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Høringssvar fra Sønderborg Lærerkreds til ”Kvalitetsarbejde i dagtilbud og skoler”   

Indledningsvis vil vi gerne rose den proces, som er anvendt i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Vi ved, det 

har været omfattende og koordineringstungt at skulle inddrage så mange, men vores medlemmer, som har 

deltaget, melder tilbage, at det har været en spændende og givtig proces. 

Uanset hvem vi taler med, er der ét budskab, som er fælles for alle: Vi kan ikke løfte mere, end vi gør nu!. 

Hvis der skal udvikles, er der noget andet, der skal afvikles. Anvendelse af resurserne og prioriteringen af 

samme er derfor en nødvendighed og dette skal foregå med inddragelse af medarbejderne, så der skabes et 

ejerskab til de nye tiltag. 

 

De 15 anbefalinger er forvaltningens, og fordi man har siddet i en arbejdsgruppe, er man ikke nødvendigvis 

enige om alt. Derfor er det godt, at der er givet god tid til høringsprocessen. 

 

Et grundigt forarbejde fordrer også et grundigt høringssvar. Vi har derfor valgt at inddrage tillidsvalgte og 

medlemmer på skolerne. Det har vi gjort via direkte kontakt, møder og fokusgruppeinterviews.  

Vi har valgt en model, som først præsenterer nogle citater fra medarbejderne, som er repræsentative for den 

respons, vi har fået. Herefter konkretiseres citaterne med kommentarer og anbefalinger. 

Vi har en fælles interesse i at lykkes med den vigtige opgave, vi står med. Vi indgår derfor gerne i et 

samarbejde om kvalitetsarbejdet fremadrettet og stiller os til rådighed for yderligere uddybning af dette 

høringssvar.  

På vegne af Sønderborg Lærerkreds 

Annette van Buren 

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1) Øget drengepædagogik i dagtilbud 

 

- ingen kommentarer 

2) Pædagogen tilbage til børnene 

 

- ingen kommentarer 

3) Fokus på mellemtrinnet 

”Jeg ville gerne undervise mere anvendelsesorienteret, for det er det noget af det, der gør det sjovt at være 

lærer. Jeg kan bare ikke nå det. Jeg underviser 23 lektioner, er vejleder i Vidensbyen, tovholder for 

elevrådet, praktiklærer, klasselærer og deltager i et forsøgsprojekt. Jeg har overtaget min klasse i år, der er 

mange elever med særlige behov, som skal inkluderes. Mange gange må jeg arbejde i weekenden. Jeg er 

konstant bagefter, har dårlig samvittighed og jeg må indrømme, at spændende undervisningsforløb ikke står 

øverst på dagsordenen. Det handler om at overleve og det er ikke sjovt, hverken for mig eller eleverne”  

(lærer på mellemtrinnet) 

Ovenstående citat er repræsentativt for mange af de tilbagemeldinger, vi har fået på anbefaling 3. Hvordan 

skaber vi luft i vores system, så der bliver plads til anvendelsesorienteret undervisning ? For det sker ikke, 

med mindre læreren har tid til at planlægge en sådan. 

 

Vi ved, at det at kunne levere kvalitet, er et meget væsentligt element i en lærers oplevelse af at lykkes med 

sin opgave. Det kan være afgørende for, om man vælger at forblive lærer. Derfor er det ekstremt vigtigt, at 

der sker prioritering af resurserne, så der bliver luft til at implementere nye tiltag. Det er også vigtigt at 

erkende, at der er stor forskel på elevgrundlaget på skolerne og hvilke behov, de har. Hvad der giver mening 

på Humlehøj, giver ikke nødvendigvis mening i Lysabild. Derfor er en stor frihedsgrad til den enkelte skole 

også vigtig. 

 

Samtidig melder lærerne om en stigning i antallet af børn, der udvikler fx angst, spiseforstyrrelser og stress-

relaterede problemer i den periode, de er i mellemtrinnet. Der er en stor bekymring for, at disse elever ikke 

vil kunne få hurtig og kvalificeret hjælp, hvis inklusionsmidlerne fortrinsvis anvendes i indskolingen. 

