i Køben-
havn, har skrevet
bogen om Coopera-
tive Learning i
samarbejde med
Spencer Kagan
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Det virker. Det er også Mette
Brixen Nørgaards erfaringer
med Cooperative Learning,

som hun stiftede bekendtskab med nær-

Mette Brixen Nørgaard er både imponeret og begejstret
for Cooperative Learning, ikke mindst, når det gælder føl-
somme emner, som involverer elevernes følelser

Det virker

mest ved et tilfælde. Hun er lærer på
Skolen ved Kongevejen og klasselærer
for en 6. klasse, som hun overtog som
nyuddannet for lidt over 3 ½ år siden.
Hun er klasselærer og underviser i
dansk, engelsk, håndarbejde og historie.
Klassen er noget skævt sammensat med
18 drenge, 6 piger og stor faglig spred-
ning.

Begejstret for Cooperative Learning
For et par år siden følte Mette sig som
relativt nyuddannet lidt i tvivl, om ele-
verne nu også kunne det, de skulle med
stavningen i dansk og søgte derfor om
hjælp fra Akut Læseteam, der var i fuld
gang med at implementere Cooperative
Learning i deres arbejde. Så som bonus
afprøvede Charlotte Wolters fra læse-
teamet et helt forløb i Mettes klasse
over flere dage. Mette var på den måde
så heldig at se Cooperative Learning
udført i praksis og få et godt indblik i
teorien bag metoden.
Hun blev både imponeret og begejstret
og har siden benyttet metoden i alle si-
ne fag, men ikke i sin rene form.
- Jeg benytter mig af grundplanen i me-
toden, basistingene: idéerne og struktu-
rerne, men jeg har justeret strukturerne
til mig og undervisningssituationerne,
for at få det nødvendige ejerskab over-
for metoden og derved gjort det natur-
ligt for mig at bruge.
- Man skal være meget opmærksom på
elevernes viden og kunnen i de forskel-
lige fag, for de bliver placeret i grupper
på dette grundlag, så man tager ud-
gangspunkt i elevernes ressourcer med
fagligheden i fokus, pointerer Mette.

Eksempel fra håndarbejde
Hun bruger Cooperative Learning i alle
sine fag og har generelt gjort den erfa-
ring, at det virker befordrende på ele-
vernes arbejde, når opgaverne konkret-
iseres og præciseres. I en kombination
med valg af en hensigtsmæssig arbejds-
struktur arbejder grupperne hurtigt. Alle
byder ind med det, de kan, og indbyr-
des giver eleverne hinanden rigtig god
sparring.
Og det er ikke kun i de teoretiske fær-
dighedsfag, at Coopertaive Learning er

effektiv. I håndarbejde sidder eleverne
naturligvis ikke i firemandsgruppen,
hvor nr. 4 er fra klassens bedste fjerde-
del, nr.  3 og 2 fra midtergruppen, mens
nr. 1 er fra den svageste fjerdedel. Her
starter Mette gerne lektionen med en
struktur, hvor hun beder eleverne stille
sig op på en linie, efter hvor langt de er
nået med den aktuelle opgave.
- Eleverne får et minut, hvor de skal ta-
le sig til rette om deres placering på
rækken, jeg blander mig ikke og jeg må
ikke spørges. Når tiden er gået, går jeg
rækken igennem og spørger hvad de
skal i gang med denne dag, for at give
mig selv og eleverne et overblik. Deres
makker er nu den, de står ved siden af.
Makkerparrene skal hjælpe hinanden
og rækker det ikke, skal de så spørge
det par, der står foran dem. Parret i
spidsen skal hjælpe de andre, og når de
skal noget nyt, spørger de selvfølgelig
mig. Det fungerer utroligt godt. Elever-
ne hjælper hinanden, og det giver mig
mere frie hænder til at hjælpe, når der
virkelig er brug for det, og vi undgår
den rand af elever, der kan være, som
har brug for lærerens hjælp. Eleverne
hygger sig, samarbejder og tager ansvar
for arbejdet, og vi har et rigtig godt mil-
jø og en god atmosfære i lokalet. Dette
gør også, at eleverne nyder faget mere
– også drengene, hvilket jeg ikke havde
regnet med fra starten.
Ideen kommer fra værdilinien i bogen,
siger Mette.
Hun har også med stor succes brugt
strukturerne i Cooperative Learning i så
hotte og følsomme emner som seksual-
undervisning og andre undervisnings-
processer, der involverer elevernes fø-
lelser.
- I engelsk, hvor eleverne skal tale om/
diskutere en tekst eller et emne, er
nogle af strukturerne rigtig gode for at
få eleverne til at åbne munden og få
talt noget engelsk. Det kan være alle
mulige fag og emner, men essensen er,
at alle eleverne forbereder sig på opga-
ven inde i hovedet, for de ved, de skal
på, og de ved, hvad der forlanges af
dem, og alle får tid og rum til at udfolde
sig uden at nogen bryder ind eller for-
styrrer på anden måde.
Strukturerne er meget styrende for ele-
verne, men indenfor strukturen har de
et meget stort ansvar og skal bl.a. udvi-
se stort initiativ, så det er en god blan-
ding, vurderer Mette.

Em udfordring og gevinst for både
stærke og svage elever
Men er det ikke den gamle historie om,
at det er de stærkeste elever, der profite-
rer af gruppearbejdet på de svagestes

bekostning?
Nej, tværtimod mener Mette. Coopera-
tive Learning er en udfordring og ge-
vinst for både stærke og svage elever,
for ingen kan gemme sig og må byde
ind så godt, de kan.
- Metoden har også det plus, at den stil-
ler eleverne til ansvar overfor kamme-
raterne. Som bekendt er det ikke alle
elever, der møder lige velforberedt op
til undervisningen i skolen. De opdager,
at forberedelsen skal bruges til noget og
indgår som et bidrag til samværet med
kammeraterne. Man kunne såmænd
godt kalde det positivt gruppepres. Det-
te har fordret, at mange elever i klasse
laver lektier sammen hjemme, hvilket
har vist sig at være godt både for det
sociale i klassen, men også for lektier-
nes kvalitetsniveau.
Forældrene ved, at eleverne ikke kan
være med i den almindelige undervis-
ning, hvis de møder uforberedte op, og
det respekterer de. Jeg har fortalt foræl-
drene om, hvordan undervisningen
foregår, hvad der forventes og om de
forudsætninger, der kræves for at være
med i undervisningen, hvilket er afkla-
rende for alle parter, og jeg fornemmer,
det giver forældrene en tryghed i for-
hold til undervisningen af deres børn.

En fortræffelig håndbog om Coope-
rative Learning
Hvad mener Mette om bogen ”Coope-
rative Learning”, som vi omtaler på de
to foregående sider?
At hun allerede som skolebibliotekar
har indkøbt flere eksemplarer af bogen
giver i sig selv et godt fingerpeg om
hendes vurdering.
- Jeg synes, det er en dejlig bog. Den er
nem at bruge, for den er overskuelig og
stiller tingene rimeligt firkantet op.
Den formidler på glimrende vis både
teori og didaktik og fungerer i øvrigt
som en fortræffelig håndbog. De 45 ar-
bejdsstrukturer beskrives indgående
men letlæseligt, og bagest i bogen er
der en rigtig god oversigt over, hvor de
forskellige strukturer fungerer optimalt
og specielt er anvendelige, når det gæl-
der teambuilding, classbuilding, viden
og færdigheder, tænkefærdigheder, vi-
dendeling samt kommunikative og so-
ciale færdigheder. Af samme oversigt
fremgår, om eleverne i den pågældende
arbejdsstruktur bør organiseres i team,
par eller klasse.
Det er bogens store styrke, at den kan
bruges som håndbog og er meget over-
skuelig. Man får en masse gode fif,
man direkte kan bruge i sin undervis-
ning. Det er præcis en bog, der må stå
på enhver nyuddannet lærers ønskesed-

del. For hvordan er det nu lige, man
omsætter de smukke teorier til en brug-
bar praksis, når man står i klasseværel-
set? lyder den uforbeholdne anbefaling
fra Mette.

