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Svesken på disken 
 
"De gange jeg har været i tvivl om jeg skulle sige noget eller ej i en given situation, er der kommet 
noget godt ud af, at jeg har sagt min ærlige mening. Ærlighed styrker ofte ens relationer og skaber 
tillid" (forsvarsadvokat Merethe Stagetorn).   
 
"Svesken på disken" betyder på dansk, at fortielser, skjulte dagsordener, lukkede fora, 
sammensværgelser og lignende skal erstattes af det modsatte. 
 
"Sveskens venner" har til formål at få svesken på disken i debatten i og om folkeskolen i Danmark 
og dens lærere.  
Specielt på baggrund af de seneste års forsøg på meningsmanipulation fra magtfulde politikere og 
folkeskolens arbejdsgiverorganisationer er der brug for et opråb.  
Vi synes, at Danmark fortjener en ærlig debat med en åben dagsorden på et oplyst og 
reelt grundlag. Vi har fået nok af varm luft, spin, tågesnak, new speak, løgn og bedrag i den 
pædagogiske debat og i medierne. 
 
Vi udarbejder hvert år en lille rapport om det forgangne års debat, og ikke mindst åbner vi op for en 
kåring af "Årets sveske". 
Denne pris tilfalder en person eller gruppe, som på markant vis har fået svesken på disken med 
vægt på: 
- åbenhed om sin dagsorden. Der er ikke fejet noget under gulvtæppet 
- sine meningers mod, både når de går mod strømmen og når det handler om de ømme punkter 
- god forbindelse til og forståelse af folkeskolens virkelighed. 
 
De nominerede modtager rapporten - men også en pose svesker uden sten, som et ekstra 
incitament til også i fremtiden at få svesken på disken. 
Den vindende hædres ved en prisoverrækkelse. 
 
 
Sveskens venner  
Peter Hess-Nielsen   Jeanette Sjøberg   Jeppe Dehli   Lars Sørensen   Finn Gunst   Niels Kjeldsen 
December 2018 

  



3 
 

Sveskens Venners årsrapport for 2018 
 
Overenskomstforløbet i foråret, ytringsfriheden for offentligt ansatte, folkeskolereformens fremtid, 
afmonteringen af den vildtvoksende målstyringsmodel – fire hovedpunkter i debatten i endnu et 
afgørende år for folkeskolen. 
 
"Jeg kommer fra en branche i forsvaret, hvor man ikke svigter nogen, når man er ude i en kamp, og 
det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre her", sagde Flemming Vinther, hovedforhandler for de 
ansatte i staten og forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening, i de stormfulde 
aprildage i og foran Forligsinstitutionen. Han fortsatte, at problemerne gik på tværs af den offentlige 
sektor, og derfor selvfølgeligt forudsatte en løsning i fællesskab 
 
I optakten til overenskomstfornyelsen havde de offentligt ansatte en klar erkendelse af, at overgrebet 
på lærerne i 2013 skulle ses i den store sammenhæng, og en aftale om lærernes arbejdstid blev et 
fælles projekt. Tilsvarende med Moderniseringsstyrelsens angreb på enkelte faggruppers 
frokostpause.  
Bagved lå et opgør med den arbejdsgiverattitude, som Moderniseringsstyrelsen orkestrerede; altså 
en modreaktion mod Moderniseringsstyrelsens/KL’s/Statens forsøg på at afmontere de offentligt 
ansattes aftaleret, ja endda deres fagforeninger. 
 
Flemming Vinthers udtalelse var et udtryk for Musketereden blandt organisationerne i denne kamp. 
 
Foran Forligsinstitutionen opstod en 24-7 manifestation af fælles opbakning til forhandlerne. 
Sygeplejersker, pædagoger, renovationsmedarbejdere, søfyrbødere, dommerfuldmægtige, lærere, 
læger, kommunale gartnere osv. osv. satte sang og slogans på budskabet, og som lærer var det 
inspirerende og opmuntrende at få bekræftet gang på gang, at det var alles projekt at få reel 
overenskomstdækning af lærernes arbejdsforhold. 
Svesken kom på disken i de dage, selvcensuren og tavshedskulturen trivedes ikke foran Forligsen! 
 
