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Juni 2022 

Kære medlemmer 
Skoleåret 2021/2022 nærmer sig sin afslutning og en velfortjent sommerferie banker snart på 
døren. I dette nyhedsbrev kan du læse om Sammen om Skolen, Medlemsundersøgelsen med 
mange positive tendenser omkring jeres arbejdsforhold, evalueringen af Helhedsplanen, 
økonomi og evt. budgetreduktioner og slutteligt noget omkring ferie og sygdom.  

 

Sammen om Skolen 
Sammen om Skolen, som mange af jer sikkert har hørt nævnt en del gange efterhånden, er et 
nationalt initiativ af regeringen, hvor folkeskolens parter, herunder DLF, inviteres ind i et 
forum, hvor folkeskolens udfordringer og mulige løsninger drøftes. Det er et virkelig godt 
initiativ, men det er også vigtigt ift. den måde politik bliver udviklet på i dag, at relevante 
parter inddrages i den politiske proces, så politiske visioner kan få luft under vingerne.  

Entreprenørstaten 

Jeg var for nylig i København til kredsformandsmøde om netop Sammen om Skolen, hvor 
Sigge Winther Nielsen holdt et oplæg om sin bog ”Entreprenørstaten”. Hans udgangspunkt er, 
at vi som demokratisk samfund i for ringe grad evner at omsætte politiske visioner til 
virkelighed – det gælder ikke kun på skoleområdet.  

Hans pointe er, at når vi i dag i modsætning til for 30-50 år mislykkes med diverse reformer, 
så skyldes det først og fremmest kompleksiteten. Der er ikke flere nemme problemer at løse, 
og de komplekse, vilde udfordringer, forsøger man at løse gennem det, han kalder 
fordørspolitik – letkøbte hurtige pseudoløsninger, der aldrig bliver gennemarbejdet, inden de 
ender som en politik ved bagdøren, hvor man ”giver slip” på politikken, således at politikken ej 
eller bliver implementeret. I mange tilfælde fører de til meningstab hos medarbejderne. Lyder 
det genkendeligt?   
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Ifølge Sigge Winther er der 
behov for en langt mere 
eksperimenterende tilgang til 
det politiske arbejde. Der er 
brug for visioner, der skaber 
nysgerrighed og lyst til at 
være med, og så er der brug 
for partnerskaber, så 
bagdørspolitik og 
fordørspolitik i langt højere 
grad bliver bundet sammen.  

På den måde vil man udrulle 
og udvikle politik i en 
vekselvirkning mellem de to.  

 

 

 

Det er klart, at ingen på nuværende tidspunkt kan sige, hvorvidt Sammen om Skolen bliver en 
succes – det kan kun tiden vise. Dog er det helt klart, at man er nødt til at tænke skolepolitik 
anderledes, da vi står overfor en uhyre kompleks opgave at passe på den vigtigste 
samfundsinstitution i Danmark, nemlig folkeskolen. På mange måder er det meget passende, 
at forkortelsen for Sammen om Skolen er SOS.  

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

9. juni blev det første lovforslag i Sammen om Skolen-regi vedtaget – nemlig det nye 
evaluerings- og bedømmelsessystem. Her har bl.a. DLF haft stor indflydelse, da parterne i 
Sammen om Skolen er blevet brugt som sparringspartner i politikudviklingen. Der er mange 
ting at glæde sig over ved det nye evaluerings- og bedømmelsessystem; blandt andet 
opgøret med elevplaner og nationale tests, som vi kender dem samt stemplet ”ikke-
uddannelsesparat”. At man politisk fortsat ønsker en national test er for mig fortsat helt 
ubegribeligt, men når nu det har været opdraget, så håber og tror jeg på, at testene fremover 
bliver mere meningsfulde end de nuværende nationale tests. Læs mere herom i de to gode 
indlæg på folkeskolen: DLF om nyt bedømmelsessystem: ”Evalueringen kommertættere på 
den hverdag,lærerne står midt i” (folkeskolen.dk) 

Lærer: Frygter de nye nationale test fortsat vil snævre skolens sigte ind (folkeskolen.dk) 
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Sammen om Skolen i Sønderborg 

Vi har gennem en årrække haft et godt samarbejde med kommunen, men de nationale 
strømninger om større åbenhed, reel inddragelse og øget samarbejde er bestemt noget, vi 
også mærker her i Sønderborg. En lokal udgave af Sammen om Skolen her i Sønderborg er en 
oplagt vej at gå, og det synes ikke helt urealistisk, da vi fornemmer, der både politisk og 
forvaltningsmæssigt bliver set positivt herpå. Vi har et indledende møde mellem parterne den 
17. juni, og det ser jeg meget frem til.  