Professionel hjælp anbefales til en
start
Hun er også enig med bogen, når den
anbefaler, at flere kolleger på skolen -
gerne i samme team i fællesskab - ud-
vikler Cooperative Learning for at give
hinanden den nødvendige sparring.
Som sprogkoordinator på skolen har
hun slået til lyd for ideen i sprogudval-
get. Hun har talt varmt for sagen for læ-
rerne på mellemtrinnet. Hun har også
præsenteret sine erfaringer for sproglæ-
rere på Pædagogisk Udviklingscentral
og har tilbudt sin leder at komme med
et oplæg for alle skolens lærere. Hun
må dog konstatere, at det er svært at
trænge igennem. Med elevplaner, ny
skolelov, test og prøver har kollegerne
nok at se til og har ikke rigtig tid til at

Tekst og fotos: Ole Sejer

Eksempel på den simple struktur ”Tænk-pardel”, som foregår i det typiske team
med fire elever. De får en opgave, og arbejdet i strukturen foregår på denne må-
de:
Trin 1. Læreren stiller en opgave.
Trin 2. Individuel tænketid til opgaven, hvor eleven overvejer egne løsningsfor-

slag og tager  notater.
Trin 3. Dialog med sidemanden, hvor de to diskuterer deres overvejelser og ar-

bejder sammen hen  imod et fælles løsningsforslag.
Trin 4. Det fælles løsningsforslag præsenteres for og diskuteres med det andet

par i teamet.

sætte sig ind i en helt ny måde at tænke
praktisk pædagogik på.
Pædagogisk Udviklingscenter har et en-
kelt kursus om Cooperative Learning
på programmet i dette skoleår, men det
blev booket op på rekordtid. Forlaget
Malling Beck, som har udgivet bogen,
inviterer til introduktion, og selvom det
er muligt at starte på egen hånd, anbefa-
ler Mette, at man får et professionelt
indspark, når bolden skal gives op. Som
sagt var hun selv så heldig at få lov til
at overvære og diskuter metoden over
flere skoledage med kollegerne fra
Akut Læseteam. Skulle nogle læsere
efter at have læst om fænomenet her i
bladet få lyst til en introduktion, kunne
man fx sende bud efter Mette. Redaktø-
ren skrev denne tekst i foråret. I mel-
lemtiden har Mette flyttet teltpælene fra
Skolen ved Kongevejen til Skolen ved
Bülowsvej på Frederiksberg, hvor hun
har fået en 1. klasse. Hun bruger fortsat
Cooperative Learning, som er blevet
integreret i al hendes undervisning.

Mette Brixen Nørgaard: Alle elever
byder ind med det, de kan, og indbyr-
des giver eleverne hinanden rigtig god
sparring.
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To nye konsulenter på Pædagogisk Udviklingscenter

Anne-Mette Hermansen blev den 1. august konsulent for sko-
lebiblioteker og de praktisk/musiske fag på Pædagogisk Ud-
viklingscenter, hvor hun skal rådgive og vejlede lærere og
pædagoger. Det indebærer bl.a., at hun skal tilrettelægge kur-
ser på hendes område, ligesom hun skal opdatere og udvikle
materiale for de praktisk/musiske fag på PUC på samme må-
de som hun i samarbejde med skolebibliotekarerne skal ind-
købe bøger til klassesætsamlingen. Anne-Mette Hermansen
skal endvidere samarbejde med Børnekulturværkstedet og
formidle tilbud fra kulturinstitutionerne til skolerne.
Anne-Mette Hermansen har været ansat ved Helsingørs Sko-
levæsen i 24 år, først på Hornbæk Skole og de sidste 15 år på
Byskolen, hvor hun bl.a. har undervist i dansk, billedkunst,
idræt og håndarbejde, ligesom hun de sidste mange år har
været skolebibliotekar. Den internationale dimension har haft
hendes store bevågenhed, og gennem et stort Unesco projekt
har hun bl.a. haft en tæt kontakt til Kronborg, hvor hun bl.a.
medvirkede til, at skoleelever i fritiden optrådte som formid-
lere og rundvisere på slottet. Børnekultur har i det hele taget
hendes store interesse, og her fremhæver hun især sit samar-
bejde med børnekulturkonsulent Ida Wettendorf som meget
givende.
I forbindelse med OK08 skal hun forholde sig til en ny opga-
ve, idet skolebibliotekarernes forhold nu forhandles lokalt. Så
da Vera Sandby Hansen tilfældigt kom forbi på gangen, var
Anne-Mette ikke sen til at spørge om nyt, for det optager na-
turligvis skolebibliotekarerne meget. Anne Mette glæder
sig til jobbet og glæder sig også over, at hun lige
har købt ødegård i Sverige sammen med sin far, Poul Erik
Hermansen, fhv. skoledirektør i Helsingør.

Med det nye spekter af prøvefag er behovet for faglig fordy-
belse blevet væsentligt øget.

Om fag og prøver

Det hænger ikke sammen Fag som historie, kristendomskundskab, biologi, geografi
og samfundsfag kan udtrækkes til prøvefag. I Helsingør
Kommune er der som udgangspunkt kun afsat 1 ugentlig
lektion i 9. kl. pr. fag. Skolerne kan godt give flere timer,
hvis de har dem. Det har de sjældent.
Vi står derfor med en række potentielle prøvefag, hvor
det samlede lektionstal kan være helt nede på 31 på et
helt år.
Set i forhold til de faglige krav udtrykt i ”Fælles mål”
må man konstatere, at det ikke hænger sammen. Det er
ikke muligt at give eleverne et forsvarligt fagligt stand-
punkt med den tildelte tid.
Derfor må der ganske simpelt ommøbleres på lektionstal-
lene så eleverne i 9. klasse som minimum har 2 ugentlige
lektioner. Fx kunne man tage en historielektion fra 6. kl.

Martin Didriksen, TR på Borup-
gårdskolen:
Der ganske simpelt ommøbleres på
lektionstallene, så eleverne i 9.
klasse som minimum har 2 ugentli-
ge lektioner i de potentielle prøve-
fag

Tekst og fotos: Ole Sejer

Bevægelse og sundhed står højt på ønskelisten for Helsingørs
Skolevæsen, så da den hidtidige konsulent på området, Allan
Jørgensen, har flyttet teltpælene til Europaskolen i Bruxelles,
har man ansat Lasse Rye Rasmussen i stedet. Han skal ser-
vicere alle medarbejdere på B&U-området,  såvel lærere som
pædagoger tilrettelægge kurser og idrætsstævner, opdatere og
udvikle ”grejbanken” på PUC og være med til at styrke evalu-
eringskulturen på området bl.a. ved at sætte fokus på progres-
sionen i idræt, bevægelse og sundhed.
Til trods for at han er ”en ung mand” på 35 år har han mange
erfaringer med i bagagen. Han tog sin lærereksamen i 1998
og underviste så i Ålborg et par år, primært i idræt, historie og
samfundsfag, inden han kom til Maglegårdsskolen i Hellerup.
Her deltog han i det store SKUB –projekt, hvor Gentofte
Kommune investerede over 1 mia. i skolevæsenet. I årene
2002-08 arbejdede han for Frederiksberg Kommune, først
som konsulent på deltid og de to sidste år som fuldtids idræts-
konsulent med sæde i forvaltningen.
Sideløbende har han løst ad hoc opgaver for Ministeriet. Han
har bl.a. deltaget i beskrivelsen af fælles mål for faget idræt
og været med til at udforme de beskrivelser, eleverne får i
idræt på 7.-9.-klassetrin i stedet for karakterer. Aktuelt er han
i gang med sin Master om „Idræt og velfærd på Københavns
Universitet.
I 2007 flyttede familien til Snekkersten, og Lasse Rye Ras-
mussen glæder sig med ansættelsen på PUC over, at han slip-
per for at pendle til Frederiksberg, ligesom han glæder sig til
at få jord under neglene i det frugtbare og inspirerende pæda-
gogiske miljø på PUC. Og endelig glæder han sig over, at han
lige er blevet far for anden gang

Anne-Mette Hermansen,
nyansat konsulent på PUC for skoll-
biblioteker og de praktisk/musiske
fag.
mail:
amh33@helsingor.dk
tlf.:
4928 3319

Lasse Rye Rasmussen,
nyansat konsulent på PUC for
bevægelse og sundhed.
Mail:
lrr33@helsingor.dk
tlf.:
4928 3331
mobil:
2531 3323

Lederevaluering
Det er frivilligt for den enkelte, om man vil deltage i le-
derevalueringen, for i de tilfælde, hvor lederen ikke mag-
ter sin opgave, kan det have store konsekvenser for den
medarbejder, der har peget på noget negativt ved lederen,
advarer Henriette Stein, formand for kreds 36

Lederevaluering i Fredensborg

I den kommende tid skal der laves le-
derevalueringer for alle kommunens
ledere. Evalueringen skal foregå med
den enkelte medarbejders navn. Be-
grundelsen er, at vi skal være en ar-
bejdsplads med åbenhed og tillid. I
første omgang lyder det rigtigt, - og
hvem kan i øvrigt være imod åbenhed
og tillid? Men når det drejer sig om at
skulle pege på sin leders gode og dårli-
ge lederegenskaber, stiller sagen sig
ganske anderledes. I de tilfælde, hvor
lederen ikke magter sin opgave, kan
det have store konsekvenser for den
medarbejder, der har peget på noget
negativt ved lederen.

