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Helsingør Lærerforening har inviteret 
lokale spidskandidater på skoleområ-
det til at skrive et kort indlæg. 
Vi har bedt dem om at forholde sig til 
følgende områder: 

Skolestruktur  

Da skolestrukturen blev besluttet i 2011, var de oprindeli-
ge mål: 

• At skolernes størrelse gør dem fagligt og økono-
misk bæredygtige. 

• At der på alle skoler skabes udviklende pædagogi-
ske og faglige miljøer. 

• At få sat det bedste i spil i respekt for ”de gamle skoler”. 
• At sikre en sikker drift af skolen som helhed 

Skolestrukturen blev evalueret i 2015, som bl.a. resulterede i en ny tildelingsmodel. Siden har debat-
ten om skolestrukturen ligget stille. Vi oplever, at nærdemokratiet og den lokale skoleudvikling er 
blevet svækket, efter at styringskæderne er blevet længere.  

Hvilke holdninger har I til dette emne? 

Kvalitet i undervisningen  

I lærernes centrale arbejdstidsaftale A20 er de centrale parter enige om: 

Undervisning er skolens kerneydelse. Den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner 
sig en række kundskaber og færdigheder, der har stor betydning for dem, mens de går i skole, for 
deres tilværelse efter skole og samfundet som helhed. … Lærerne er den vigtigste faktor for elever-
nes udbytte af undervisningen. Når lærerne oplever, at de har evner og mulighed for at kunne lyk-
kedes med deres arbejde og har indflydelse på skolens og undervisningens udvikling, har det en 
positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. 

Tal fra Helsingør kommune viser, at udskiftningen af lærere sker 0,8 gang på 5 år, samt at 35% af 
de nyansatte ikke har en læreruddannelse. Helsingør Lærerforening mener, at dette har en stor be-
tydning for kvaliteten i undervisning og dermed elevernes udbytte. 

Hvilke løsningsforslag har I til ovenstående problematik? 

Hvad er du ellers optaget af?  

For eksempel grøn omstilling, åben skole, test og evaluering, længden på skoledagen etc. 
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           CHRISTIAN HOLM DONATSKY 

         Det radikale venstre 

Christian Holm Donatzky, Ra-
dikale, byrådsmedlem siden 
2014.  

Tidligere formand for Børne- 
og Uddannelsesudvalget, nu 
formand for By-, Plan- og Mil-
jøudvalget.  

Mine mærkesager er Klima og 
natur, børn og unge samt kul-
tur og mangfoldighed. 

Skolestruktur 

Jeg sad som forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen på Skolen ved 
Kongevejen, da strukturen blev lavet om, og jeg var stærk kritisk over-
for ændringen (det var før, jeg blev valgt). Der er – som så meget andet 
– både gode og dårlige ting at sige om strukturen. Det er klart, at både 
børn, forældre og personale kommer længere væk fra den øverste le-
delse, og det kan være problematisk.  

Der kan være en fare for, at det skaber mindre fleksibilitet og frihed på 
de enkelte matrikler. Men det vil også kræve meget energi at skrue det 
tilbage som før, og udviklingen med udskolingsskoler gør det heller ikke 
enkelt. Men jeg/Radikale er meget lydhør overfor idéer til, hvordan vi 
kan få strukturen til at fungere bedst muligt. 

Kvalitet i undervisningen 

Lærerne er uden tvivl den mest afgørende faktor for børnenes udbytte 
af skolegangen. Noget skal løses nationalt – fx er der for få uddannede 
lærere, og forhåbentlig vil den kommende revision af læreruddannel-
sen bidrage positivt til det. Men ellers handler det om at gøre det at-
traktivt at være lærer. Det handler bl.a. om arbejdsvilkår. Har man tid 
nok? Er der hjælp, når der er brug for det? Kan man bruge sin faglig-
hed?  

Radikale ønsker at frisætte skolerne, så de bliver mindre reguleret – og 
fagligheden sættes fri. Helsingør Kommune frisætter de kommende år 
daginstitutionerne som en del af frikommuneforsøget – det ville være 
godt, hvis det samme skete på folkeskoleområdet. 

Hvad er du ellers optaget af 

Klima- og naturkrisen er vor tids største udfordring, og al politik på alle niveauer bør tage udgangs-
punkt i det. Det gælder også i skolerne – både i forhold til de renoveringer af bygninger, der er i gang, 
men også i undervisningen, og her kommer den åbne skole i høj grad ind i billedet. Hvis eleverne kom-
mer ud i naturen, får de også bedre forståelse for, at vi skal passe på kloden. Nyruphus og Flynderup-
gård er nogle af de steder, hvor de kan få jord under neglene.  