 

Medlemsundersøgelse – arbejdsforhold  
Jeg ved godt, at en del af jer ikke har armene over hovedet, når der lander en 
spørgeskemaundersøgelse i jeres indbakke. I får dem både fra jeres arbejdsgiver og fra os i 
DLF. Vi forsøger at begrænse antallet, men når vi alligevel sender dem ud i ny og næ, skyldes 
det, at vi bruger dem i vores arbejde; særligt for at underbygge det mandat, vi sidder på, når vi 
drøfter skole med blandt andre politikere og forvaltningen. Så mange tak fordi I tager jer tid til 
at svare på vores spørgsmål.  

I 2021/2022 har DLF gennemført en såkaldt totalundersøgelse. Den har også været fortaget i 
2015 og 2019, hvilket giver et godt grundlag for at spotte tendenser i arbejdsforhold. Som 
udgangspunkt står det bedre til i Sønderborg end i resten af landet – det er naturligvis 
positivt, men det er ikke ensbetydende med, der ikke også er udfordringer her i Sønderborg. 
Vigtigt er det dog at bemærke de positive tendenser. Som jeg sagde på generalforsamlingen, 
så er der brug for de rige fortællinger om folkeskolen. Det handler ikke om at tale noget op 
eller ned, men at forholde sig til den mangfoldige virkelighed af positive og problematiske 
fortællinger, der kan berige og udvikle folkeskolen i en positiv retning.  

Tendenser  

• På samtlige parametre ligger Sønderborg over landsgennemsnittet, på nær når det 
gælder stress, hvor vi tangerer landsgennemsnittet.   

• Der er fremgang på langt de fleste parametre i Sønderborg set i forhold til 2019 – 
signifikant når det gælder oplevelse af bedre tid til forberedelse/efterbehandling samt 
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet.  

• Der er tilbagegang på ganske få parametre i Sønderborg – signifikant når det gælder 
det psykiske arbejdsmiljø som årsag til, at man ønsker at forlade lærerfaget.  
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• A20 har haft større positiv betydning for Sønderborg end resten af landet, særlig 
tydeligt på parametre omkring individuel forberedelse og sammenhæng mellem tid og 
opgaver. A20 har haft mindre positiv betydning ift. oplevelsen af, at jeres faglighed 
inddrages af ledelsen ift. prioriteringerne af arbejdstiden samt oplevelsen af, at I som 
lærerkollektiv har indflydelse på ledelsens prioriteringer.  

• På trods af signifikant positiv fremgang ift. bedre tid til forberedelse, er det fortsat 4 
følgende parametre, I vurderer, vil give det største løft af elevernes udbytte af 
undervisningen (i prioriteret rækkefølge):  

o Bedre støtte til elever med særlige behov 
o Bedre tid til at lave undervisning tilpasset den enkelte elev (forberedelse og 

efterbehandling) 
o Kortere skoledage 
o Færre elever i klasserne 

 

Evaluering af helhedsplanen 
Helhedsplanen, der er den kommunale plan for sikring af kvalitet i dagtilbud og skole, er, som 
jeg har berettet om i forbindelse med generalforsamlingen, i gang med at blive evalueret med 
henblik på en opdateret version heraf. 

I den forbindelse er vi blevet spurgt om, på hvilken måde, Helhedsplanen har bidraget for og 
udfordret vores medlemmer - altså jer.  

Vi har tilkendegivet, at rigtig mange af jer ikke kender til Helhedsplanen. Nok har I hørt det 
som begreb, og i en del tilfælde mest som argumentation for tiltag på skolen, men som vision 
og som helhed, er Helhedsplanen aldrig rigtig blevet implementeret. 

Det er som om, at visions- og udviklingspapirer har det med at give bedre og bedre mening, jo 
længere væk fra virkeligheden, man kommer. Det er ikke særligt for Sønderborg, og det har 
bestemt heller ikke været kommunens ønske – tværtimod er Helhedsplanen i sin tid kommet 
til ud fra en ganske omfattende og inddragende proces.  