Sagen har været behandlet i Hovedud-
valget, hvor medarbejderrepræsentan-
terne ønskede en anonym lederevalue-
ring. Vi er overbevist om, at der vil
komme en mere ærlig og brugbar le-
derevaluering ud af en anonym besva-
relse. Nogle vil påpege, at man skal
turde stå ved sine meninger. Ja, men
der er altså nogle, der ikke vil turde
svare ærligt, med mindre de kan være
anonyme. Og hvad er en evaluering så
værd, hvis den ikke er ærlig? Så vil
den kun kunne give et overfladisk bil-
lede af lederens egenskaber.
Vi er blevet spurgt, hvordan man skal
forholde sig, når man er usikker på

konsekvenserne af sin besvarelse. Der-
til har vi svaret, at man må gøre det så
godt, man kan. Man kan også helt
undlade at besvare skemaerne, idet det
er frivilligt for den enkelte, om man
vil deltage i lederevalueringen.
Der skal ikke herske tvivl om, at
Kreds 36 har kæmpet for, at det skulle
være anonyme besvarelser. Vi har un-
dersøgt, hvad eksperter har udtalt om
sagen, og vi har fundet ud af, hvad an-
dre har gjort. Stort set alle anbefaler
anonyme lederevalueringer. Desværre
lykkedes det os ikke at komme igen-
nem med dette.

Borgmester Olav Aaen skriver i den
husstandsomdelte pjece ”Politik i Fre-
densborg”, at økonomiudvalget bl.a. er
”på vej med” personaletrivsel.
At gennemtvinge en lederevaluering,
hvor lederen kan se hver enkelt medar-
bejders svar, opfatter jeg ikke som ve-
jen frem mod øget personaletrivsel.
Samtlige medarbejderrepræsentanter i
kommunens øverste samarbejdsudvalg,
Hovedudvalget har sagt fra over for le-
delsens krav om ikke-anonyme leder-

evalueringer, men ledelsen har valgt at
ignorere denne modstand.
Jeg har, trods grundig research, ikke
kendskab til andre kommuner, hvor man
på samme måde tilsidesætter medarbej-
dernes udtrykte ønske om anonymitet i
forbindelse med lederevalueringer.
Jeg har derimod erfaret, at statens øver-
ste instans inden for personaleledelse,
Personalestyrelsen, anbefaler anonyme
lederevalueringer bl.a. fordi ”En ano-
nym spørgeskemaundersøgelse vil som
oftest give den mest ærlige feedback til
lederen.”
Og samme fornuftige indstilling har,
blandt utallige andre virksomheder,  Vi-
denskabsministeriet, Græsted-Gilleleje
Kommune, Ankestyrelsen, Arbejdsska-
destyrelsen, Forbrugerstyrelsen, For-
svarsministeriet, Skatteministeriet, Epi-
nion, Post Danmark Service Center,
TDC Kabel TV samt den tidligere Fre-
densborg-Humlebæk Kommune.
Firmaet Cubion, der bl.a. står bag ledel-

sesudvikling i Odense Kommune skri-
ver ”Selve evalueringen af lederen/kol-
legaen er naturligvis anonym – den skal
ikke kunne bruges imod den, der har
givet besvarelsen.”
Hvis kommunen insisterer på at gen-
nemtvinge undersøgelsen mod medar-
bejdernes ønske, vil den ende med et
resultat, ingen kan sætte lid til.
Et resultat der ikke danner troværdig
baggrund for det videre arbejde med
lederevalueringerne. Og det er en skam.
Og spild af tid.
I kommunens oplæg står der, at man
kan undlade at svare på spørgsmål, man
ikke ønsker at besvare.
Man kan således helt undlade at svare
på alle spørgsmål – en mulighed, der
står åben for alle. Og man må jo ikke
forfølges, for hvad der er svaret eller
ikke svaret.
Derfor afleverer jeg et ubesvaret skema.
Der er ingen grund til at løbe nogen
unødig risiko.
Når kommunen igen kommer til fornuft
og gennemfører en anonym lederevalu-
ering i samarbejde med medarbejderne,
deltager jeg gerne.

Ikke-anonyme lederevalueringer
- et utroværdigt medarbejderONDE
Jeg afleverer et ubesvaret skema. Der er ingen grund til
at løbe nogen unødig risiko, skriver Jørgen Cseh,
næstformand i kreds 36

Henriette Stein:
Kreds 36 har kæm-
pet for, at det skul-
le være anonyme
besvarelser, men
desværre lykkedes
det os ikke at kom-
me igennem med
dette

Jørgen Cseh:
Når kommunen igen
kommer til fornuft
og gennemfører en
anonym lederevalue-
ring i samarbejde
med medarbejderne,
deltager jeg gerne.
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Med 100 pensionister var der
rekorddeltagelse i den fælles,
årlige udflugt for seniorerne i

kreds 35 og 36. Årsagen skyldes for-
mentlig, dels at pensionisterne bliver
flere og flere, og dels programmets
veltilrettelagte timing med udstillingen
”Skagensmalerne i nyt lys” på museet
Arken. En udstilling, som næppe kun-
ne være arrangeret af og på Skagens
Museum, der værner om sine grund-
læggere og ikoner og ikke kunne
drømme om rejse kritiske spørgsmål
omkring dem og deres virke i byen.
Redaktøren har nået skelsår og alder
og var med på udflugten, og hvis et
sidespring om Skagen må være ham
tilladt, så var han i efteråret 1963 et
halvt år på græs i byen. 1220 kr. om
måneden fik han for sin ulejlighed
med en 6. almen klasse, hvor han var
klasselærer nr. 12, fordi klassen siden
skolestarten hvert halve år havde fået
en ny lærerstuderende som klasselæ-
rer. En af dem havde dog kun holdt ud
i 3 dage, før han fandt ud at, at han
ikke skulle være lærer, hvilket han
meddelte seminariet.
Redaktøren boede hos frk. Fedder, en
fhv. lærer, som var vendt hjem til Ska-
gen for at nyde sit otium som pensio-
nist. Hun var ud af en gammel Ska-
genfamilie og er kuriøst nok en af de 4
småpiger i forgrunden på Krøyers
berømte Sct. Hans billede.
Hun var veninde med Helga Ancher,
datter af det berømte malerpar, og hvis
redaktørspiren havde været motiveret,
kunne han med garanti fået oplevet
Michael og Anna Anchers hus, før det
blev åbnet som museum i 1967. For

De klarede pynten
Et hundrede veloplagte, sultne og tørstige  pensionister deltog i kreds 35 og kreds 36’s
fælles årlige udflugt, der i år bl.a. Jgik til „Arken“, hvor de så og hørte om Skagensmalerne
i nyt lys

Tekst og fotos: Ole Sejer

Vidste du, at der er en lærer med på dette berømte maleri? Skagensmalerne ma-
lede hinanden som her i  Krøyers „Hip ,Hip, Hurra „ eller fiskerne.  Et maleri,
hvor både malere og fiskere er afbildet sammen findes ikke.  Når de indfødte er
med på malerier kommer de fra overklassen. En undtagelse er dog „Hip, hip,
Hurra“,  hvor der er en lærer med fra Skagen: Helene Christensen længst til høj-
re  med ryggen til.  Hun var kæreste med Krøyer, inden Marie overtog ham

frk. Fedder kunne tale om Skagensma-
lerne i timevis, men det interesserede
ikke redaktørspiren, som hellere ville
skrive breve og snakke i telefon med
sit hjertes udkårne, som han havde
mødt et halvt år forinden. Så da han
forlod Skagen med Skagenspaketen –
en coaster der havde en ugentlig tur
mellem København og Skagen - i ja-
nuar 1964 havde han end ikke været
på Skagens Museum.
Nu fik han så her i 2008 oplevet Ska-
gensmalerne på Arken og tilmed i nyt
lys, mens de ”objektivt” forsøgte at
skildre virkeligheden, verden af i går
med fiskerne, som malerne ligefrem
mente, var en race for sig, men så san-

delig ikke en af deres egne. Skagens-
malerne malede enten de indfødte eller
sig selv, og kunstnerne og de indfødte
optræder uendelig sjældent på samme
maleri. Undtagelsen er de malerier,
hvor kunstnerne og det bedre borger-
skab soler sig i hinandens selskab bl.a.
på jagtmalerierne, og Tuxen malede
med stolthed sig selv og konen med
kongen og dronningen i klitterne i
1915 under verdenskrigen to år før den
russiske revolution. Snobbede og sel-
viscenesatte var de alle til hobe nok
med socialisten Christian Krohg som
eneste undtagelse. Der var en verden
til forskel, en afgrund mellem kunst-
nerkolonien og de almindelige skagbo-