Radikale er imod de nationale test – det har vi været fra begyndelsen. Standardiserede test er ikke ve-
jen frem – det er den individuelle feedback. Da jeg selv var rundt på skolerne og prøvede at være elev, 
oplevede jeg skoledagen som værende meget lang – og er tilhænger af, at man konverterer det til to-
lærerordninger. Radikale er optaget af at skabe lige muligheder for alle børn, og derfor er det nødven-
digt, at vi sætter endnu kraftigere ind i de områder med flest udsatte familier – med tidlig indsats af 
sundhedsplejen, dobbeltnormeringer i børnehaverne og tolærerordninger i indskoling og mellemtrin. 
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MARLENE HARPSØE 

Dansk folkeparti 

Skolestruktur 

Det er vigtigt for mig, at der er kort afstand mellem forældre, elever, lærere 
og skolernes ledelse. Jeg har fra starten af været bekymret for de store sko-
lesammenlægninger i Helsingør kommune. Det blev dog besluttet inden jeg 
selv kom i byrådet.  

Jeg mener, at erfaringerne fra Helsingør viser, at skolerne er blevet for store. 
Der er blevet for langt fra elever, forældre og lærere til skolens ledelse, lige-
som at det har svækket nærdemokratiet og har gjort det mere uoverskueligt.  

I Dansk Folkeparti ser vi derfor gerne, at byrådet tager initiativ til et inddra-
gende samarbejde med forældre og lærere med henblik på at få styrket sko-
lestrukturen og genetableret nærheden til ledelsen. 

 

 

Kvalitet i undervisningen 

Der skal være et godt arbejdsmiljø på vores skoler. Lærerne udgør med deres faglighed en vigtig res-
source for at tilegne børnene kompetencer, der - i et samarbejde med forældrene - gør børnene klar til 
livet efter skolen. Lærerne skal i dag ikke kun løse undervisningsopgaver.  

Arbejdet med inklusion fylder mere og mere, og derfor bør der frigives mere tid til, at den enkelte lærer 
kan tage sig af opgaver, der ligger uden for undervisningen. Det kan ske ved at nedsætte antallet af læ-
rernes undervisningstimer. Det vil også have en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet og muligheden for at 
fastholde lærere på vores skoler. Faglighed og trivsel går hånd i hånd. Det har en negativ indvirkning på 
fagligheden, hvis elever såvel som lærere mistrives. Hvis man skal sikre trivsel og læring for eleverne, 
skal man derfor sikre lærerne nogle ordentlige arbejdsforhold.  

Hvad er du ellers optaget af 

I Dansk Folkeparti arbejder vi for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der er akut brug for flere 
unge, der går den faglærte vej. Jeg har i årevis presset på for, at Helsingør Kommune bliver bedre til at 
hjælpe unge med at få interesse for en uddannelse med svendebrev. Her er folkeskolen og lærerne en 
vigtig medspiller i denne strategi.  

Jeg er meget glad for, at lærerne har kastet sig engageret ind i dette arbejde, bl.a. med Boost, Mini Skills 
mv. Det er herudover fortsat vigtigt med fokus på praksisnær undervisning, ligesom rammerne om un-
dervisningen i håndværk og design skal forbedres, så elever som lærere tilbydes nogle moderne under-
visningsfaciliteter.  

 

Marlene Harpsøe (DF) 
Tidl. undervisningsordfører i 
Folketinget og meget opta-
get af skole- og uddannel-
sespolitik. 
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NIELS MØDRUP 

Socialistisk folkeparti 

Skolestruktur 

Folkeskolen skal både danne og uddanne, samtidig med at alle børn trives 
samtidig med at det som lærer skal være en god arbejdsplads.  

Vi mener, at folkeskolen er for centralt styret med stive rammer, tests og 
læringsmål. På trods af flere timer i dansk og matematik er børnene ikke 
blevet dygtigere, og flere børn mistrives. Der er brug for at sætte farten 
ned for børnene. Væk fra de stive rammer, tests og læringsmål. Mere fo-
kus på formålet med folkeskolen: at give børn en grundlæggende dannel-
se, reflektere kritisk og få kundskaber og færdigheder. Det kræver, at vi 
sætter folkeskolen mere fri, så lærere, pædagoger, elever, ledere og foræl-
dre lokalt kan skabe den skoledag, der er bedst for børnene.  

