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Kære medlemmer af Halsnæs Lærerkreds 

Mange tak til alle som støttede op om de fire 

opfordringer fra sidste nummer af Værkstedet.  

Vi blev 66 deltagere på medlemskurset på Frede-

riksdal, og det var et fantastisk kursus med mas-

ser af debat og tid til socialt samvær.  

Over 34.000 har nu skrevet under på 

http://skoleforalle.nu/ et godt initiativ som støtte 

til en vigtig sag. 

Det lykkedes ligeledes at samle tæt på 250 delta-

gere til velfærdsalliancens demonstration. Vi 

håber på endnu flere til næste demonstration d. 

15. september hvor Dorte Lange (Næstformand 

DLF) kommer og taler.  

Og sidst men ikke mindst, tak for støtten til tillids-

repræsentanterne, som har oplevet en fantastisk 

støtte og opbakning, særligt på Frederiksværk 

skole, hvor lærerkollegiet på både Enghave og 

Melby via breve til ledelsen klart og tydeligt har 

støtte tillidsrepræsentanterne og deres vigtige 

arbejde på skolerne.   

 

 

Reformen år 2 

Reformen bliver bedre dag for dag, giv tid giv tid 

eller elefanten skal spises i små bider - forsøgene 

på at dæmpe befolkningens og fagfolks utilfreds-

hed med Folkeskolereformen og følgerne heraf er 

mange. Der Indkaldes jævnligt i KL regi til møder, 

for politikere og forvaltninger, for at fastholde 

reformens elementer trods det indlysende fak-

tum at flere af elementerne ikke fungerer. Samti-

dig bliver den manglende finansiering, der allere-

de fra start var en kæmpe udfordring yderligere 

forringet via kommunale besparelser på folkesko-

leområdet. Man kan med rette frygte at refor-

men er ved at udvikle sig til en til en endnu større 

katestrofe end katestrofen, vi oplevede i forbin-

delse med Inklusionsloven.  

Vi kender desværre konsekvenserne fra Sverige, 

men uden modige embedsfolk og politikere, kan 

det blive svært at redde folkeskolen som aldrig 

før har haft så ringe opbakning. Over 1/5 del af 

eleverne på landsplan går ikke længere i folkesko-

len, som man kunne læse i Politiken. Der er et 

stykke vej til at folkeskolen når bunden, men de 

sidste par år er afstanden til bunden blevet væ-

sentligt kortere. 

 

Skoleudvikling/afvikling, dataledelse 

og Big data 

Om lidt stiger karakterne og så er alt jo godt og 

folkeskolereformen er blevet en succes. Sådan 

kunne man i hvert fald høre lokale politikere ud-

tale sig sidste år. Mest ekstrem var udmeldingen 

fra en lokalpolitiker fra Århus, der på baggrund af 

0,1 % stigning i karakterne retfærdiggjorde re-

formen og roste sit lokale skolevæsen.  

Sådanne udmeldinger står i skærende kontrast til 

virkeligheden i folkeskolen. I en undersøgelse 

bragt, i sidste nummer af folkeskolen, kunne man 

læse, at kun 12 % af lærerne mener reformen 

fungerer. Ligeledes mener størstedelen, at re-

formen påvirker elevernes faglige kvalifikationer 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://skoleforalle.nu/
http://www.velfaerdsalliance.dk/
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negativt. Fra april 2015 til april 2016 er der en 

større andel lærere, der forholder sig negativt 

overfor understøttende undervisning og lektie-

hjælp. Værst er dog verdens længste skoledag, 

som 81 % stadig mener ikke virker. Samtidig pres-

ser arbejdet stadig, og 60 % føler sig stressede af 

arbejdsrelaterede årsager. 

På landsplan falder antallet af lærerstillinger fort-

sat, på trods af at den største forudsætning for at 

elevernes lærer noget, netop skyldes læreren. 

Dette er endnu engang forskningsmæssigt doku-

menteret af Århus Universitet. Lokalt har vi også 

kunne se et fald i stillinger, som desværre ser ud 

til at fortsætte blandt andet på grund af område-

gennemgangen, hvor lærerstillinger veksles til 

pædagog/pædagogmedhjælperstillinger. Det 

italesættes som en effektivisering, men er selv-

følgelig en forringelse af muligheden for at løfte 

opgaverne forbundet med reformen.  Og hvad 

budgettet bringer af besparelser til efteråret, ved 

vi endnu ikke helt. Jeg håber fortsat på lokalpoli-

tikere, der tager ansvar - ikke bare i tale men 

også i handling og økonomisk prioriterer kvalitet i 

skolen. 

Men kan man overhovedet, som mange tror, 

måle kvalitet i skolen via Big data (Nationale test, 

PISA m.m.) og karakterer? Det korte præcise svar 

er nej - det kan man ikke. Man skal bruge karak-

tererne til det, de var tænkt som. Nemlig en bed-

re måde at selektere eleverne videre på i uddan-

nelsessystemet end fx køn, race, socialgruppe 

eller religiøst tilhørsforhold, som tidligere var 

selektionskriterierne. Og så skal man lade være 

med at bruge karakterer og dårlige data til at 

skabe brændende platforme for forandringer 

eller styringssystemer for skolerne, som politi-

kerne gjorde i forbindelse med Folkeskolerefor-

men.  