Måske siger det manglende ejerskab og implementering noget om tiltagsmætheden, fordi 
intet når at rodfæste sig, inden man er videre til noget nyt. Det tolkes af nogen som om, 
lærere er udviklingsresistente – det er vi i sagens natur ikke. Lærere bliver hver dag klogere på 
deres undervisning, og måske er det netop den del af lærerfagligheden, der skal dyrkes. 
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God undervisning udvikles af viden og erfaring 

Jeg læste for nylig en artikel, der tog fat i, at kernen i lærerarbejdet – vores lærerfaglighed – 
på forunderligvis er blevet tilsidesat de sidste 10 år. I stedet for at give tid og rum til faglig 
refleksion og didaktisk og pædagogisk diskussion og sparring, er lærerne blevet fortalt, 
hvordan ”sandhedspraksis” ser ud – ”forskningen siger at”. I Christiansborgs og kommunernes 
iver efter at optimere lærerprofessionen, mener jeg, at man har været ved at afvikle den, fordi 
man som lærer er blevet frataget sin professionelle dømmekraft – det betyder for nogen, at 
de fx er nødt til at gå til en leder og spørge, om det de gør, er rigtigt eller godt nok.  

Det indre professionskompas bliver simpelthen slået ud af kurs, hvis ikke man oplever at god 
skole og god undervisning er noget, der kontinuerligt udvikles af den viden og erfaring, man 
som lærer opbygger i praksis – det håber jeg, at en helhedsplan version 2.0 vil tage højde for.  

 

Økonomi 
Økonomi og ressourcer fylder rigtig meget på både det private og det offentlige 
arbejdsmarked. Vi er naturligvis særligt optaget af hele velfærdsområdet, hvor krav og 
ressourcer ikke står mål med hinanden. KL og regeringen har netop landet en økonomiaftale, 
og den giver ikke grund til begejstring. Borgmesteren i Sønderborg, Erik Lauritzen udtaler, han 
er skuffet over økonomiaftalen mellem regeringen og KL og varsler nedskæringer på service 
og velfærd som en konsekvens heraf.  

Vi har naturligvis en helt klar holdning omkring besparelser, når det gælder skoleområdet, og 
det er, at folkeskolen har brug for investeringer – ikke besparelser. Hvis folkeskolen skal lykkes 
med den altoverskyggende udfordring, der hedder inklusion, så skal der investeres, så ikke 
flere elever får særlige behov.  

Skal der spares på skoleområdet, går vi naturligvis ind i de drøftelser med kommunen, så vi 
sikrer os, de ikke blot griber til de nemme løsninger, der vil ramme skolernes kerneydelse – 
undervisningen. Sikringen af kerneydelsen bør og skal være førsteprioritet ved en evt. 
budgetreduktion.  

 

Sommerferie og sygdom  
I Sønderborg Kommune er der kollektiv (tvungen) ferie i ugerne 7 (vinterferie), 28, 29, 30 
(sommerferie) og 42 (efterårsferie). Der gælder særlige regler for sygdom og ferie alt 
afhængig af, om du er syg, inden ferien starter, eller du bliver syg i din ferie. Overordnet  
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gælder, at du ikke er forpligtet til at påbegynde din ferie, hvis du er syg op til feriens start. 
Bliver du syg i din ferie har du karens i 5 dage, hvorefter du har ret til erstatningsferie såfremt 
du fortsat er syg. Du kan læse mere indgående om reglerne på vores hjemmeside: Ferie og 
sygdom - Kreds091 (kreds91.dk)   

 

Kredsstyrelsen holder også sommerferie 
Kredskontoret holder ferielukket fra onsdag d. 29. juni kl. 12 til onsdag d. 3. august, hvor 
kontoret og telefonerne åbner til sædvanlig tid kl. 9.  

I den mellemliggende periode har du altid mulighed for at få fat på os, hvis der opstår et akut 
behov herfor ved at skrive til vores mail 091@dlf.org med angivelse af årsag samt telefonnr.  

Hele kredsstyrelsen ønsker dig og din familie en forrygende og velfortjent sommerferie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af kredsstyrelsen 

Nanna Stryhn-Johnsen 

Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds 
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