En klassestørrelse med højst 24 elever, kortere skoledag med flere timer 
med to lærere eller lærer og pædagog samtidig alt efter, hvad der giver 
mening i den enkelte klasse, så der er tid til alle – både dem der skal have 
lidt ekstra hjælp og dem der gerne vil udfordres noget mere. Der skal være 
tid til forberedelse, undervisning og evaluering i forhold til, hvad der virker 
og ikke virker for børnenes læring og trivsel. 

 

Kvalitet i undervisningen 

Der skal arbejdes endnu mere med målrettet rekruttering og fastholdelse 
af lærere under inddragelse af den faglige organisation og MED-systemet. 
De ansatte medarbejdere skal selvfølgelig have en læreruddannelse – 
man sætter jo heller ikke en cykelsmed til at være kirurg.  

 

Hvad er du ellers optaget af? 

At kvaliteten, didaktikken og det faglige niveau i undervisningen er langt 
vigtigere end længden på skoledagen. At der skal være en stolthed og tilfredshed med at være lærer 
i Helsingør Kommune. Stoltheden og tilfredsheden kommer, hvis der er mulighed for at gøre et godt 
stykke arbejde i forhold til børnene og at vi som kommune ikke sætter forhindringer herfor. Der skal 
være fokus på god praksis og videndeling skolerne imellem og der skal afsættes tid hertil, så både 
lærere og børn oplever trivsel og faglig udvikling.  

 

 

 

Jeg hedder Niels Mørup. Jeg 
er 58 år.  

I bund og grund handler det 
om ,at vi skal opføre os or-
dentligt. I alle livets forhold. 
Overfor dem vi kender, og 
dem vi ikke kender endnu. 
Overfor dem der har det 
svært. Overfor kommunens 
institutioner, deres medarbej-
dere samt de børn, voksne og 
ældre som er på institutioner-
ne. Når vi behandler hinanden 
og dem ,vi har ansvaret for 
med respekt, vil vi skabe et 
bedre ståsted for os alle.  
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CLAUS CHRISTOFFERSEN 

Socialdemokratiet 

Skolestruktur 

Jeg mener ikke, at der er behov for de store reformer lokalt. Jeg tror, 
at mange er trætte af store reformer, som ikke fører så meget med sig. 
I stedet skal vi skridt for skridt udvikle den struktur, som vi har i dag. 
Jeg er naturligvis altid klar på en dialog med lærerne og andre interes-
senter om, hvorvidt der er noget, der kan gøres bedre. 

Der har været et meget positivt og konstruktivt samarbejde lokalt med 
Danmarks Lærerforening, som har resulteret i en ny lærertidsaftale. 
Det har været meget opløftende at se, hvad det betyder at sætte sig 
ned sammen omkring bordet og finde løsninger i fællesskab. Det er i 
den grad lykkedes med aftalen. 

Det skal vi bygge videre på. Selv om Helsingør er en stor kommune, så 
bør kommunikationsvejene være korte. Jeg tror på det simple budskab 
at samtale fremmer forståelsen. 

Kvaliteten i undervisningen 

Jeg er helt enig i, at en alt for stor udskiftning af personalet påvirker 
muligheden for at levere god, sammenhængende undervisning for 
eleverne. Og det betyder selvsagt også meget for fagligheden, når 
mange af de nyansatte ikke har en læreruddannelse. Det skal vi have 
ændret. 

Jeg så meget gerne, at vi får styrket den læreruddannelse, som vi har i Helsingør, men som har det 
svært. Vi er nødt til at kaste ekstra energi ind i at gøre det attraktivt at læse til lærer - og meget gerne i 
Helsingør - ved at skabe et rigtigt uddannelses- og ungdomsmiljø i byen.  

Det er et selvstændigt mål, at vi fastholder og kan rekruttere lærere på kommunens skoler. Derfor skal vi 
have attraktive skoler, som har de rette rammer fysisk og indholdsmæssigt. Jeg er således meget glad 
for, at vi har nyrenoveret Skolen i Bymidten, er i gang med at renovere Nordvestskolen og har afsat ca. 
60 mio. årligt fra 2025 til at renovere kommunens øvrige skoler. Det er et skridt på vejen mod mere at-
traktive skoler.  I den forbindelse er det en meget vigtig opgave, at vi til stadighed arbejder med inklusi-
on, og at skolerne har de rigtige rammer og redskaber til at løse denne opgave. 