Jeppe Bundsgaard redegjorde tydeligt for de Na-

tionale tests ubrugelighed på medlemskurset læs 

hans analyser på 

http://www.jeppe.bundsgaard.net/top/index.ph

p.  

Undervisningsministeriet har ligeledes erkendt, i 

et notat til folketinget, at tests stort set ikke kan 

bruges. Der er simpelthen ikke sammenhæng 

mellem forsøg 1 og forsøg 2 i elevdygtigheden 

målt på Logit skalaen (Pearson korrelationen). 

Man kan så undre sig over, hvorfor testene så 

ikke bliver afskaffet? Det kan der være flere 

grunde til, fx at man har brugt tæt på en halv 

milliard på at udvikle testene, at Folkeskolere-

formen skal måles på resultaterne i nationale test 

i dansk og matematik eller, at der er så meget 

politisk prestige forbundet med testene, at det er 

svært for politikerne at kravle ned af det træ, de 

er kravlet op i.  

 Den finske pædagogiske forsker Pasi Sahlberg 

har for nylig udtalt til The Washington Post, at Big 

data ingenlunde giver os nogen form for indsigt i, 

hvad god undervisning er, og hvordan elever tri-

ves og lærer i skolen.  Big data kan intet sige om 

de processer, der foregår i hvert eneste klasse-

værelse på hver eneste skole i Danmark, som har 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1x4PDybvNAhUIQJoKHWyLDdwQjRwIBw&url=https://www.folkeskolen.dk/584713/hvis-pisa-maalte-9-klasser-ville-danmark-ligge-i-den-oeverste-fjerdedel&psig=AFQjCNGPZs55H7dYXLJaoU1fscWRL814sg&ust=1466682815606830
http://www.jeppe.bundsgaard.net/top/index.php
http://www.jeppe.bundsgaard.net/top/index.php


Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen 

Nr. 5 - juni 2016 – 30. årgang 
 

3 
 

central betydning for, om børn har det godt i 

skolen, og om de tilegner sig kundskaber og fær-

digheder. Og den pædagogiske filosof og forsker 

Gert Biestas siger, at vi med den blinde brug af 

Big data måler det, vi med lethed kan måle, i ste-

det for at måle det, vi værdsætter. Så når politi-

kerne om lidt, over det ganske land, udråber det 

stigende karaktersnit eller resultaterne fra NT 

som resultater af politisk handlekraft, må man 

som lærer desværre ryste på hovedet og trække 

på smilebåndet.  Dog bør man glæde sig over, at 

endnu flere elever har mulighed for at komme på 

en ungdomsuddannelse, nu hvor karakterkrav til 

uddannelserne desværre også er blevet landspo-

litisk skueplads for partierne til at vise strammer-

kurs og spille med musklerne. 

 

 

Nye aftaler om fællesforståelse, flek-

sibel arbejdstid samt administrations-

grundlag. 

Det er en god aftale, vi har fået forhandlet os 

frem til i samarbejde med Halsnæs Kommune, set 

ud fra den økonomiske ramme byrådet har afsat 

til at drive skole for i Halsnæs. Det er ikke nogen 

hemmelighed, at vi gerne havde set et loft over 

undervisningsmængden, som for alt for mange 

desværre bliver alt for høj næste skoleår. Vi hav-

de også gerne set en tydelig tidsfastsættelse på 

en række funktioner og opgaver, hvilket havde 

øget den sociale kapital og gjort det muligt at få 

overblik over arbejdsmængden. Til gengæld er 

det en klar forbedring, at der er fastsat en større 

pulje på 400 timer til forberedelse af undervis-

ningen. Vi håber også at fix/fleks aftalen, når den 

kommer til at fungere, vil hjælpe i den daglige 

planlægning af arbejdstiden.  Der er afholdt ori-

enterings møder om aftalen på Frederiksværk 

skole og Hundested Skole. Arresø Skole er ved at 

undersøge muligheden for at orientere om afta-

len i uge 31 efter ferien.  

Velfærdsalliancen og demonstration 

den 15. september i Frederiksværk  

 

 

 

 

 

 

250 deltagere i Halsnæs var samlet til demonstra-

tionen ”Velfærdsalliance – JA til tryghed NEJ til 

omprioriteringsbidraget” d. 12. maj ved Krudt-

værksplænen. Vores lokale socialdemokratiske 

borgmesterkandidat, Steffen Jensen, var blandt 

talerne på dagen og var med til at tale Velfærds-

alliancens dagsorden op sammen med repræsen-

tanter fra de øvrige faglige organisationer. 