 

Vi anbefaler: 

 

 At der sættes øget fokus på prioritering af resurserne, så nye tiltag ikke drukner i alt det, der i 

forvejen skal laves 

 At den enkelte skole får frihed til at prioritere de tiltag, som giver mening for deres elevgruppe 

 At Vidensby Sønderborg i højere grad bliver inddraget i arbejdet med den åbne skole, så 

planlægningsansvar og overblik over de muligheder, der er, ikke bliver den enkelte lærers ansvar  

 At man medtænker, at inklusionsopgaven ikke stopper på mellemtrinnet, da lærerne ser et stigende 

antal børn, som fx udvikler angst, spiseforstyrrelser og stress. Disse børn har ofte akut brug for hjælp 

og det skal der være mulighed for 
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4) Volumen i udskolingen 

”Vi har mistet gode elever til friskoler, som kan markedsføre sig med rejser til Kina og klassestørrelser, der 

ligger betragteligt under vores. Vi har talt meget om, hvordan vi markedsfører os selv. Jeg forstår egentlig 

ikke, at det er den enkelte skoles opgave, når vi har en kommunikationsafdeling i kommunen, som garanteret 

er dygtigere til det, end vi er”  

(lærer, udskolingen) 

”Der, hvor vi bor, er der et begrænset udvalg af muligheder. Jeg kan godt se ideen med at samarbejde med 

andre skoler om fx linjer. Men jeg kan også se, at eleverne vil komme til at bruge ligeså meget tid på 

transport, som på undervisning. Er det en optimal anvendelse af resurserne?” 

(lærer, udskolingen) 

I kvalitetsrapporten nævnes, at det ikke entydigt er belæg for, at fagligt udbytte og skolestørrelse hænger 

sammen. Det kan være en styrke, at skoler etablerer samarbejde på tværs – eller i distrikter. Hvis det giver 

mening for skolen.  

Vi savner, at transportomkostningerne ved et samarbejde, hvor eleverne fysisk skal flytte sig fra skole til 

skole, bliver belyst.  

I rapporten angives, at lærere på enheder, der er for små, kan savne faglig sparring/udviklingsmuligheder. I 

kraft af Vidensby Sønderborg og de faglige netværk, der er skabt under husene, vil det være muligt at tage 

højde for dette. 

Samtidigt skal det også nævnes, at lærerens relation til eleverne har stor betydning for elevens udbytte af 

undervisningen. Det kræver en ekstra indsats, hvis elever og lærere løbende skal forholde sig til nye 

relationer. For nogle elever vil det være uproblematisk, mens det for andre kan komme til at stå i vejen for et 

optimalt udbytte af undervisningen. 

Vi anbefaler: 

 

 At transportomkostningerne ved et eventuelt samarbejde undersøges på forhånd – hvor realistisk er 

det og står det mål med udbyttet? Er det den enkelte skole, der skal finansiere dette? Kan det 

overvejes, om et samarbejde også kan være digitalt, fx via Webinars? 

 At der laves en fælles indsats for at markedsføre vores skoler med de tiltag, vi har pt, og at det ikke 

bliver den enkelte skoles ansvar, men overdrages til Kommunikationsafdelingen som en samlet 

indsats 

 At Vidensby Sønderborg fortsætter med at sikre faglig sparring via netværksdannelse og at dette 

eventuelt udvides til at omfatte lærere, som ikke har mange fagkolleger på deres skole 

 At der gives frihed til, at de enkelte skoler selv styrer omfanget af samarbejdet, så det giver mening 

for alle og der dermed tages hensyn til geografi, logistik og elevgrundlag 

 At der tages hensyn til, at ikke alle elever har lige let ved at håndtere mange skift og mange 

relationer 

 

5) madordninger afprøves 

 

- ingen kommentarer 
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6) En lærer og en pædagog i alle undervisningstimer i 1-3. klasse 

”Jeg har lige bygget hus. Her gik der forskellige håndværkere og arbejdede sammen. Resultatet er 

fantastisk. Hvis byggefirmaet på forhånd havde bestemt, at der skulle være 50% tømrere og 50% VVS´ere, så 

havde jeg nok fået nogle sjove el-installationer. Det må være opgaven, der styrer bemandingen – ikke 

omvendt” 

(lærer) 

”Jeg har haft en pædagog i min klasse og det har været givtigt, for hun havde fokus på nogle andre ting. Men 

vi har ikke haft mulighed for at mødes, for når jeg ikke underviser, er hun optaget et andet sted. Det gjorde 

det vanskeligt at planlægge forløb og det er mig som lærer, der har ansvaret for, at vi lever op til de faglige 

mål. Jeg har brugt min egen forberedelsestid på at mødes med hende og det har betydet, at jeg må slække på 

kvaliteten af min egen undervisning. Næste gang vil jeg gerne have en ekstra lærer med, for der er 

matematikfaglige ting, der skal arbejdes på og jeg har brug for en, som kender fagtermerne” 

(lærer) 

”Jeg kan ikke sætte en pædagog til at lave læseforløb med svage læsere. Det kræver en indgående viden om 

emnet, det ligger ikke i pædagogens uddannelse” 