Hvad er du ellers optaget af 

De store oversvømmelser i Tyskland og hedebølgen i Sydeuropa i sommer viste os konsekvenserne ved 
klimaforandringerne. Voldsommere regnvejr, højere temperaturer og højere vandstand bliver en realitet, 
hvis ikke vi gør noget – nu. Derfor skal klimaindsatsen prioriteres højt. Både som kommune og som en-
keltpersoner har vi et ansvar for at sikre et godt klima og miljø – for os selv og de fremtidige generatio-
ner. 

Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. 
borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men et nødvendigt bidrag til 
at løse klimakrisen. Helsingør skal være en af de grønneste kommuner i landet. Derfor vil jeg arbejde 
for en ambitiøs grøn omstilling f.eks. gennem øget affaldssortering og genanvendelse, el-busser og sol-
celleanlæg. 

Jeg hedder Claus Christoffersen, 
er 51 år og bor i Espergærde med 
min kone og to børn. 

Jeg er viceborgmester og borg-
mesterkandidat for Socialdemo-
kratiet. 
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                                                                                                      NICHOLAS JUST 

                                         Liberal alliance 

Skolestruktur 

Folkeskolen er en samfundsinstitution i Danmark - nok den vigtigste vi 
har.  

I alt, hvad folkeskolen gør, afhænger den af de lærere, pædagoger, le-
dere, elever og forældre, som er på skolerne. Den er og skal være folkets 
skole. Derfor ønsker Liberal Alliance at give mere ansvar og handlekraft 
til at drive skole tilbage til borgerne og de enkelte skoler, for deres ideer, 
erfaringer og viden er vigtige for folkeskolens udvikling. Kommunerne 
ønsker ofte flere frihedsgrader fra staten, men det kræver dog også at 
kommunerne er villige til at løsne op for de kommunale bindinger, som 
folkeskolen også er styret af. 

Skolereformen og partierne bag denne har nu i mange år ekspederet de 
voksne ud af voksenrollen, myndigheden ud af lærerne og placere an-
svaret for egen læring på de unges skuldre. Tilbage står forvirrede børn 
og unge med ondt i livet og spejder efter en voksen at tale med. Altså vi 
skal have lærernes rolle som individuelle fagpersoner ind i deres oprin-
delige rolle. 

 

Kvalitet i undervisningen 

Liberal Alliance ønsker, at skolelederne skal have et klart defineret an-
svar og kompetence til at lede skolens ansatte. Skolebestyrelsen skal 
have mere indflydelse, hvilket giver skolelederen en stor opgave i at ind-
drage og klæde skolebestyrelsen på til bestyrelsesarbejdet. Skolebesty-
relsen vil hermed kunne sikre en forskellighed mellem de lokale kommu-
nale skoler.  
 
Jeg ønsker en undervisning, hvor personalet har metodisk frihed, men står til ansvar for det faglige ind-
hold overfor skolens ledelse. Læreruddannelsen bør desuden omdannes til en universitetsuddannelse, 
og efteruddannelsen skal moderniseres, således at der tilbydes en bred vifte af digitale og decentrale 
efteruddannelsestilbud, der er kvalitetssikret, så det er brugbart i dagligdagen. 
 
I Liberal Alliances tid i regering sørgede vi for, at eleverne fik kortere skoledage, og skolerne fik mere fri-
hed til at hæve fagligheden. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) tog et opgør med målstyringen 
og lugede ud i de over 3.000 bindende mål.  
 

Hvad er du ellers optaget af 
Ja, det lyder kedeligt, men jeg og Liberal Alliance ser os selv, som bannerfører for klassiske værdier som 
øget frihed og et større fokus på dannelse og faglighed. Netop derfor ønske jeg et opgør med overstyrin-
gen af folkeskolen. Jeg vil gerne give lærerne mulighed for at kunne opkvalificere sig og give dem mere 
plads til deres faglige og professionelle vurderinger i undervisningen. 

Jeg er også optaget af, hvordan man arbejder med skole-hjem-samarbejdet i skoledistrikter med mange 
tosprogede elever. Generelt mener jeg, at skole-hjem-samarbejdet er en vigtig ingrediens i den danske 
folkeskole uanset elevgrundlag.  