Pensionisterne har svært ved at holde humøret nede

Med ryggen mod muren i solskinnet udenfor Arken

er. Den gensidige forståelse kunne
ligge på et meget lille sted.
Men iscenesættelse af autentiske snap-
shots eller ej: smukt malede de med
geniet Krøyer i spidsen. Han indførte
solskinnet i Skagensmalerens værker,
som før han tilsyneladende altid var
malet i gråvejr.
Og solskinnet var da også helt Krøy-
ersk på udflugtsdagen, som efter det
meget givende besøg på Arken blev
forlagt til Restaurant Krabben i Val-
lensbæk Havn. Her blev der spist og
drukket til den store guldmedalje. Der
var selvsagt stor tilfredshed med fro-
kosten, der ville have gjort sig på et-
hvert maleri fra Skagen.
Rosenborg Slot med den nyrestaurere-
de riddersal var sidste del af program-
met, men det viste sig, at Chr. den 4.’s
lille lystslot ikke er gearet til at modta-
ge 100 pensionisters ”skoletasker” på
en gang. Taskerne måtte ikke tages
med indenfor. De kunne jo indeholde
bomber eller våben. Det tog lang tid at
få opmaganiseret de mange, farlige
tasker, og så viste det sig tilmed, at
slottet lukkede en time tidligere end
normalt, da det var hyret ud til et pri-
vat arrangement kl. 16. Kun en times
tid var der til rådighed for os oplevel-
seshungrende pensionister. Kis Bonde
udtrykte da også utvetydig utilfreds-
hed med det afkortede ophold, men nu
ved læseren altså, at Rosenborg Slot er
en mulighed, når der skal findes egne-
de lokaler til festlige, private sammen-
komster.
Men never mind. Hyggelig var turen,
og redaktøren var glad for at gense
mange, velkendte ansigter og kunne
ved selvsyn konstatere, at seniorerne
har svært ved at holde humøret nede.
Vi klarede pynten og kommer igen
næste år, også fordi frokosten med
tilhørende drikkevarer nu har nået et
for pensionister acceptabelt niveau. Dronningen af Rosenborg og Baunebjergskolen, alias Kis Bonde,  tager imod i

den nyrestaurerede Riddersal med en gestus,  der er en sand dronning værdig

Aksel Kristensen mente, det var på tide at få redaktøren foran kameraet i stedet
for bagved, og her sidder han så pænt og ordentligt på Restaurant Krabbens ter-
rasse  lige overfor konen mellem Hans Jensen og Bent  Skov Larsen. Ingen kan
se,  at han lige har fået 3-4 snapse og et par af de kolde fra kassen.  Hans og
Bent bærer det tydeligvis knap så pænt, men det skal være dem tilgivet på denne
dejlige dag. (Foto: Aksel Kristensen)

Hip, hip, hurra, snaps. Nødningen fej-
lede ikke noget på Restaurant Krabben
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Lad det være sagt med det samme:
Clement Kjersgaard er ikke blot
en af landets dygtigste Tv-værter

- mange mener ligefrem den bedste og
mest spændende - han er også en op-
lægsholder, der kan få folk op af stole-
ne, når han med små smil og store grin
gavmildt og flabet uddeler øretæver og
underfundige ræssonementer i 500%
nærvær. Alt i et medrivende, skiftende
toneleje, så tilhørerne må anspænde sig
til det yderste for at fange alle de poin-
ter og vurderinger, han fyrer af, uanset
om argumenter og belæg er tunge eller
fjerlette.

Trængsel på videns- om kompetence-
markedet
Han frabeder sig at blive tituleret som
journalist, men er dog helt på det rene
med, at det i al formidlende og politisk
virksomhed gælder om at udtrykke me-
ninger og holdninger.
- I er en af de talrige aktører på videns-
og kompetencemarkedet sammen med
ungdomsuddannelserne, universitetet,
aftenskolerne, medierne, forlagene,
virksomhederne, diverse kursusudbyde-
re osv., osv. Måske er det provokerende
for jer, at jeg taler om „markedet“, men
jeg havde jo på forhånd advaret om, at
jeg var sort, lyder det fra Clement
Kjersgaard, der sluttede ”Store Kursus”

Vil I være rovdyr eller byttedyr?
Hvis lærerne ikke står sammen og bliver enige om, hvilken vare de vil sælge på marke-
det, vil de blive trukket rundt i manegen, mener Tv-værten, Clement Kjersgaard

for regionens TR’er af under overskrif-
ten ”Modarbejder vi det, vi har brug
for?“
Og det mener han uforbeholdent, at læ-
rerne og folkeskolen gør helt på linie
med stort set alle andre, store offentlige
institutioner og foreninger, fagforenin-
gerne inklusive, fordi de befinder sig i
en identitetskrise og har vanskeligt ved
at markere sig i forhold til kunderne og
begrunde deres berettigelse.
- Alle forsøger at sætte dagsorden for at
vise, at kunderne får noget for pengene,
for alle er i en konkurrencesituation.
Folkeskolen konkurrerer med privat-
skolerne, universitetet med handelshøj-
skolen osv.

Et magtspil
I er traditionelt på et vidensmarked,
men I kunne jo også agere på et opdra-
gelsesmarked, og måske vil forældrene
gerne betale en høj skat for, at I opdra-
ger og løser konflikterne mellem børne-
ne indbyrdes og de voksne, som foræl-
drene ikke selv gider eller kan løse,
mente Clement Kjersgaard. Han adva-
rede dog mod, at lærerne markedsførte
sig alt for entydigt med den vare, for så
ville det blive hovedopgaven for lærer-
ne i alle kommende generationer. Eller
måske skal folkeskolen manifestere sig
som en Public Service-institution med

demokratifremmende funktioner? Og
hvis folkeskolen vil tilbyde at løse de
sidste 10 års og den næste 10 års største
problem: Integrationen, så vil politiker-
ne i den grad komme til lommerne, for
den opgave har de jo ikke selv magtet.
 For lærerne består problemet i at blive
enige som faggruppe i satsningen.
- I er alt for stolte, alt for socialiserede
af jeres professionsbaggrund, og det i
en sådan grad, at folkeskolen efter jeres
mening grundlæggende og pr. automa-
tik er god, og det kan svække jer. Men
før man - ud fra den store, fede harmo-
niske forståelse af, hvad folkeskolen er
- tager den diskussion, så træd et skridt
tilbage og find ud af, hvad I selv som
lærere vil. Først når I har fundet ud af
det, kan I gå i forhandling med alle de
indspiste interessenter i skolen, der for-
søger at trække jer rundt i manegen og
pålægger jer opgaver, der slet ikke er
ressourcer til. Bemærk: det er et magt-
spil, og sæt ikke jeres lid til et rege-
ringsskifte. En evt. socialdemokratisk
regering kan såmænd vise sig at være
lige så resultatorienteret som den nuvæ-
rende. I skal finde ud af, om I vil være
rovdyr eller byttedyr, lød rådet fra Cle-
ment Kjersgaard.

Den gode lærer og den gode elev
Han fremhævede to formål for folke-
skolen, som han mente, er to sider af
samme sag: Dels skal den styrke det
danske erhvervsliv, som under globali-
seringen vil komme ud i gevaldig sø-
gang, og dels skal folkeskolen sørge
for, at intet talent går til spilde. Det er
der ikke for meget af, så den negative
sociale arv skal brydes.
Den gode lærer karakteriser han ved
eksemplets magt, hvor læreren ved sin
egen tilgang til faget viser, hvordan
man arbejdet med stof og materiale, og
den gode elev kan arbejde længe, hårdt
og grundigt med stoffet, for konkurren-
cen bliver hård i fremtiden.
Og det er en stor misforståelse, at al ud-
dannelse i vores lille land skal være åh,
så rar og hyggelig.
- Det med, at vi i Danmark mener, vi er
så Fandens kreative, passer jo ikke. De
siger det samme om sig selv i Korea,
Japan og Taiwan. Der er ingen, der gi-
der stå ved et samlebånd, og forestillin-

gen om, at det bare er kineserne, der får
skåret fingrene af ved samlebåndet,
mens vi sidder på vores flade og er kre-

I forbindelse med OK08 er der for
alvor kommet fokus på MED-udval-
gets rolle, når det gælder arbejdsmil-
jøet. Vi skal nu bl.a. aftale retningsli-
nier for trivselsmålinger, der vel at
mærke ikke er det samme som ar-
bejdspladsvurderinger, og fælles for
dem er, at der skal udarbejdes hand-
lingsplaner, hvis der opstår proble-
mer.

