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Beretning fra pædagogisk udvalg 2015 

Pædagogisk udvalgs opgave er sparring for resten af Kredsstyrelsen i forhold til pædagogiske områder, hvor 
hovedemner igen i år har været skolereform og inklusion. Udvalget deltager i relevante seminarer og mø-
der vedrørende pædagogiske forhold. Når vi har arbejdet med et område i Pædagogisk udvalg deles denne 
viden/information i A-med og i de pædagogiske udvalg på skolerne. Udvalgt materiale lægges også på 
Kredsens hjemmeside og kommenteres i ”Nyt fra HLF”. 

Vi har, på trods af de ekstra diskussioner i Kredsen om skolereform, Lov 409 og Helsingør Kommunes for-
valtning af samme, deltaget i pædagogiske møder og kurser: 

 ”Hvad virker i skolen. Peter Wick.?”, oplæg v. Cand. pæd. Psyk. 

 4 årlige FAK-pæd.-møder, hvor aktuelle problemstillinger drøftes mellem de forskellige kredse. 

 Medlemsaften: Grundrytmer og tidsstrukturer v. arbejdsmarkedsforsker og lektor v. Roskilde Univer-
sitet Henrik L. Lund.  

 Sophia tænketanks konference ”Heldannelsens folkeskole” 

 Vera deltager i den pædagogiske konference på Skarrildshus 5. – 8. marts 2015 om Folkeskolerefor-
men. 

Inklusion fylder fortsat meget – både i hverdagen, i klasseværelserne og i dagspressen. I Helsingør er inklu-
sionen ”i gang”. Helsingør Lærerforening har konstant opmærksomheden rettet på de vilkår, der er for at 
inkluderer flere elever. Det er helt afgørende for alle elever, forældre og lærere, at de elever, der har et 
særligt behov, får den nødvendige og rigtige hjælp rettidigt. Vi følger nøje kommunens oplæg og tanker. I 
år er der igen kommet opmærksomhed omkring undervisning af ordblinde elever. Efter lukningen af O-
huset har vi udsendt spørgsmål omkring varetagelsen af ordblinde elever. Helsingør Kommune har nu ved-
taget øget fokus på denne undervisningsforpligtelse, bl.a. med opmærksomhed på læreres kompetencer 

John Hattie har igen været med til at sætte dagsordenen. Dels er evidens blevet det nye sort indenfor un-
dervisning, dels er den målrettede undervisning et produkt af John Hatties omfattende forskning. John 
Hatties pointe er, at alle i skolen skal kende egen virkning på læring. Det er altså ikke kun lærerne, der skal 
kende egen virkning på resultaterne af elevernes læring - også skolelederne skal være opmærksomme på, 
at deres måde at forvalte deres lederskab på kan have en gavnlig effekt på elevernes læring og resultater. 
Ikke overraskende er det den undervisningsorienterede leder, der har størst virkning.  
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Ledere, der er optaget af kvaliteten af alle i skolen og deres virkning på elevernes læring, -der har høje for-
ventninger til lærerne mht. deres elever, - og ledere, der selv besøger klasseværelset og er optaget af, at 
fortolke vidnesbyrd om kvaliteten og undervisningens beskaffenhed. Kvaliteter, vi som lærere efterspørger 
ved div. APV’er og trivselsmålinger. De undervisningsorienterede ledere udgør desværre mindretallet. 
(John Hattie).  

For lærernes vedkommende kender vi de tydelige læringsmål for læreren, (specielt i forhold til planlæg-
ning af årets undervisning), for klassen og for eleven. Mange lærere har allerede været på kursus i de nye 
forenklede mål, som både skolerne og vi vil have stort fokus på. Forhåbentlig vil det afstedkomme diskus-
sioner på lærerværelserne omkring formel og uformel læring og ikke mindst mulighederne for at lære no-
get nyt, som måske ikke var tiltænkt… 

Vi kender præmisserne for den gode time, nemlig struktur og præcision, store forventninger og den gode 
relation mellem lærer og elev. Skoleårets struktur, planlægning og indhold må derfor afspejle disse ele-
menter, ligesom Helsingør Kommune skal sikre, at det både kan lade sig gøre, at planlægge, tilrettelægge, 
forberede og gennemføre den gode undervisning i samarbejde med vores kollegaer! 

Henrik Lambrecht Lund, Ph.d. Lektor, som holdt foredrag ved en medlemsaften i september påpegede i 
den forbindelse, at når der er alt for mange projekter og forandringer, manglende stabilitet, og når ”Det 
nye” bliver idealet, forsvinder grundrytmerne i vores dag. Grundrytmerne er afgørende for menneskets 
psyke, og vi bliver syge over tid, når vi ikke kan opretholde hverdagens grundrytmer. Er elever også en 
slags mennesker? – kunne man så spørge, hvilket bringer os videre til organiseringen af vores (og måske 
også elevernes?) dag: En arbejdsdag må baseres på rytmer af ”hurtig tid” og ”langsom tid” for at løse de 
mange forskelligartede opgaver og for at få rum til overgangene. Samtidig må den baseres på en synkroni-
seret tilrettelæggelse af arbejdet, så vi kan være tilgængelige for hinanden i en udstrækning til f.eks. pro-
duktive møder og uproduktiv tid, hvor vi møder hinanden. Mennesker, der kender hinanden arbejder 
nemlig bedre sammen! Yderligere vil den uproduktive tid virke som en buffer mod belastninger. Vi kan ikke 
leve kun med ”hurtig tid”: omsorg, læring og dannelse er altid uendeligt arbejde! Denne viden om ”store 
og små mennesker” kunne få en betydning for, hvordan vi også må tænke elevernes ”arbejdsdag”. De skal 
også opleve temposkift, så de kan opleve fordybelse, de skal også have tid til overgange og pauser, så de-
res dag ikke bliver hektisk og de fravælger andre tilbud, fordi de ikke kan rumme mere. 

Den nye overenskomst åbner muligheder for at lave en aftale mellem kommunerne og de lokale lærerfor-
eninger, hvilket kunne betyde, at vi fik bedre vilkår for at løse denne komplekse opgave. Tid til teamsam-
arbejdet og større fleksibilitet, vil være en del af løftestangen for at kunne lykkedes med vores undervis-
ningsopgave og for at opnå optimale resultater for elevernes læring.   
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Susanne Lilleballe Bech og Susanne Risom Pedersen.  