Der blev skrevet et nyt kapitel i fortællingen om Odense Kommunes advarsel til lærer Erik Schmidt. 
Ankesagen var for Landsretten i efteråret, og på en af novembers sidste dage gav Landsretten Erik 
Schmidt og DLF medhold. Afgørelsen er naturligvis til stor opmuntring til Erik Schmidt, der i fire år 
har kæmpet for den. Dertil kommer afgørelsens store og principielle betydning for offentligt ansattes 
ytringsfrihed og for alle, der i disse år ser angreb på denne ytringsfrihed og arbejder på at fastholde 
den. Spændende bliver det at se, hvilke konsekvenser vi kan se fremover. En ting er sikkert, 
afgørelsen kan ikke gøre arbejdet selv, men den kan blive et værdifuldt vendepunkt og værktøj. 
En kæmpe tak til Erik!  
 
I skrivende stund varmes der op til et folketingsvalg, men der er intet afsløret om en dato. 
Det bliver spændende at se, om folkeskolereformen fra 2013 overlever valget i sin nuværende 
form. Målstyringsregimet er allerede blevet kraftigt reduceret, i hvert fald fra centralt hold. 
Skoledagene bliver i mange kommuner afkortet til fordel for tolærerordninger, og indholdet i den 
understøttende undervisning er til overvejelse. 
 
Som vi skrev sidste år hører vi ofte ”argumenter i stil med, at man skal lade de professionelle have 
større indflydelse på praksis. Vi vurderer, at ikke mindst de mange forældrerøster i den offentlige 
debat har bidraget hertil – forældrerøster, der formodentlig er blevet kvalificerede af debatten på 
skolerne.” 

 
Herfra skal også lyde en tak til alle de debattører, der vedholdende og sagligt har bidraget til disse 
positive signaler ved at tage udgangspunkt i såvel forskning i virkeligheden som i erfaringer - i 
modsætning til politiske dagsordener. 
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Sidste årsrapport berørte en spirende selverkendelse hos medierne i forhold til en generelt enøjet 
og ukritisk opbakning til regeringsmagten og arbejdsgiversiden i lærerkonflikten i 2013. Vi må med 
beklagelse konstatere, at spiren aldrig slog rod og foldede sig ud som en blomst. Vi savner fortsat 
at den danske medieverden ikke blot videreformidler, men bruger ressourcer på undersøgende og 
kritisk journalistik. 
 
Endelig vil vi pege på debatten om den nye start for folkeskolen som følge af OK 18. Nedsættelse 
af en kommission, KL’s selvvalgte udtræden af det såkaldte implementeringsudvalg (fælles 
arbejdsgiverudvalg til opfølgning på 2013) og visse kommuners signalgivning kunne tydes som et 
begyndende gennembrud i forhold til at ville samarbejde. Det ville være både frugtbart og mildest 
talt fornyende i forhold til KL’s signaler gennem de seneste år. Vi ved mere om et år… 
 
OG… de nominerede er: 
 