Der er klare retningslinier for ind-
satsen mod stress
Det er jo en overordnet kommunal
aftale, men dog kan man godt have
en for de enkelte skoler, så vi ikke
nødvendigvis skal vente på, at kom-
munen beder os foretage en undersø-
gelse af det psykiske arbejdsmiljø,
men den enkelte skoles MED-udvalg
kan tage initiativ hertil.
Der var en af de ting, Lisbeth Her-
skind, konsulent i DLF og oplægs-
holder på ”Store Kursus” for TR i re-
gionen fremhævede. Stress, som er et
voksende problem ude på vores sko-
ler, havde hun også på programmet.
Nyt for mig var, at der er klare ret-
ningslinier for indsatsen mod stress:

1. Man skal forholde sig til
• Identificering
• Forebyggelse og
• Håndtering
2. Det er et kollektivt problem

3. Stress skal tænkes ind i arbejdstil-
rettelæggelse, udfoldelsesmuligheder
og kulturer.

På skolerne skal vi også aftale ret-
ningslinier for sundhedsforebyggelse
og disse retningslinier skal indeholde
konkrete forslag og initiativer. Som
konkrete eksempler nævnte Lisbeth
Herskind rabat på fitnesskort for de
ansatte, adgang til gratis frugt på
skolen mm.

Nyttige links
Nyt er det også, at vi skal til MUS-
samtaler hvert år, og vi fik nogle rig-
tig gode links til sider, hvor man kan
hente yderligere information:

KTO.dk
KL.dk
Personaleweb.dk

Specielt sidstnævnte har mange gode
forslag til udersøgelser, og her kan
man også down-loade fire forskellige
stress-magasiner og stress-håndbo-
gen (Stop Stress).
Afslutningsvis omtale Lisbeth Her-
skind det arbejde, man har gjort på
nogle skoler i Nordjylland, hvor man
har opnået flotte resultater for at få et
bedre arbejdsmiljø. Også disse be-
skrivelser og undersøgelser kan hen-
tes på www.Personaleweb.dk

MED og arbejdsmiljø
Af Gitte Quist, TR på Skolen ved Gurrevej

Clement Kjersgaard her med hjertebar-
net ”Ræson”, et uafhængigt livsstilsma-
gasin om dansk og international politik.
Det koster små 200 kr. pr. halvårlige
nummer, men han hævder, at han er ved
at forhandle en favorabel pris til lærere
med DLF.
Han er født i 1975 og har gået på ka-
tolsk skole i København og Århus, hvor
han voksede op. I 1994 blev han som
den første dansker student fra United
World College i Hongkong, og i 1997 fik
han bachelorgrad i filosofi, politik og
økonomi ved universitetet i Oxford. En
uddannelse han senere supplerede med
BA som scient. pol. ved Københavns
Universitet. Har siden 2004 været tv-
vært, skribent og efterspurgt foredrags-
holder. Modtog også i 2004 Hal Koch
prisen ”for sit enestående engagement i
demokrati og samfund”.
Overbragte også på det tidspunkt ”Ræ-
sons” læsere denne indlysende sandhed:
Man skal ikke basere sin lykke eller sjæ-
lefred på en kvinde. Fik ikke desto min-
dre i 2005 en søn med den prisbelønne-
de journalist og forfatter Angela Brink,
men har altså angiveligt ikke baseret sin
lykke eller sjælefred på hende

ative holder ikke en meter, ifølge Cle-
menstKjersgaard.
Vi skal bygge bro mellem de traditio-
nelle opfattelser eller paradokser: det
sociale og det faglige, så folkeskolen
bliver et neutralt, sagligt og fagligt rum,
og når lærerne betræder den bro, giver I
eleverne meget mere, end I selv tror, I
giver dem, lød de rosende ord fra den

uortodokse Tv-vært.
… og så var der tæsk i almindelighed til
pressen og journalisterne for den mang-
lende politiske debat og i særdeleshed til
Kim Bildsø Lassen, som i TV undlod at
gå i kødet på Ben Bentsen for at få præ-
ciseret, hvad det egentlig var, Ben
Bendtsen havde gjort for folkeskolen.

Tekst og fotos: Ole Sejer

Gitte Quist:
 Hvis man har
brug for yderli-
gere informati-
on, kan jeg
varmt anbefale:
Personaleweb.dk

Lisbeth Herskind:
Den enkelte skoles
MED-udvalg kan
selv tage initiativ
til en undersøgelse
af det psykiske ar-
bejdsmiljø
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Birger  Lund,  pædagogisk ansvarlig  i Helsingør Lærerforening, har deltaget i en konfe-
rence med temaet „Nationale tests - værktøj til planlægning af undervisningen af børn
med særlige behov eller til rangordning som kontrolforanstaltning?“
Konferencen var arrangeret af Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse.

Per Kjeldsen indledte med at for-
klare, hvorfor de nationale tests
er indført. Ifølge Bertel Haarder

er de indført, for at lærerne hele tiden
kan konstatere, hvem der har brug for
hjælp, så der kan sættes ind med rele-
vant undervisning.
Det skulle give et sikkerhedsnet under
de mest udsatte elever blandt andre de
mange tosprogede elever, som risikerer
at få alt for lidt ud af undervisningen.

Testapparatet skal forbedres eller
helt droppes
Knud Illeris behandlede spørgsmålet
om de nationale tests ud fra et lærings-
perspektiv. Hvordan kan det forventes,
at sådanne tests vil påvirke børnenes
læring? Kognitivt, emotionelt og so-
cialt. Hvordan påvirker tests, internati-
onale sammenligninger, øget topsty-
ring, kontrol og evalueringer børnenes
læring?
Han konkluderede: Der er intet belæg
for, at de nationale tests virker udvik-
lende for den enkelte elevs øgede til-
egnelse af „ faglighed“. Man måler
kun dele af eleven. Man måler f.eks.
ikke elevens „ sociale kompetencer“.
Så ifølge Knud Illeris skal det nationa-
le individuelle testapparat forbedres
væsentligt, hvis ikke det skal droppes
helt.

De kognitive evner skal fremmes
Kjeld Fredens mener, at den kreative
side af eleven skal styrkes. Det er slet
ikke nok, at teste faktuel viden, da det,
der er brug for i fremtiden, er menne-
sker, som kan tænke kreativt og for-
holde sig til internettet, der vil domi-
nere i fremtiden. Derfor er det ikke
nok at sidde inde med en faktuel vi-

den.  Man skal også fremme en sam-
menhæng i viden, så man kan udvikle
de kognitive kort, der gør det muligt at
overskue og sortere i en enorm mæng-
de af ekstern viden.
Skolen burde derfor indrettes på en
helt anden måde:
1. Velkvalificerede lærere med stor fri-
hed til selv at bestemme.
2. Udvidede rammebestemmelser
3. Penge til forsøgsundervisning og
rapporteringskrav.
Den nuværende testpolitik er pensum-
orienteret, indordnende og præget af
kedsommelighed. Det der skal til er at
styrke selvstændigheden, ansvarlighe-
den, fleksibiliteten og fællesskabet.

Et nej er kun en midlertidig udsæt-
telse af et ja
Per Kjeldsen slog til lyd for, at de nati-
onale tests blev afskaffet. Hvorfor na-
tionale tests, når lærerne i forvejen
bruger ca. 25 mio. kr. årligt på eksiste-
rende diagnostiske test og stand-
punktsvurderinger i et sådant omfang,
at alle lærere allerede nu kender alle
børn med særlige behov?
De 100 mio. kr. kunne bruges bedre
ude på skolerne, bl.a. med kurser i un-
dervisningsdifferentiering og nye ma-
terialer til undervisningsdifferentie-

ring. Det skal der arbejdes hen imod.
Folkeskolen er ikke så ringe endda,
men selvfølgelig kan den blive
bedre.Vi skal bare blive ved med at
blive ved.
Som Per Kjeldsen afslutningsvis sag-
de: Trøst dig, et nej er kun en midlerti-
dig udsættelse af et ja.