Kampen er desværre langt fra slut! Ompriorite-

ringsbidraget er godt nok er taget af bordet, men 

blot for at blive erstattet af et moderniseringsbi-

drag, og der skal stadig skaffes mindst 1. mia. 

kroner. Derfor er vi allerede nu ved at forberede 

vores næste fælles demonstration. Så husk at 

reservere aftenen d. 15. september – og tag alle 

dine kolleger med. I fællesskab vil vi mødes i Gje-

thuset kl. 17.30 og sammen gå til rådhuset kl. 

18.00, hvor vi skal lytte til taler fra bl.a. vores 

næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte 

lange.  

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9uObIuMDMAhVDKywKHdXyBzIQjRwIBw&url=http://bupl.dk/bupl_midtvestjylland/nyheder/20160222_bupl_midtvestjylland_stoetter_velfaerdsalliancen.dk?opendocument&bvm=bv.121099550,d.bGg&psig=AFQjCNEE1VdvsU3f6sVrw19b1DMYFAXG9w&ust=1462452043690851


Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen 

Nr. 5 - juni 2016 – 30. årgang 
 

4 
 

Opsigelse af Medarbejdervilkårsafta-

len 

Der er ingen vilkår for medarbejderrepræsentan-

ter under DLF overenskomst udover de centrale 

rammer, hvilket giver medarbejderrepræsentan-

terne helt særligt dårlige muligheder for at vare-

tage deres opgaver. Det håber jeg, vi via forhand-

ling i næste uge med Halsnæs Kommune kan få 

ændret på. Som jeg skrev i sidste nummer af 

Værkstedet, har vi på ingen måde været tilfredse 

med forløbet omkring kommunens opsigelse af 

aftalen. Det ser ligeledes ud til, at vi bliver særligt 

dårligt behandlet, når man på andre af kommu-

nens institutioner fornuftigt nok har valgt jf. 

rammeaftalen og Kommunens MED aftale, at 

have flere tillidsrepræsentanter på sammen insti-

tution. Vi har bedt DLF centralt om at videreføre 

sagen og vil i næste nummer orientere om, hvad 

der fremadrettet kommer til at ske.  

 

Lærer og meningsdanner 

I Folkeskolen efter sommerferien vil der komme-

følgende opslag om uddannelsen til meningsdan-

ner. 

 

Efter to år og stor succes gentager Danmarks 
Lærerforening til efteråret uddannelsen Lærer 

og Meningsdanner, hvor du kan blive rustet til 
at deltage i den offentlige debat. Du kan skrive 
dig op allerede nu, så du får besked, når vi åbner 
for ansøgninger.  
Vil og tør du blande dig i den offentlige debat 

med egne perspektiver, erfaringer og indsigter fra 
klasseværelset? Så er du måske en af de 25 lære-
re, der til efteråret skal begynde på uddannelsen 
Lærer og Meningsdanner, som Danmarks Lærer-
forening laver i samarbejde med Cevea.  
Uddannelsen forløber over tre moduler af hver 
tre undervisningsdage – og ikke mindst en masse 
arbejde mellem modulerne, hvor redskaberne for 
alvor skal udvikles og øves. Deltagerne skal blandt 
andet skrive debatindlæg, udvikle pressestrategi-
er og gå strategisk til de sociale medier.  
De seneste to år har i alt 43 lærere været igen-
nem uddannelsen, og mange af dem deltager 
ofte i den offentlige debat med fortællinger fra 
skolens hverdag.  
Se de nuværende meningsdannere blogs her (link 
skolenindefra.dk)  
 
Få besked, når vi åbner for tilmeldingerne Du 
kan skrive dig op allerede i dag, så du modtager 
en mail, når vi åbner op for ansøgninger efter 
sommerferien. Det gøres ved at skrive dit navn og 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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e-mail adresse til Kristian Birk fra Cevea på 
kbi@deltagerdanmark.dk.  
 
Du kan læse mere om uddannelsen på 

www.cevea.dk/uddannelse 

 

Medlemskursus på Frederiksdal 

Vi vil have lov at takke alle deltagerne for et fan-

tastisk hyggeligt medlemskursus. Vi oplevede en 

god stemning både ved foredragene og fælles-

spisningerne. Vi håber, at I har taget de mange 

vigtige pointer fra Lars Bo Kaspersen, Dorte Lange 

og Jeppe Bundsgaard med jer hjem og også gerne 

ind i debatten om vores fælles folkeskole på læ-

rerværelserne.  

 

Nu går der lidt tid før vi igen afholder medlems-

kursus – indtil da vil vi fortsat forsøge at inspirere 

jer gennem indlæg her i Værksted og et eventuelt 

nyt arrangement om ”Hvad skal vi med skolen?” 

til vinter. Det grønne element med yoga og ”det 

kolde gys” har vi fået fine tilbagemeldinger på, og 

det er vi glade for. Tak for de mange spændende 

snakke ved bordene, og også en stor tak for alle 

de mange gode indlæg ved foredragene.  

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

På baggrund af opsigelsen af vores lokale medar-

bejderrepræsentantvilkår, hvor vi blev reduceret i 

antallet af tillidsrepræsentanter på skolerne, ser 

vi os nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling snarest muligt efter sommer-

ferien. 
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