(læsevejleder) 

”Alle parter skal have en forståelse af samarbejde, rollefordeling og kompetencer. Ellers er det en uløselig 

opgave” 

(pædagog) 

”At være en god underviser er også at kunne danne relationer til eleverne. Man kan ikke skille relation og 

undervisning ad. Hvis jeg ikke har de personlige relationer til eleverne på plads, kan jeg være nok så dygtig 

til at undervise. Så nytter det bare ikke noget. Derfor kan jeg ikke bare uddelegere relationsarbejdet til en 

anden” 

(lærer i indskolingen) 

Der er ingen tvivl om, at mange lærere godt kunne bruge ekstra hænder i undervisningen. I en klasse med 

mange elever, som alle kræver, at der tages individuelle hensyn og hvoraf en del har specielle behov, ville en 

ekstra voksen være en hjælp. Men som ovenstående citater viser, så er det ikke ligegyldigt, hvem den ekstra 

voksne er og hvordan samarbejdsmulighederne er. Om der er en effekt, afhænger i høj grad af opgavens 

karakter og at der skabes tid og rum til samarbejdet. 

Lektor i specialpædagogik, PhD Janne Hedegaard Hansen udtaler: ”To voksne er ikke en kvalitet i sig selv, 

og umuliggøres samarbejdet og/eller tages der ikke hensyn til konteksten (opgaven), er pengene spildt. Man 

bliver ’privatpraktiserende,’ når rammerne ikke er til at samarbejde”.  

Økonomi: 

Flyttes de resurser, som på nuværende tidspunkt bruges til støtteundervisning, læseløft, AKT og andre tiltag, 

som giver mening på skolerne og bruges fx  til en pædagog pr. klasse, vil det være nærmest umuligt at 

bevare de opgaver, som skolerne har brugt årevis på at udvikle. Opgaverne forsvinder ikke, det vil blot 

betyde, at de ikke bliver løst, fordi resursen ikke er til stede. Det vil også afskære lærerne mulighed for fx co-

teaching (beskrives under Anbefaling 15) og for faglig sparring med andre fagprofessionelle om deres fag. 

Det vil gøre det vanskeligt at bringe andre fagprofessionelle med andre faglige kompetencer i spil, fordi 

resursen er ”låst”.  Derfor ser vi med stor bekymring på, at man ønsker at konvertere inklusionsmidler til 

pædagoger i alle timer, uden at skolerne får mulighed for selv at definere opgavens karakter og uden 

hensyntagen til det, man har i forvejen. Samtidig er der, som nævnt under Anbefaling 3, behov for 
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inklusionsmidler både på mellemtrin og i udskolingen, fordi nogle af de vanskeligheder, som nogle elever 

møder, opstår undervejs og ikke alle kan løses gennem en tidlig indsats. I forvejen er det svært at få hjælp til 

disse elever. Hvis pengene er brugt på forhånd, kan det blive nærmest umuligt. 

Derudover mangler der en mellemregning: Den tid, der er til lærerens arbejde, indeholder undervisning, 

andre opgaver og forberedelse.  

Vi gentager lige et citat fra et andet afsnit: 

Jeg ville gerne undervise mere anvendelsesorienteret, for det er det noget af det, der gør det sjovt at være 

lærer. Jeg kan bare ikke nå det. Jeg underviser 23 lektioner, er vejleder i Vidensbyen, tovholder for 

elevrådet, praktiklærer, klasselærer og deltager i et forsøgsprojekt. Jeg har overtaget min klasse i år, der er 

mange elever med særlige behov, som skal inkluderes. Mange gange må jeg arbejde i weekenden. Jeg er 

konstant bagefter, har dårlig samvittighed og jeg må indrømme, at spændende undervisningsforløb ikke står 

øverst på dagsordenen. Det handler om at overleve og det er ikke sjovt, hverken for mig eller eleverne” 

 

Hvis der skal indlægges fx to timer ugentligt til samarbejde med en pædagog om klassen (mindre kan næppe 

gøre det) for denne lærer, så skal den tid tages et andet sted fra. Skal læreren undervise mindre, skal der 

ansættes flere lærere. Hvis man reducerer andre opgaver, kan det være nogle af de opgaver, som læreren 

beskrive i citatet, der fjernes. Hvis man formoder, at lærerne skal levere tid til samarbejdet af deres i forvejen 

sparsomme forberedelsestid, så skal man acceptere, at den faglige kvalitet af undervisningen falder, fordi der 

så er endnu mindre tid til at forberede og fx rette opgaver, end der er nu. Det giver ikke mening, når tanken 

var et kvalitetsløft og det vil ikke være befordrende for hverken samarbejdsklima eller arbejdsmiljø. 