De 100 mio. kan bruges bedre ude
på skolerne
En meget spændende og inspirerende
dag, med fokus på pædagogik.
Jeg deler i øvrigt Per Kjeldsens syns-
punkt vedrørende de nationale tests.
De 100 mio. kan bruges meget bedre
ude på skolerne.
Rummelighedsbørn kræver nye under-
visningsmetoder og nye materialer til
undervisningsdifferentiering.
Det er nødvendigt at arbejde hen imod
bedre muligheder for at tilrettelægge
en undervisning tilpasset den enkelte
elev.
Kjeld Fredens appellerer til en styrkel-
se af den kreative side af eleven. Også
et synspunkt, som er meget vigtigt i
den fremtidige debat om, hvilken vej
folkeskolen skal gå.
Der er nok at tage fat på for at styrke
fremtidens folkeskole.
Retningen er der som bekendt ikke po-
litisk enighed om.

Skepsis overfor de nationale tests Hvordan forholder vi os til kon-
flikter på vores arbejdsplads

Kirsten Steen skriver om konfliktfastholdelse, konfliktundgåelse eller konfliktløsning

Inden vi taler om at løse konflikter, er det vel på sin plads
at definere, hvad vi forstår ved en konflikt. Ifølge Laila
Jensen (organisationspsykologisk Praksis) kan en konflikt
defineres på denne måde: En konflikt er en uoverensstem-
melse, der giver spændinger og kommunikationsproble-
mer i og mellem mennesker

Når mange mennesker er mere
eller mindre tvunget til at være
sammen mange timer om da-

gen, vil der naturligt opstå konflikter
ind imellem – vel egentlig hver dag.
Det er der i sig selv ikke noget galt i.
Problemet er, hvordan vi får løst vores
konflikter.

Konflikter tapper energi
De fleste af os kender en masse til teo-
rier og metoder omkring konfliktløs-
ning, men det kræver øvelse og tid at
kunne bruge redskaberne. Når man
tænker tilbage på seminarieuddannel-
sens indhold på dette område, er det vel
ikke så mærkeligt, at mange af os ikke
føler os klædt ordentligt på til at løse
konflikter. Vi er nok heller ikke alle lige
gode til at håndtere kritik, som jo meget
nemt bliver personlig. Når vi løber ind i
alvorlige konflikter, kan det være svært
at bevare det professionelle overblik, og
derfor bliver vi ofte følelsesmæssigt
ramt, - og det gør ondt!
Der er en fantastisk mængde energi
gemt i konflikter. De konflikter på ar-
bejdspladsen, vi ikke magter at løse el-
ler bevidst overser, suger energi ud af
alle implicerede – og ofte også af andre
kolleger, som egentlig ikke er indblan-
det i selve konflikten. Til gengæld fri-
gøres der en masse energi, når en kon-
flikt er løst på en tilfredsstillende måde.
Og man føler sig ofte både stolt og let-
tet bagefter.
Mange konflikter tager udgangspunkt i
uafklarede forventninger og forskel i
værdisæt. En del konflikter kan også

hidrøre fra privatsfæren, men komme
til udtryk på arbejdspladsen i form af
lav tolerance, ændret adfærd, vrede, ag-
gression, opgivenhed osv.
Det er klart, at alle i en organisation har
ansvar for at være med til at afklare og
løse konflikter. Men alligevel knytter
der sig et særligt ansvar til lederen, sik-
kerhedsrepræsentanten og tillidsrepræ-
sentanten. MED-udvalgene bør – selv-
følgelig i tæt samarbejde med alle kol-
leger - lave retningslinjer for hensigts-
mæssig konflikthåndtering. Men igen
er teorierne ikke nok. Det er vigtigt, at
alle medarbejdere føler sig ansvarlige
og deltagende i løsning af konflikter.
Man kan sige, at jo bedre psykisk ar-
bejdsmiljø, man har på den enkelte sko-
le, jo bedre vil man være til at håndtere
konflikter.
Et godt redskab til arbejdet omkring
konfliktløsning er konflikttrappen, som
i virkeligheden bør
hænge på ethvert lærer-
værelse, så man i en-
hver konfliktsituation
bliver bevidst om, hvor-
vidt man er ved at op-
trappe eller nedtrappe
konflikten.

TR’en i konflikten
Oplægget på ”Store
Kursus” for TR i regio-
nen lovede at tage fat på
spørgsmålet: Hvordan
bliver tillidsrepræsen-
tanten bedre til at agere
i konfliktfyldte situatio-
ner? Så langt nåede vi
ikke, - eller jeg gjorde i
hvert fald ikke. Men jeg
fik meget stof med
hjem til videre tænk-
ning. Især omkring
hvor ”farligt” det er,
hvis tillidsrepræsentan-
ten kommer til at invol-
vere sig personligt/fø-
lelsesmæssigt i konflik-

ten og på den måde enten overtager den
eller bliver part i den. Så hvad kan man
fremover forvente sig, når man snakker
med sin TR i forbindelse med konflik-
ter?
Måske bliver svaret noget i retning af:
• Jeg vil – som TR – gerne tale kon-

flikten igennem med dig og hjælpe
dig med at blive afklaret omkring
problemet.

• Jeg vil – som TR – gerne hjælpe dig
ved at spørge ind til dine egne tanker
omkring løsning af konflikten.

• Jeg vil – som TR – gerne være til ste-
de, når du snakker med de øvrige in-
volverede og evt. med ledelsen, hvis
du har brug for det.

• Jeg vil – som TR – altså gerne hjælpe
dig med at løse konflikten uden dog
direkte at overtage

den.

Laila Jensen:
En konflikt er en
uoverensstemmelse,
der giver spændin-
ger og kommunika-
tionsproblemer i og
mellem mennesker

Kirsten Steen,
TR på Niverødgård-
skolen:
Det kan blive proble-
matisk, hvis TR  in-
volverer sig person-
ligt/følelsesmæssigt i
konflikten

Kjeld Fredens: Vi kan lære på tre må-
der, nemlig gennem oplevelse, hand-
ling og forståelse, og de kan kombine-
res. Nogle foretrækker dog den ene
frem for den anden, og en sådan præ-
ference kaldes for en læringsstil. Når
de spiller sammen taler vi om kreativi-
tet, som er alle uddannelsers højeste
mål, idet faglighed kun er et middel til
kreativitet.

Per Kjeldsen: Lad os afskaffe de nati-
onale tests.  Hvorfor bruge tid og pen-
ge på dem, når lærerne i forvejen bru-
ger ca. 25 mio. kr. årligt på eksisteren-
de diagnostiske test og standpunkts-
vurderinger i et sådant omfang, at alle
lærere allerede nu kender alle børn
med særlige behov?

Birger Lund:
De 100 mio. kunne
bruges bedre ude
på skolerne,  hvor
kravet om større
rummelighed, kræ-
ver nye undervis-
ningsmetoder og
nye materialer
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Hvordan får man arbejdsglæde og begejstring i stedet for fortvivlelse og stress?
Sonja Thorup Pallesen, lærer på Nivå Centralskole, videregiver her en opskrift, hun fik
på kreds 36’s medlemskursus

Arbejdsglæde og begejstring

Femte september var der atter rin-
get ind til medlemskursus på
Frederiksdal Hotel - og igen

med ankomst i smukt eftermiddagssol-
skin. Efter kaffen med kage fik vi en
indledning med virksomhedskonsulent
i stress og trivsel, Lisbeth G. Petersen
(LGP) under overskriften Arbejdsglæ-
de og begejstring. Hun er sønderjyde
med mand og fire voksne børn.
Entreen er et fyrværkeri - vi er omgå-
ende i hendes hule hånd. LGPs motiv
er at gøre en forskel for mennesker,
som er sygdomsramte på gr. af stress
på steder med højt sygefravær, brok,
manglende personaletrivsel. Målet er
at gøre det enkelt: Arbejdsglæde/be-
gejstring kontra fortvivlelse/stress - at
gå hjem efter arbejdsdagen og kunne
slappe af - det sidste må ende galt -
måske med lægebesøg, psykologbi-
stand med ventetid på op til 8 uger.
Hun har oprettet et center for stress-
ramte i tre sommerhuse ved Flensborg
Fjord, hvor der arbejdes med både
krop og psyke, og hvor man skal kom-

me parvis - eventuelt med en ven/ven-
inde - en at reflektere med. Her ses og-
så på baggrund - det hele menneske.

Hvordan omtaler du din kollega?
Hvad giver lyst til at møde op på ar-
bejdet dagligt - ud over lønnen?  LGP
påpeger, at kollegerne er det vigtigste,
herunder egen rolle i forhold til de øv-
rige. Hvordan omtaler vi kollegaen?
Hvordan bliver vi mon selv omtalt?
Hvorfor må ingen være bedre end an-
dre i Danmark. Lisbeth Petersen for-
tæller, at hun har boet i såvel Califor-
nien, Singapore som Skotland - ingen
jantelov her. Hvornår i barndommen
skifter dette at være stolt af egne be-
drifter til at finde fejl hos andre. Hun
fortæller en historie om en søns 13-tal
til eksamen. Naboens reaktion: ”Hvad
fik de andre?” ”Var det noget let stof?”
I Californien ville naboen komme ind
med blomster, lykønske og fortælle
vidt og bredt om bedriften.