Lene Tanggaard 
Siden 2014 har Lene Tanggaard på flere forskellige områder kastet sig ind i en vigtig indsats for 
skolen. Det startede med, hvilke konsekvenser læringsmål har for skolens undervisning og 
elevernes kreativitet, og siden har Lenes klare og tydelige stemme skåret sig vej igennem de 
mange positioneringer i skoledebatten. Først og fremmest har Lene sin egen stemme som 
professor i pædagogisk psykologi, både hvad gælder hele den pædagogisk-didaktiske debat, 
overstyring af lærerprofessionen, elevernes udbytte af undervisningen og ikke mindst at 
gennemskue og argumentere for, hvorfor pædagogikken skal skilles fra politikken. 
Som formand for Rådgivningsgruppen vedr. Fælles Mål gjorde Lene langt mere og nåede længere, 
end hvad opgaven var defineret til at indeholde. ’Det er opgaven, der definerer hvordan der skal 
arbejdes’ synes at være Lenes motto, og det lykkedes hende at få gruppens deltagere til at spille 
hinanden gode og skabe konsensus omkring arbejdet med de samlede anbefalinger, trods vidt 
forskellige standpunkter. Det er i sig selv noget af en bedrift i det skolepolitiske landskab.  
Det er mindst lige så vigtigt, at der med de ændrede Fælles Mål er skabt helt nye rammer for at 
tale om undervisning, hvor ord som formål, frihed til skolerne, didaktiske kategorier og professionel 
dømmekraft er omdrejningspunktet. Der er lagt en vej, som vi kan gå videre af, og som er helt 
afgørende for lærerne og deres motivation. 
Lene er en flittig debattør i skole- og uddannelsesverden, da hun har en stor viden og mange 
præferencer at gøre brug af. Hun er oplægsholder ved mange forskellige anledninger, og hun har i 
2018 udgivet to gode bøger: ”Vanebrud” og ”Læringsglemsel”, hvoraf særligt den sidste har stor 
betydning for opgøret med hele den læringsideologi, som vi har set politikere og forskere udmønte 
gennem styringsrationaler i de senere år. 
 ”Når læringsbegrebet forbinder sig til et styringsteknologisk rationale, forsvinder dets 
pædagogiske og didaktiske forankring”, skriver hun således.  
Hendes ærinde med bogen er at få skilt pædagogikken fra politikken, så at sige. Det er et håbløst 
ægteskab, fyldt med kiv og kælv og evig ballade. 
”Min bog skal genskabe læringsbegrebets pædagogiske rationale og værdi og invitere til reelle 
analyser af for eksempel forbindelsen mellem undervisning og elevernes læreprocesser”, uddyber 
Lene Tanggaard over for KLFnet.dk.  

https://www.folkeskolen.dk/548318/professor-laeringsmaal-kan-draebe-elevernes-kreativitet 
https://www.folkeskolen.dk/638132/lene-tanggaard-dannelsen-skal-opstaa-i-en-garagerevolution 
https://skoleliv.dk/nyheder/art6837804/Lene-Tanggaard-siger-tingene-h%C3%B8jt 
https://www.folkeskolen.dk/638069/raadgivningsgruppe-maal-i-skolen-skal-have-en-ny-betydning 
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-bog-ud-med-laeringsmaal-ind-med-
laeringsglaede/?fbclid=IwAR2c8l7K23LwITyKU_Of2buS0-T_Y-
xrjdMARRGgG7aq9r7zZYrNHKa2Fcs 
 

https://www.folkeskolen.dk/548318/professor-laeringsmaal-kan-draebe-elevernes-kreativitet
https://www.folkeskolen.dk/638132/lene-tanggaard-dannelsen-skal-opstaa-i-en-garagerevolution
https://skoleliv.dk/nyheder/art6837804/Lene-Tanggaard-siger-tingene-h%C3%B8jt
https://www.folkeskolen.dk/638069/raadgivningsgruppe-maal-i-skolen-skal-have-en-ny-betydning
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-bog-ud-med-laeringsmaal-ind-med-laeringsglaede/?fbclid=IwAR2c8l7K23LwITyKU_Of2buS0-T_Y-xrjdMARRGgG7aq9r7zZYrNHKa2Fcs
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-bog-ud-med-laeringsmaal-ind-med-laeringsglaede/?fbclid=IwAR2c8l7K23LwITyKU_Of2buS0-T_Y-xrjdMARRGgG7aq9r7zZYrNHKa2Fcs
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-bog-ud-med-laeringsmaal-ind-med-laeringsglaede/?fbclid=IwAR2c8l7K23LwITyKU_Of2buS0-T_Y-xrjdMARRGgG7aq9r7zZYrNHKa2Fcs
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Wulff og Morgenthaler 

Den kreative komikerduo Wulffmorgenthaler med Mikael Wulff og Anders Morgenthaler har i en 
lang årrække stået bag et utal af komiske indslag kendetegnet ved sublim humor og ofte også en 
fantastisk grovkornet satire, hvor deres underholdende tegneseriestriber nærmest må betegnes 
som deres signatur. Makkerparret har hovedsageligt slået deres folder i den kreative og komiske 
verden, men de er i den seneste tid begyndt at få mere fremtrædende roller i nyhedsdebatten. I 
spændet mellem humor og meninger har de indtaget debatscenen, og skiftet de ellers slet skjulte 
budskaber i satiren ud med en langt mere alvorlig og samfundskritisk stemme. 
 