I rapporten anføres, at ”lærerne har en central rolle i forhold til undervisning i folkeskolens fag og 

pædagoger har en central rolle i forhold til elevens sociale og personlige udvikling, …trivsel, socialisering 

osv.”. Men god undervisning er netop et samspil mellem det faglige og relationen til den enkelte elev. Vi 

kender alle fra vores skoletid lærere, som var fagligt dygtige, men som ikke ”kunne lære fra sig”. I dag ved 

vi, at det fænomen hang sammen med, at læreren ikke evnede at danne relationer til sine elever. Derfor er det 

ikke farbart at tro, at man kan uddelegere ansvaret for relationer og trivslen til andre. Dette underbygges et 

andet sted i kvalitetsrapporten med et citat af professor Robert Perry, der siger: ”Hvis du vil lære mig noget, 

skal du først lære mig at kende”. 

Vi anbefaler: 

 

 At det er opgaven, der styrer bemandingen, ikke omvendt 

 At det ikke er lærernes forberedelsestid, der skal finansiere samarbejdstiden 

 At der sikres tid til at definere opgaven og rollerne og hvordan de fagprofessionelle bruger hinandens 

faglighed for at opnå det bedste resultat 

 At man ikke arbejder ud fra en tankegang, der skiller undervisning og relationer ad 

 At inklusionsmidlerne ikke anvendes ensidigt til at bemande indskolingen med en pædagog i hver 

klasse, men at man i stedet ser på en mere fleksibel løsning  

 At man respekterer de tiltag, som skolerne har i forvejen og at man giver skolerne mulighed for selv 

at vurdere, hvordan en opgave skal løses og af hvem 
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7) Forældreinvolvering  

”Det kunne være givtigt at komme på kursus som nyt skolebestyrelsesmedlem. Det er bare svært at hive flere 

dage ud af kalenderen, når man både har et arbejde og en familie, der skal tilgodeses” 

(Skolebestyrelsesmedlem) 

 

”Jeg oplever, at skolebestyrelsesmedlemmer ikke kender deres kompetencer. Det giver mange gange 

anledning til frustration og mange diskussioner. Jeg kunne godt ønske, at bestyrelserne var klædt bedre på 

til opgaven” 

(Tillidsrepræsentant) 

”Vi oplever, at forældrene har urealistiske forventninger til, hvad vi som skole kan levere. Josefines mor kan 

ikke forstå, at jeg ikke har tid til at høre om en drøm, Josefine havde om natten, når hun afleverer hende i 

skolen. For det havde de i børnehaven. Men der sidder 25 elever, som venter på at blive undervist. Og 

Johans far kan ikke forstå, at det ikke er ligegyldigt, om Johan kommer klokken 8.00 eller 8.15. For det var 

det i børnehaven. Det giver anledning til frustrationer, når der ikke er sket en forventningsafstemning. 

(Børnehaveklasseleder) 

 

Vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere. Men vi hører desværre også om mange tilfælde, hvor 

forventningerne til samarbejdet ikke er realistiske. Det gælder ved skolestart, men også i bestyrelsesarbejdet, 

hvor medarbejderrepræsentanter melder tilbage, at skolebestyrelsesmøder ikke får den mest optimale form, 

fordi de forældrevalgte ikke er bevidste om, hvad de kan og ikke kan. Samtidig er valg til skolebestyrelserne 

ikke just et tilløbsstykke, hvilket er ærgerligt. 

 

Vi anbefaler: 

 

 At skolerne forventningsafstemmer med forældrene, evt. i form af informationsmateriale og at dette 

materiale udarbejdes af medarbejdere, ledere, forældre og elever. Alternativt kan anvendes 

opstartsarrangementer, som flere skoler nu anvender 

 At der laves fælles opstart og uddannelse for nye skolebestyrelsesmedlemmer, hvor de ikke er på 

kursus flere dage i træk, men drypvist igennem deres bestyrelsesperiode, fx et par timer nogle gange 

om året. De vil derved ikke skulle rumme alt på én gang og kan danne netværk og sparre med 

hinanden 

 At sådanne kurser forestås af en eller flere skoleledere med erfaring på området 

 At ledere og tillidsvalgte får mulighed for at komme med input til emner til sådanne kursusforløb og 

at der lægges en plan, så det er muligt at se, hvilke emner, der har været arbejdet med 

 At der tages kontakt til de forældrevalgte for at høre, hvilke initiativer, de efterspørger 

 

8) pladsanvisning digital booking 
Ingen kommentarer  
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9) Distriktsinddeling med forpligtende samarbejdsaftale 

”Jeg har tit svært ved at forstå, at det kan tage så lang tid, før Børn og Familie reagerer på mine 

henvendelser”  

(Lærer på mellemtrinnet) 

Det er positivt, at der gennem anbefalingen gives mulighed for hurtigere indsats for den enkelte elev, via det 

forpligtende samarbejde. Det har længe været efterspurgt fra medarbejdere og ledelser på skolerne. En hurtig 

og tidlig indsats vil måske kunne forhindre en langt større opgave senere. 