God ledelse lig med nærvær, dialog
og begejstring
Fejlfindingsmodellen er nedbrydende -
søg i stedet de gode kompetencer og
fremhæv dem. Dette gælder i både
omgangen med kollegaen og eleven,

ram medmennesket på stoltheden.
Hvordan opfører du dig over for andre
mennesker? Hvilken rolle spiller du?
Kommer en ind med negative ”vip-
ser”, så sig til vedkommende: ”Det er
en ommer!” Hjælper det ikke, så send
hende hjem.
LGP siger til os, at der skal være hilse-
pligt fra mandag morgen. Er der en,
som ikke reagerer, så tag pulsen på
vedkommende og fortæl, at du var i
tvivl om, hvorvidt der var liv. Hun for-
tæller os, at Middelfart Sparekasse har
Danmarks bedste ledelse med trivselen
helt i top under overskrifterne 1: nær-
vær, 2: dialog, 3: begejstring.
1: Chefen kunne ikke drømme om at
gå ind og tænde computeren, før han
har hilst på alle ansatte, og han reage-
rer på, hvis en ser ud til at have det
dårligt. Nærværet forplanter sig. 2: En
åben kultur giver genlyd i virksomhe-
den: ”Her på skolen snakker vi kun til
og med hinanden - ikke om hinanden.”
Dialog frem for sladder. 3: Alt, hvad
der går godt, bliver fremhævet. Begej-
stringen begynder hos dig selv. Her
fortæller LGP om en oplevelse hun og
hendes mand havde med en tjener un-
der en middag på et hotel. Denne tje-
ner gjorde med sin glæde, underfun-

dighed, muntre og vittige facon
aftenen til en uforglemmelig op-
levelse og til et eksempel vær-
digt at eftergøre.

Det tager to år at komme sig
oven på stress
Hvordan har du det? Vi bliver
nu hver især bedt om at give os
selv en karakter fra 0-10. 8-10 =
super; 5-7 = OK - lidt gråt.-
Hvad skal der til for, at jeg
kommer op på 8? Ikke meget.
Vi skal holde fokus - ved ikke,
hvor længe vi er her. 0-5 =
hjælp behov. Ligger du på 8-10
har du en høj tolerance, 0-5 en
lav.
STRESS er lig med at miste
overblikket - må da ikke fort-
sætte - brug for hjælp. Travlhed
kan man arbejde sig ud af. Skriv
ned om problemerne - hvad skal
der til for at rette op på nogle af
tingene?
0-5 = selvværd i bund - handlingslam-
met. Professionel hjælp samt tid hjæl-
per. Det tager to år at komme over
stress - gælder også dødsfald, skilsmis-
se.- Man kommer stærkere ud efter de
to år - ”aldrig mere vil jeg derud”.
Holde fokus for at få hverdagen til at
fungere - også parforholdet. Hav styr
på åndehullerne i dit liv - tid til reflek-
sion - få ny energi. Har man ikke tid til
at reflektere - går fra det ene møde til
det andet - vågner klokken fire: Hav
da blok og papir parat og skriv ned.

Kvinder og mænd reagerer forskel-
ligt
Oplægget går mod sin slutning, og vi
er stadig fokuserede, har lyttet intenst
og grinet meget - både af ind-
holdet i foredraget og med Lis-
bet G. Petersen, som har sin helt
egen stil i latter - noget vi tidligt
fik en forklaring på: Den har
været der fra barnsben og kan
ikke sådan styres! Det alvorlige
emne bliver leveret vittigt og
energifyldt.
Ifølge LGP reagerer kvinder og
mænd forskelligt, når de er ramt
af stress. En kvinde bliver hid-
sig og opfarende, en mand kan
ingenting. Hjernen skrumper
ind.

Åndehuller er vigtige
Vi skal huske at inddele dagen
således, at vi undgår at bryde
sammen: 1/3 arbejde, 1/3 fami-
lie/venner, 1/3 dig selv, og vi
skal være opmærksomme, når

Sonja Thorup Pallesen: Begynd med
dig selv. Giv klare beskeder, vær åben,
deltagende og fokuseret

grænsen er nået - gøre noget ved det:
yoga, afspænding f.eks. Vær også op-
mærksom på din kollega: ”Jeg kan se,
du ikke har det godt, er der noget, jeg
kan hjælpe dig med?”
Vær opmærksom på, hvad der er godt
ved din arbejdsplads, hvad dårligt -
hvad gør vi ved problemerne. Tænk
kreativt. Sørg for selv at have åndehul-
ler: motion, bad, sov, massage, læse,
gøre rent, musik, sex, ud af huset, sæt
ord på, vær spontan, forkælelse, skab
positiv stemning. Motion er guld
værd, sender endorfiner fra musklerne
ud i blodbanerne. Føler du dig stresset,
så kig på det punkt, som er længst væk
i 30 sek. -1 min. - så slapper du af.

Prøv at nytænke, finde andre måder at
løse problemerne på.

Du skal have sex to gange om ugen
Til sidst sagde LGP, at: ”Du skal have
sex to gange om ugen. Siger du nej,
skal du inden for de næste 24 timer
selv tage initiativ”. Endelig at vi skal
huske at bruge hinanden, dele den vi-
den vi har med kollegaen.
En konklusion kunne være, at det be-
gynder hos dig selv: Giv klare beske-
der, vær åben, deltagende og fokuse-
ret. Lisbeth G. Petersen gav os en flot,
munter og lærerig oplevelse i sit to ti-
mer lange foredrag.

Lisbeth G. Petersen forstod kunsten at vække glæde og begejstring

Lisbeth G. Petersen: Begejstringen begynder hos dig selv

Skab åndehuller:
Motion, læsning, musik, gå i
bad, gør rent, sex, skab positiv
stemning
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Så blev det fredag den 5. september.
Seks timers undervisning er overstået
og YES – vi skal på medlemskursus på
Hotel Frederiksdal. ( Første gang for
Charlottes vedkommende – femte
gang for Susannes). Emnet er ”Ar-
bejdsglæde og begejstring”, og det kan
man da kun glæde sig til.

Inspirerende og underholdende
Ved ankomsten ventede kaffe, te, kage
og ”kæmpe”bær. Efter at have tanket
op, var vi klar til at høre Lisbeth G.
Petersen fra LGP-Consult fortælle om
arbejdsglæde og begejstring. Nærvær,
dialog  og begejstring var nøgleorde-
ne. Hun var meget inspirerende og
underholdende, og hun holdt os fanget
i ca. 2 timer helt uden pause. Meget
havde man da nok hørt før, men det
var ting, som man ikke kan blive min-
det om ofte nok. Begejstringen var
hjemme.

På Furesøens vove
En time på altanen med hyggesnak, og
så var vi klar til ”Furesøen rundt” i
turbåden, siddende i stor fare for de
springende champagnepropper. Det
var en dejlig sejltur, og snakketøjet
stod ikke stille.
Efter en veloverstået sejltur ventede os
en dejlig 2-retters middag. Aftenen
fortsatte med jukedans og kollegial
hygge, og for at ingen skulle gå sultne
i seng, blev der også serveret natmad.
Så ventede dynerne på nogle af os,
mens andre festede videre.