Nicholas Just, 51 år. 

Har boet i Nordsjælland hele mit 
liv og i 2018 købte vi vores 
nye dejlige hus i Kvistgård, hvor 
jeg nyder at bo sammen med 
min familie. Jeg pendler hver 
dag til København enten med 
tog eller bil. 

Har i mere end 25 år været tje-
nestegørende i forsvaret med 
tjeneste i ind- og udland. 
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KRISTINA KONGSTED 

Det konservative Folkeparti 

Skolestruktur 

Folkeskolen er en stærk værdi hos De Konservative. Folkeskolen er en bæ-
rende samfundsinstitution og har afgørende betydning for den enkeltes 
og vores samfunds identitet.  Folkeskolen er demokratisk og giver et lige, 
ensartet undervisningstilbud til børn og unge i Danmark. I folkeskolen 
dannes man og lærer om demokrati, respekt for og tillid til hinanden. Kon-
servatives overskrifter er nærvær, dannelse og inddragelse. Skolerne er 
blevet for store og kommandovejene for lange, nærværet mangler. Såvel 
elever som lærere og forældre mister muligheden for at kunne føle sig 
inddraget, når man fx ikke længere har en skolebestyrelse på hver skole-
enhed, og når ens leder ikke er synlig i det daglige arbejde.  

Konservative ønsker kort vej fra ledelse til medarbejdere, forældre og ele-
ver. Vi ønsker skoler med selvstændig ledelse, elevråd og forældrebesty-
relser, for derved at opnå nærvær, inddragelse, dannelse og synlig ledelse. 
Vi ønsker en skole, hvor forældrene igen føler sig inddraget, hvor eleverne 
via elevrådene igen kan få indflydelse på deres dagligdag og hvor medar-
bejderne igen får indflydelse på, hvordan deres hverdag kan indrettes, så 
de kan yde deres bedste.  

 

Kvaliteten i undervisningen 

Det Konservative Folkeparti ønsker dialog med forældre, elever og medarbej-
dere om den nuværende skolestruktur i Helsingør Kommune. Holbæk Kommu-
ne havde organiseret deres skoler i stil med vores kommunes struktur, men har valgt at splitte skolerne op igen. 
Den planlagte stordriftsfordel ved sammenlægningerne synes usikker, og vi formår ikke at løfte vores elever til-
strækkeligt, ligesom forældretilfredsheden heller ikke er god.  Hvis vi skal tiltrække de bedste lærere, skal vi turde 
sætte lærerne fri. Væk med alle reminiscenser af L409, væk med tvang. Lærerne er uddannet lærere, fordi de kan 
lide at undervise. Lad os turde vise lærerne tillid til at gøre det, de er bedst til; nemlig at undervise. Planlæg lokalt 
en ugentlig eftermiddagsmødedag, og lad derefter lærerne selv planlægge resten af deres tid. Sørg for at nyud-
dannede ikke har for mange undervisningstimer, giv dem en mentor, som de kan være ressource hos i nogle timer 
det første år. Sørg for fornuftig forberedelsestid. Renover skolerne, så de bliver tidssvarende, og lærerne kan un-
dervise som man lærer på uddannelsen. Helsingør Kommune skal kunne tiltrække de bedste lærere, det fortjener 
vores børn! 

Hvad er du ellers optaget af 

Skoledagene er blevet for lange, de skal være kortere. Eleverne skal kunne passe fx fritidsjobs og sport, men de 
skal også lære at planlægge deres tid, for det får de brug for at kunne både på ungdomsuddannelserne og i ar-
bejdslivet. Som kommunalbestyrelse kan vi politikere vælge at udnytte §16 i Folkeskoleloven til at indføre tolærer-
undervisning i stedet. Fællesskabet i folkeskolen er vigtigt, for her lærer børn at bygge relationer til andre end de-
res familie. Derfor skal vi give dem fælles oplevelser. Det kan være morgensang, spil eller læsning på tværs af år-
gange, Verdensmålsuge på tværs af årgange, glimmerdag, skolekoncerter osv. Fællesskab er også identitet, og 
kunne grøn omstilling være svaret? Alle arbejder for det samme, og alle har visioner for noget fælles såvel på sko-
le- som på lands- og verdensplan. Man gør en forskel, og så vokser man. Vi skal give plads til bredden og ikke kun 
elever, der vil på gymnasiet. Åben skole kunne sagtens være svaret. Vi skal invitere virksomheder og håndværkere 
ind i undervisningen og lade dem dele glæden ved bl.a. det gode håndværk med eleverne. 