Sønderborg Lærerkreds har foretaget en spørgeskemaundersøgelse omkring inklusion (se også Anbefaling 

15) og svarene herfra peger entydigt på at der er for lang sagsbehandlingstid, inden der reageres fra B&F. 

Hvorimod der er stor ros til de enkelte skolers ressourcecentre i forhold til at få hurtig hjælp. 

Det kræver også, at det team der skal stå for den ekstra indsats, har de nødvendige kompetencer. I de senere 

år har man fra Børn og Familie gjort mange af PPR-medarbejderne til specialister indenfor deres område. 

Denne specialistfunktion kunne frygtes gå tabt, når medarbejderne bliver spredt ud over 6 distrikter. Det bør 

sikres, at medarbejderne kan mødes centralt for erfaringsudveksling og kompetenceløft ift. opgaverne. 

Det er svært at læse ud fra rapporten, hvem der skal kordinere arbejdet i det forpligtende samarbejde samt 

hvem der har ledelsesretten overfor de enkelte personalegrupper. Dette kræver også en 

forventningsafstemning mellem de enkelte forvaltningsgrene, skoler og dagsinstitutioner.  

Et forpligtigende samarbejde vil også fordre tid til, at den enkelte medarbejder har tid til at samarbejdet med 

kolleger fra andre skoler.. Flere har giver udtryk for, at det vil være svært  at skulle stå med en flok nye 

elever, man ingen relation har til, når man som lærer kun ser dem 1 gang om ugen eks. til 

linjefagsundervisning. Derfor er samarbejde en nødvendighed. 

Der bør i implementeringsfasen også ses på, hvordan et MED-system skal struktureres ift. et distrikt. Hvor 

har man de personale-og arbejdsmiljømæssige drøftelser ift MED-aftalen? 

Tiltagene i anbefalingen vil kræve økonomisk støtte, både i form af penge og tid, for at sikre en god 

implementeringsfase samt kvalitet i samarbejdet fremadrettet. 

Vi anbefaler: 

 

 At der arbejdes aktivt på at minimere sagsbehandlingstid på det enkelte barn og at der er tydelige og 

klare sagsgange, som er kendt af alle 

 At skolerne selv får råderum til at vurdere, hvorvidt de nuværende indsatser ift resursecentrene lokalt 

skal bestå eller ændres 

 At specialister indenfor PPR får mulighed for at mødes og videndele på tværs af distrikterne og at 

det sikres, at de kompetencer, der er oparbejdet i systemet, ikke går tabt 

 At det er klart, hvem der har ledelses- og koordineringsansvar i distrikterne 

 At medarbejderne og MED-systemet inddrages så tidligt som muligt og at der skabes ejerskab til 

beslutninger 

 At de økonomiske resurser er til stede 
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10) overgang til SFO 1. marts 

”Jeg har aldrig mødt et barn, der er startet i skole for sent. Men jeg har godt nok mødt mange, som er startet 

for tidligt” 

(Børnehaveklasseleder) 

”Hvis skolestarten er dårlig, så bliver skolegangen det også. Børn, der er startet for tidligt, kræver mange 

resurser, og de trækker de dårlige oplevelser med sig gennem hele deres skoletid” 

(Lærer) 

I kvalitetsrapporten citeres professor Robert Perry for at sige, at ”Oplever børn en god overgang fra 

børnehave til skole, gavner det deres læring og trivsel både i overgangsperioden og i deres fremtidige 

uddannelses- og livsforløb”.  

Et barn har mange aldre. Den biologiske er kun én af dem. Der er en emotionel alder, en sproglig og 

motorisk alder samt mange andre faktorer, der spiller ind og gør, at en 6-årig ikke bare er en 6-årig. Derfor 

vil vi på det kraftigste advare mod, at det bliver en målsætning at minimere antallet af børn, der 

skoleudsættes. Det er et succeskriterie i et Excel-ark, ikke for et barn.  