Personalegoder til diskussion
Vi vågnede til silende regn og huskede
at sige ”god morgen” til hver en del,

Så derfor håber Charlotte Herforth og Susanne Hodal fra
NGG at få flere kolleger fra skolen med på næste års kursus

Det var en god oplevelse
Fra kreds 36’s medlemskursus

Home of Finn Juhl
Hvis du ikke ved, hvem arkitekten Finn Juhl er, så havde
du noget til fælles med redaktøren, men kun indtil han tog
med kunstforeningen Paletten til Ordrupgaard for at høre
om arkitekten og se hans hus. Det ligger lige ved siden af
Ordupgaard, og museet har ved donation fået huset over-
draget. Det står nu fuldt møbleret med Finn Juhl berømte
og dyre designermøbler, nøjagtig som da han døde i 1989.
Ved selvsyn kan man overbevise sig om, at hans ambition
om at skabe et ”Gesamtkunstwerk”, hvor alt var tegnet af
ham selv, er lykkedes. Han er verdensberømt i USA og Ja-
pan og har bl.a. tegnet Formynderskabets mødesal i FN-
bygningen i New York. Finn Juhl var med i den epokeska-
bende bevægelse Danish Modern, guldalderen for dansk
møbelkunst, der ud over Finn Juhl talte store navne som
Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kærholm, Kaare klint,
Mogens Koch, Børge Mogensen m.fl.
Palettens næste arrangement er et besøg på Nivaagård,
hvor Niels Strøbeks subtile kunst p.t. udstilles onsdag den
26. nov. Kl. 14.45

Paletten er en kunstforening for
alle ansatte og deres pårørende
på skolerne i Fredensborg
Kommune.
Næste arrangement på Nivaa-
gård, hvor Niels Strøbek udstil-
ler, onsdag den 26. november
kl. 14.45

der rørte sig i rummet, ja selv til to
edderkopper, der sad på væggen og
troligt havde passet på os hele natten.
GOD MORGEN, højt og tydeligt.
Velankommet til en fantastisk morgen-
buffet, huskede næsten alle ordene fra
fredag: At melde sin ankomst med god
energi og et tydeligt ”GOD MOR-
GEN” - dette selvfølgelig med en
overstadig overdrivelse, efterfulgt af
latter.
Henriette, fra kredsen, holdt et kort
oplæg, hvorefter vi skulle tage stilling
til personalegoder i det kommunale.
Hvor vidt skulle kommunerne tegne
privat helbredsforsikring for os ansat-
te? Dette med henblik på, at vi kunne
blive behandlet på privathospital og
derved springe køen over. Endvidere
skulle vi drøfte eventuelle andre perso-
nalegoder.
Herefter gik vi i grupper ud i den nu
solbeskinnede skønne natur og disku-
terede udfra oplægget.

Små og store fødder
Da vi kom tilbage, ventede Bent Jen-
sen, dir. for BestBrain Aps. Han fortal-
te om, hvordan Toyota-fabrikkerne

fungerer, og hvordan de benytter Lean-
metoden. Er det noget, vi kan overføre
til folkeskolen? Hvorfor gik det galt?
Hvordan kommer vi videre? Problemer
anerkendes og løses systematisk. Brug
af visuel information var almindelig
brugt – det var her jeg fik billeder af
små fødder, afmærket på gulvet mod
skolegården og elevtoiletterne, og store
fødder mod lærerværelset. Men mon
ikke vi alle ved det.
Så var det tid til afrunding og tak for et
godt medlemskursus, videre ind til
endnu et fantastisk måltid og så sige
farvel og på gensyn.
Med det in mente vil vi til næste år
forhåbentlig ikke kun være to personer
fra NGG, for hvor er mange af vores
kollegaer gået glip af en god oplevelse.

Stå aldrig til søs, lad de andre stå,
hedder det, men Susanne Hodal og
Charlotte Herforth fra NGG fortrød
ikke, at de havde vovet sig ud på Fure-
søens vove

Lisbeth G.
Petersen havde
noget på hjerte
om  arbejds-
glæde og begej-
string, og tog
forsamlingen
med storm.
Læs side 20-21

Direktør Bent Jensen fra BestBrain:
• I LEAN er en leder først og

fremmest  lærer og mentor
•  Genchi Genbutu: Se det selv
• Nemawaski:

- som skilpadden - ikke haren
- konsensus
- hurtig gennemførelse

• Visuel styring

Kollegerne på Nivå Centralskole er fortsat de bedst repræ-
senterede på medlemskurset, men var dog ikke så massivt do-
minerende som tidligere år.
Middagen på Frederiksdal er god, men frokosten herunder er
uovertruffen. Pigerne forsyner sig med  frugt, salat og  fisk

Intens værdidiskussion lørdag formiddag: Er det godt eller
skidt, hvis kommuen tegner en sygeforsikring for os? Læs i
næste nummer, hvad lærerne i kreds 36 og kredsstyrelsen
mener om den sag. Herunder har Lars Lindstrøm og Nils
Wulff travlt med at lade propperne springe på Furesøen

Natten er vor egen.  Men hvorfor tre
glas på Baren i Frederikdals kælder?

Hvad man da
ikke kan komme
ud for, når man
vover sig ud  på
Furesøens vove.

Finn Juhls sofa „Poeten“ hedder sådan,  fordi Henning
Mouritzen sad i den i „Poeten og Lillemor“. Redaktøren
har altid troet, den sofa var købt i Dallevalle, men er nu
 blevet belært om, at den sofa er en rigtig dyr sag

En man interesseret i arkitektur,
møbelkunst og design, er Ordup-
gårds udstilling om Finn Juhl og
hans hus absolut et besøg værd
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Den praktisk-musiske
dimension i skolen...
...er den fineste, mest raffinerede og eneste menneskelige vej til demokratisk dannelse,
skabelse af livsmod og disciplinering til at lære, skriver Jens Raahauge

Med Kronprinsesse Mary i Uganda
Lige nøjagtig nu søndag aften, mens
denne klumme skrives, er Kronprin-
sesse Mary ifølge DRs TV-nyheder på
vej til at besøge et skoleprojekt i
Uganda, hvor man forsøger at give
flygtede børnesoldater en ny start nu.
I Nyhedernes forskræp til besøget var
der et interview med projektets psyko-

log, som fortalte, at man prøvede at gø-
re de tidligere børnesoldater til menne-
sker igen ved terapi, og ved hjælp af
drama, dans, kunst og sport.
Og så kan protektor for Dansk Flygt-
ningehjælp, Kronprinsesse Mary, ved
selvsyn konstatere at det virker, at den
praktisk-æstetiske dimension i under-
visningen er det grundstof, man gør
mennesker af.

En snigende afhumanisering
af skolen
Måske ved hun det godt i forvejen,
men hun kommer fra et kongerige,
hvor den politiske dagsorden omkring
hvad der er vigtigt i skolen, har margi-
naliseret de praktiske og musiske fag.
Bedst og mest konkret ses det i den nye
læreruddannelseslov, som vil medføre
at det i fremtiden bliver vanskeligere at
skaffe kompetente undervisere til disse
fagområder. Men også fokuseringen på
testning i de testbare fag fremmer på
tåbeligste vis en snigende afhumanise-
ring af skolen. Ja, tendenserne samles
på tydeligste vis i den ændring af sko-
lens formålsparagraf, hvor skolen mål-
rettes ungdomsuddannelserne og hvor
det personligt dannende er gledet ud.

Den haardersk-egelundske smal-
tænkning
Denne haardersk-egelundske smal-
tænkning overser i al sin lineærthed det
forhold, at den praktisk-æstetiske di-
mension er den fineste, mest raffinere-
de og eneste menneskelige vej til de-
mokratisk dannelse, skabelse af livs-
mod og disciplinering til at lære.
Enhver der underviser i et praktisk eller
æstetisk fag, må kræve en disciplin der
er langt mere konsekvent og mærkbar
end hvad der kræves i andre faglige
sammenhænge. Tænk bare på en sløjd-,
en musik-, en idræts-, en billedkunst-
eller en hjemkundskabstime uden di-
sciplin: Kaos! At lægge alle kræfter ind
i at etablere en nødvendighedens disci-
plinering her, vil komme alle fag til go-
de, mens den disciplinering som er ty-
delig i en testtime ikke har samme
virkning ud over sig selv.

Samtidig har den praktisk-musiske di-
mension sit udspring i to forskelligt
rettede tilgange til arbejde med stoffet:
håndværkerens kendskab til og respekt
for materialet, og kunstnerens udforsk-
ning af materialets grænser.
I disse to principielt forskellige ar-
bejdsmåder genner sig både respekten
for viden og kunnen og trangen til eks-
perimenteren og problemløsning.

Positiv overførselsværdi
Også ud fra denne synsvinkel er arbej-
det med de praktisk-musiske fag ek-
semplarisk for tilgangene til alle andre
fags håndtering, men med en både
synlig og mærkbar overførselsværdi,
sådan som det kan komme til udtryk i
udførelsen af de bedste projektopga-
ver.
At satse på den praktisk-musiske di-
mension i skolen er at ville skabe men-
nesker, der har noget at leve for. De
boglige fag er væsentlige, fordi de kan
bidrage til, at mennesker får noget at
leve af. Men paradoksalt nok er der
overførselsværdi fra arbejdet med de
førstnævnte til de sidstnævnte, mens
det omvendte ikke i synderlig grad er
tilfældet.
Det vil Kronprinsesse Mary erfare, at
de ved i Uganda.

Jens Raahauge: Paradoksalt nok er
der overførselsværdi fra arbejdet med
de førstnævnte til de sidstnævnte,
mens det omvendte ikke i synderlig
grad er tilfældet

Jens Raahauge er skoleleder på Holmegårdsskolen, centralt placeret i Dansklærerforeningen og Kredsbladets klummeskriver