Mit navn er Kristina Kongsted. Jeg 
opstiller for De Konservative til 
Kommunalvalget. Jeg er uddannet 
og arbejder som lærer, og det har 
jeg gjort i 20 år. Først 13 år på Hel-
lebækskolen i Helsingør Kommune 
og nu på 10. klasseskolen i Hillerød. 
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    ULLA KOKFELT 

       Ny borgerlige 

, 

Skolestruktur  

Helsingør Kommunes nye skolestruktur fjernede reelt det frie skolevalg 
for især store dele af kommunens udskolingselever.  

I Espergærde og Snekkersten betød omlægningen af skolestrukturen 
fx, at der i dag kun er én stor udskolingsskole med mange spor i hvert 
distrikt, hvor der før var flere skoler med få spor, der var med til at sikre 
et mere reelt friere skolevalg i nærområdet.  

Den nye skolestruktur har betydet, at elever, der enten ikke trives på 
disse store udskolingsskoler eller som foretrækker skoler med få spor 
eller en anden profil, ofte må søge langt hjemmefra.  

Og det er ikke altid nemt - eller muligt. For de relativt få mindre friskoler 
har typisk lange ventelister og/eller ligger langt fra hjemmet.  

Den nye skolestruktur betød også, at der blev indført en ekstra og cen-
tral skoleledelse i hvert postnummer i stedet for udelukkende selvstæn-
dige skoleledelser på de enkelte skoler. De nære skoler med decentral 
ledelse skal tilbage. 

 

Kvalitet i undervisningen 

Det er vigtigt, at der på skolerne er overvægt af læreruddannede lærere med solide pædagogiske og 
didaktiske redskaber i bagagen. Men det kan også være med til at give et fagligt løft, når mennesker 
med anden og måske mere specialiseret baggrund søger mod undervisning i skolerne.  

Dygtige lærere – uddannede som uuddannede - tiltrækkes og fastholdes af gode arbejdsvilkår. Det kan 
være faktorer som en høj grad af frihed i tilrettelæggelse af undervisningen, god faglig sparring, mulig-
hed for at sætte et eget præg på den skole, hvor man har sin dagligdag, gode og opdaterede undervis-
ningsfaciliteter og materialer, og ikke mindst mindre og uafhængige skoleenheder, med få spor og fær-
re elever i hver klasse, som kan konkurrere på kvalitet og indhold. 

Hvad er du ellers optaget af 

Skolereformen var med lanceringen af ‘heldagsskolen’ grunden til, at jeg første gang meldte mig ind i et 
politisk parti. Idéen om, at der fra politisk hold skulle lægges beslag på elevers tid udover den obligatori-
ske undervisning og dermed skolens kerneopgave, var et uspiseligt indgreb i familiernes frihed.  

Folkeskolen skal ikke være et politisk eksperimentarium. I Nye Borgerlige mener vi, at skoler skal være 
selvejende, at kommuner ikke skal drive skoler og at private friskoler skal ligestilles med kommunale fol-
keskoler. Pengene skal følge den enkelte elev. 

Kommunalbestyrelsernes rolle skal begrænses til tilsynspligt, til at tilbyde børn med specielle behov 
skoletilbud med optimale læringsvilkår, og til at visitere og betale for specialundervisning. 

Skolerne skal være frie og selv tilrettelægge undervisning og skoledag - herunder skoledagens længde 
og antallet af elever i klasserne - og forældrene skal være frie til at vælge den skole, de mener, passer 
bedst til deres barn.  

Uddannet geolog (phd), bosid-
dende i Espergærde, gift og mor 
til to piger på 16 og 20 år. Har en 
baggrund som bl.a. forsker, pro-
jektleder, konsulent og lærer. 
Arbejder pt som sekretær på 
Christiansborg. 
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      MERETE SVALGAARD KNUHTSEN 

          HLF´s Politiske Leder 

Vi vil den gode skole – og det gode arbejdsliv i skolen    

Helsingør Kommunes byråd har netop vedtaget et nyt budget for den kom-
mende budgetperiode. Det afsætter knap 9 mio.kr om året til skoleområdet 
hvert år de kommende 4 år. Penge der skal bruges på flere lærere. Desuden 
er der afsat en stor og meget tiltrængt sum penge til renovering af de eksi-
sterende bygninger. Det mener vi i HLF er rigtig gode prioriteringer. Vi har i 
budgetprocessen giver politikerne et par gode råd med på vejen og kan se at 
de har lyttet.  