 

Vi anbefaler: 

 

 At der fokuseres på, hvornår barnet er skoleparat og ikke på, hvornår barnet har fødselsdag 

 At der tages højde for, at nogle skoler modtager børn fra mange forskellige børnehaver, som ikke 

nødvendigvis ligger i det distrikt, de befinder sig i. Dette kan vanskeliggøre samarbejdet inden 

skolestart 

 At det sikres, at der rent fysisk er plads til de nye børn fra 1. marts 

 

11) 100% dækningsgrad i dagpleje – gæstedagpleje i daginstitution og ens forældrebetaling 
- Ingen kommentarer 

 

12) Datainformeret ledelse  
 

”Man får det, man tester. I de nationale test er der opgaver, hvor elever skal dele tre ord med to streger. I 2. 

klasse skal mine elever forholde sig til ord som ”merskumspibe” og ”palindrom”. Jeg vil helst kunne sige, at 

jeg var ligeglad, men jeg vil gerne, at mine elever klarer sig godt og så underviser jeg dem i det her, selvom 

det overhovedet ikke giver mening og vi kunne lave noget meget mere meningsfyldt i stedet” 

(Lærer i indskolingen) 

”Educa..SUK! Hvor har vi brugt meget tid på det. Vi har været på kursus i timevis, har brugt tid på at dele 

undervisningsforløb og lave elevplaner. Nu bliver systemet nedlagt og vi skal have et nyt og starte forfra. Jeg 

har regnet ud, at med 40 lærere på kursus i 10 timer, har vi brugt resurser for over 100.000 på at lære at 

arbejde med det her. Det ville også være ok, hvis det gav mening. Men det gør det ikke for mig. Heller ikke 

for mine elever og deres forældre. Vi havde udmærkede elevplaner tidligere, som vi selv havde udviklet og 

som alle var glade for ” 

(Lærer i udskolingen) 
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”Jeg bruger ligeså meget tid på at oversætte, hvad der står i elevplanerne som på at lave dem. Vores 

forældre kan ikke forstå dem og jeg må sidde og forklare det. Mange af vores forældre er udfordrede i 

forvejen, på mange områder. At de ikke engang kan forstå det, som vi skriver til dem om deres barn, 

diagrammer og alt muligt andet, det er med til at marginalisere dem yderligere. Vi havde udmærkede 

elevplaner tidligere, som fungerede og som alle var glade for. Hvorfor lave om på noget, der virker?” 

(specialklasselærer) 

 

Lærere har altid testet deres elever. Det er en del af det at følge elevernes progression - hvor det er muligt. 

For ikke alt kan – eller skal – måles og vejes.  

Ledende medarbejdere i Undervisningsministerium, KL erkender, at dokumentationen har taget overhånd. 

Derfor er vi glade for, at dette emne er inddraget i kvalitetsarbejdet.  

Der er brug for en drøftelse af, hvad vi skal teste. Om det er muligt at indsamle viden på anden vis end kun 

via test. Om hvilken dokumentation, der er værdiskabende i forhold til kerneopgaven. Gør elevplaner, som 

ikke kan forstås af modtagerne, eleverne dygtigere? Hvordan forholder vi os til målstyret undervisning? 

Sønderborg Lærerkreds er i besiddelse af kopier af elevplaner, som vi gerne fremviser, for at illustrere, hvad 

det er, forældre og elever skal forholde sig til i den nuværende form. 

Vi anbefaler: 

 

 At der igangsættes en bred debat om, hvad vi skal dokumentere, hvorfor og hvordan. Vi vil gerne 

tage initiativ til et arrangement med deltagelse af fx STIL (Styrelsen for it og Læring) som er 

ophavsmand til Brugerportalsinitiativet, med praktikere og forskere. Dette arrangement kunne være 

med deltagelse af lærere, ledere, forvaltning, politikere og forældrerepræsentanter og vil kunne 

danne grundlag for den videre drøftelse på skolerne 

 At der igangsættes forsøg på skoler med alternative former for dokumentation, som tager 

udgangspunkt i skolernes egne behov, erfaringer og elevgrundlag, fx i forhold til elevplaner 

 

13) Virksomhedssamarbejde og øget uddannelsesvejledning i de unges uddannelsesvalg  
 

”Der er så mange forskellige uddannelsesretninger i dag og mulighederne er utallige. Jeg er glad for, at UU 

(Ungdommens Uddannelsesvejledning) er der og der er en grund til, at de har en uddannelse på området. 