 

Folkeskoleidealet 

Vores råd til politikerne har rod i DLF's folkeskoleideal. Børnene skal møde 
lærere med høj faglighed, og lærere, som styrker deres udvikling. Børnene 
skal indføres i samfundets kulturer og værdier gennem demokratiske pro-
cesser. De skal mødes af ligeværd og retfærdighed og inspireres til aktivt at 
kunne deltage i både skolens sociale strukturer, men på længere sigt også 
verdenssamfundet. Og så skal de fremfor alt, uanset baggrund og faglige 
forudsætninger, kunne forlade skolen med drømme og forventninger til livet. 

’Lærerne skal opleve, at de lykkes med deres arbejde, så børnene mærker det gode børneliv med værdi-
fulde relationer, og børnene oplever den bedst mulige skole, indenfor de givne rammer.’ Det råd gav 
kredsens politiske leder, Merete Svalgaard Knuhtsen, politikerne med på vejen forud for budgetforhand-
lingerne. For i kredsstyrelsen i HLF er vi ikke kun optaget af den gode skole, vi er i høj grad også optaget 
af det gode arbejdsliv i skolen. 

 

Skole laver vi sammen 

Vi er enige med de centrale parter, når de i præamblen til A20 siger, at folkeskolens opgave er funda-
mental. Det kalder på, at vi indgår et samvittighedsfuldt samarbejde med kommunen. For skole laver vi 
nemlig sammen. Det forpligter. Derfor tager vi også opgaven og ansvaret på os, ved at fremsætter et 
konkret forslag om, at Helsingørs Byråd bruger de tilførte ressourcer til flere lærere og specifikt til at re-
ducere det maksimale undervisningstimetal i Helsingør. 

 

Sænk det maksimale undervisningstimetal 

Helt konkret opfordrer HLF byrådet til at reducere det maksimale undervisningstimetal for lærere og 
børnehaveklasseledere fra de nuværende 795/835 timer til 750 timer for både lærere og børnehave-
klasseledere. Vi mener, at et lavere undervisningstimetal kan styrke: 

• Rekruttering & fastholdelse 

• Kvaliteten i undervisningen 

• Tid til det enkelte barn  

Merete Svalgaard Knuhtsen 

Politisk leder for Helsingør 
Lærerforening siden 2020 

49 år, bosiddende i Snek-
kersten. 
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Rekruttering & fastholdelse 

Vi har erfaring for, at lærere kigger på lektionstallet, når de søger nyt job. Et lavere maksimalt undervis-
ningstimetal vil være et meget stærkt rekrutteringskort og gøre Helsingør kommune til en attraktiv an-
sættelseskommune. Og med vores Lokalaftale, vil vi også kunne give de nyuddannede lærere, rigtig go-
de betingelser for at få den allerbedste start på lærerlivet. Vi skal sikre, at uddannede lærere søger til 
Helsingør og at de har arbejdsforhold, der gør, at de har lyst til at blive her. 

 

Kvaliteten i undervisningen 

Undervisningen giver allerbedst mening, hvis den kobles på den verden vi er omgivet af. Der skal være 
tid til at tage eleverne med i teateret, på feltarbejde, samarbejde med det lokale erhvervsliv eller benytte 
nogle af de mange eksterne lokale undervisningstilbud, som ligger udenfor skolen. Lærere og eleverne 
skal tage klasseværelset med ud i verden. Det kræver planlægning, koordinering. 

Den gode undervisning bliver til i et kontinuerligt spænd mellem forberedelse, udførelse og opfølgning. 
Ved at frigive arbejdstid for den enkelte lærer bidrages der til at sikre mere tid til det vigtige forbereden-
de og opfølgende arbejde, og dermed højne kvaliteten i undervisningen.  

 

Tid til det enkelte barn  

Klasselærerfunktionen kan styrkes, så eleverne kan ’få den klasselærer, som vi alle sammen kan huske’. 
Alt for mange forældre fravælger folkeskolen, ofte med den begrundelse, at der er manglende fokus på 
og tid til deres barn. Færre undervisningstimer for den enkelte klasselærer vil frigive ressourcer til mere 
fokus på det enkelte barn i skolen. Men også mulighed for at lærerne kan arbejde bedre med klassefæl-
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