Jeg ville aldrig have samme mulighed for at give eleverne den rådgivning” 

(Lærer i udskolingen) 

 

”Hvis bare forældrene ville se på deres barns kompetencer, interesser og evner og hjælpe med at guide dem 

i den rigtige retning. Men mange gange vælger den unge gymnasiet uden at have overvejet andre 

muligheder, fordi forældrene presser på. Og så står de unge tre år senere med en studentereksamen, som de 

ikke kan bruge til noget og en dårlig oplevelse i rygsækken” 

(Lærer i udskolingen) 

”Der er ingen prestige i en erhvervsuddannelse i vores samfund i dag. Vi skal helst være akademikere alle 

sammen” 

(Lærer i udskolingen) 

Dette er et indsatsområde, som har været savnet og som der nu sættes fokus på. Eleverne i udskolingen har 

stor gavn af UU og mange steder vælger skolerne at indgå samarbejde med UU om undervisningsforløb i 

overbygningen. Når man vælger denne strategi er det, fordi det erkendes, at vejledningsområdet er stort og 

uoverskueligt og at antallet af nye uddannelsesretninger øges år for år. Det ville være ønskeligt, at 
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vejledningsopgaven blev udvidet til mere en de 20% af eleverne, den omfatter i dag. 

Samarbejdet med UU skal der også sikres tid til. 

Forældre har en stor betydning for deres barns uddannelsesvalg. Derfor anbefaler vi, at det medtænkes, 

hvordan man kan øge forældrenes kendskab til andre studievalg end gymnasiet.  

Erhvervspraktikken er flere steder afskaffet. Vi anbefaler, at der er erhvervspraktik for alle. 

Det anbefales også at se på nogle af de tiltag, der allerede findes i kommunen. Humlehøjskolen medvirker i 

relationsnetværket, hvor klasser adopteres af erhvervsvirksomheder og Ulkebøl arbejder med forældrekurser 

i skolerelaterede fag.  

 

Det anbefales også at overveje, om indsatsen skal starte på mellemtrinnet – i det mindste for nogle elevers 

vedkommende og om det kunne være en ide at lade elever på mellemtrinnet og i udskolingen møde 

ambassadører/rollemodeller fra erhvervsuddannelserne, som de kan spejle sig i.  

Vi anbefaler: 

 At forældrene medtænkes i initiativet, da de har en vigtig rolle i forhold til deres barns studie- og 

karrierevalg 

 At man fortsat benytter sig af UU til undervisning og vejledning i skolerne, da området er meget 

omfattende og komplekst  

 At man åbner mulighed for øget vejledning og erhvervspraktik 

 At lade initiativerne starte allerede på mellemtrinnet og afsøge mulighed for kontakt til 

rollemodeller/ambassadører fra erhvervsskolerne 

 At afdække, hvad der i forvejen findes i kommunen af tiltag 

 At der er afsat samarbejdstid til opgaverne 

14) uddannet personale i dagtilbud og skole  

 

”Jeg har arbejdet i Sønderborg Kommune i 17 år som lærer, men jeg er ikke læreruddannet. Nu får jeg at 

vide, at jeg ikke kan få efter-videreuddannelse, selvom jeg ikke opfylder 2020-planen. Hvad gør jeg så?” 

En undersøgelse fra marts 2017 viser, at 22% af de, der underviser på folkeskolerne i Sønderborg, ikke er 

læreruddannede. En del er ansat som ”Lærere med særlige kvalifikationer”. Vi har en udfordring, for man 

kan ikke tale om uddannet personale i dagtilbud og skole uden at forholde sig til dette tal. Vi har behov for, 

at det drøftes, hvad der skal ske med de 22%, især fordi en del af dem har været ansat i mange år. 

Sønderborg Lærerkreds har pt en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvilken baggrund de 22% har. 

Vi anbefaler: 

 At der tages initiativ til en drøftelse om, hvordan man vil håndtere kravet om 

undervisningskompetence på linjefagsniveau for denne gruppe mellem forvaltning, ledere og 

Sønderborg Lærerkreds 
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15) Specialviden er vigtigere end specialinstitution  

”I børnehaveklassen  var de 20. Nu er der 11 elever tilbage. De andre er forsvundet til friskoler, argumentet 

er fejlslagen inklusion af nogle elever. Flere forældre truer nu også med at flytte deres børn” 

(Lærer i indskolingen) 

 

”Vi har mistet flere gode elever til friskoler. Til gengæld har vi også fået nogle tilbage, som friskolerne har 

smidt ud. Hvis vi ikke klarer opgaven, er det vores skole, der må betale segregeringstaksten, selvom vi ikke 

har haft eleven ret længe. Det er dybt urimeligt” 

(Lærer på mellemtrinnet) 

 

”Da jeg hentede mit barn, var legepladsen tom, med undtagelse af ét barn, som råbte af mig og truede mig. 

Min søn var i klassen med de andre børn, her havde de opholdt sig hvert frikvarter, hele skoledagen, 

sammen med en pædagog, fordi børnene var bange for drengen, som truede dem. Jeg synes det er synd, ikke 

kun for mit barn men også for drengen på legepladsen. Hvis der ikke snart sker noget, bliver vi nødt til at 

finde en anden løsning, for vores dreng har ondt i maven og vil ikke i skole” 

(forælder) 

”I de 15 år, jeg har været lærer, har jeg aldrig oplevet noget lignende. Børn, der stikker af.  Børn, der må 

sidde på lederens kontor eller i rum, mandsopdækket af voksne. Børn, der tager kvælertag på andre og 

sparker og bider de voksne. Jeg føler mig fuldstændig afmægtig og vi er endda to voksne på klassen”. 

(Lærer i indskolingen) 

 

Som i mange kommuner er vi i Sønderborg udfordret af, at elever (eller nok nærmere deres forældre) 

fravælger folkeskolen til fordel for en fri/privatskole. Sønderborg har nu 15 friskoler og 16 folkeskoler. Der 

kan være mange grunde til at tilvælge en friskole (ideologi, sprog- og kulturbestemte grunde), men når 

forældre fravælger folkeskolen og bruger inklusion som årsagen, er det alvorligt. 

Lærerne melder i stigende grad om pressede elever, inkluderede eller ej. Og inklusionsopgaven påvirker i 

allerhøjeste grad lærernes arbejdsmiljø i en negativ retning.  

Sønderborg Lærerkreds gennemførte i januar 2017 en undersøgelse blandt vores medlemmer. 62% har svaret 

på undersøgelsen. 

 89% har elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer 

 56% af lærerne har elever i klassen, som tidligere ville være i et tilbud uden for klassen 

 60% svarer, at de kan få hjælp fra skolens resursepersoner indenfor en uge 

 52% svarer at de har 1-2 elever som ikke får den særlige støtte, de har behov for. Dette er jævnt 

fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling 

 58% svarer at de ikke har fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusion. 16% har fået 

kompetenceudvikling på en pædagogisk dag, 8% på 1-2 dage, 5% på længerevarende kursus 

 59% føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er 

inkluderet i almenundervisningen 

 71% er overvejende uenig eller helt uenig i, at der ved fastlæggelse af deres arbejdsopgaver er 

taget højde for, at der er flere elever med særlige behov i deres klasser. 

I indeværende skoleår gennemføres et forsøg med co-teaching i Sønderborg. Co-teaching er lærere, der 

forbereder, underviser og evaluerer sammen. Fire speciallærere og to specialpædagoger fra Kløverskolen har 

været tilknyttet tre skoler, hvor klasser er udfordrede af inklusionsopgaven. 
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Sønderborg Lærerkreds har gennemført fokusgruppeinterviews med de involverede medarbejdere forud for 

dette høringssvar. Alle steder er erfaringerne enslydende: 

- en del elever er stærkt udfordrede (gælder både inkluderede elever og ikke-inkluderede elever) 

- det tager mange resurser og megen tid at få ting til at lykkes og det går meget langsomt 

- de fysiske rammer betyder meget. Hvis et barn, som er presset, kun kan trække sig til et sted, hvor der også 

er uro (gangen, fx), så presses barnet yderligere. 

De medarbejdere, som har været involveret i projektet, har gjort sig nogle erfaringer, som man med fordel 

kan trække på.  

Vi anbefaler: 

 

 at man tager det signal, forældre sender, når de fravælger folkeskolen, alvorligt og ikke forsøger at 

”presse citronen yderligere” 

 at man tidligere erkender, at barnets tarv ikke altid er at blive i almenområdet, men at børn, som 

segregeres, ikke nødvendigvis ser det som en segregering, men oplever, at de for første gang føler 

sig inkluderede 

 at resultatet af den inklusionsundersøgelse, som er lavet blandt lærerne, indgår i overvejelserne af 

fremtidige indsatser 

 at TOPI-modellen, som nævnes i rapporten, er omfattende og tidskrævende i et system, som er 

presset på resurser 

 at Co-teaching kan være en hjælp til at lykkes med inklusion, forudsat at både de resursemæssige og 

fysiske rammer er til stede 

Slutteligt vil vi nævne, at vi er meget usikre på, om den økonomiske beregning holder. Det er svært at 

gennemskue med det foreliggende materiale. 

Vi mener også, at tidsplanen for implementering af indsatserne er for optimistisk. Det er vigtigt, at der sikres 

ejerskab til beslutninger hos medarbejderne, at man kan se en mening med det, man skal i gang med og at 

der forud for igangsættelse af nye tiltag foretages en benhård prioritering, så man ikke hælder mere vand i et 

glas, der i forvejen er fyldt op. For så spilder vi på bordet… 