Baggrunden for, at de to komikere har udvidet deres aktiviteter, er desværre det faktum, at det 
politiske system er så tonedøvt, og ellers humorforladte talerør i debatten indtages som et 
heltemodigt forsøg på at få beslutningstagerne i tale. 
 
Wulffmorgenthaler har i deres satiriske kritik naturligt nok fundet vej til folkeskolens meningsløse 
nationale test, for som de understreger, så gør de nationale test børnene demotiverede og 
medfører ringe selvtillid, og det får børns lyst til at lære til at forsvinde. De har taget kampen op 
med det system, der har skabt nationale test, som er fuldstændigt uden blik for de børn og unge, 
der alt for tidligt presses i et system med en syg præstationskultur, der ikke lader meget tilbage til 
vores børn og unge. Wulff og Morgenthaler er et kærkomment bud på at få skabt et nødvendigt 
fokus på at give børn en fremtid, der er værd at se frem til, og derfor har de indledt deres offensiv 
mod det danske skolesystem, der udelukkende tænker produktivitet og indlæring. 

Det er helt grundlæggende, at historier om, hvordan vi fratager vores børn retten til at være børn, 
kommer bredere ud. Den kamp har Mikael Wulff og Anders Morgenthaler på bedste måde vist 
deres vilje og evner til. 
 
https://www.folkeskolen.dk/645197/wulffmorgenthaler-alle-boern-kan-ikke-maales-paa-samme-
skala 
https://ucc.dk/aktuelt/nyheder/praestationskultur-i-skolelivet-til-debat  
https://www.folkeskolen.dk/645311/tv-i-aften-elevernes-oplevelse-af-de-nationale-test-til-debat 
https://theworldnews.net/dk-news/wulffmorgenthaler-laver-morsomt-frontalangreb-pa-det-danske-
skolesystem-i-ny-bog 
https://twitter.com/FolkeskoleNyt/status/1055676707179585543 
https://politiken.dk/debat/art5584036/Skolesystemet-skaber-alt-for-mange-tabere 
 
 
Knud Aarup  
Knud Aarup er forhenværende direktør i Socialstyrelsen og i dag formand for Bedre Psykiatri, 
Røde Kors i Århus og i Socialpolitisk Forening.  
Knud A. dokumenterer hvad bare et år i fattigdom betyder for et barns livs- og uddannelses-
muligheder, og hvordan bekymringen for familiens økonomi påvirker ’indlæringskapaciteten’ hos 
barnet.  
I artikel i altinget fra oktober 2018 dokumenterer Knud Aarup, hvorfor der samfundsmæssigt og 
økonomisk bør bruges penge på at forhindre at de mange unge, herunder også en stor gruppe 
unge med diagnoser, sendes på overførselsydelser, og hvorfor det er nødvendigt at genoprette det 
danske velfærdssamfund, som ikke kun er for de 80 % bedst stillede. 
Knud Aarup har skrevet en lang række bøger til forsvar for velfærdssamfundet og de svageste i 
samfundet. Han har senest skrevet bogen ”Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på et bedre 
velfærdssamfund”. 
Han kender det socialpolitiske system indefra, og påpeger det værdiskred, der er sket de seneste 
15-20 år, hvor alt for mange af de allersvageste borgere er parkeret på utilstrækkelige offentlige 
ydelser og ikke får den nødvendige hjælp til at komme videre.  

https://www.folkeskolen.dk/645197/wulffmorgenthaler-alle-boern-kan-ikke-maales-paa-samme-skala
https://www.folkeskolen.dk/645197/wulffmorgenthaler-alle-boern-kan-ikke-maales-paa-samme-skala
https://ucc.dk/aktuelt/nyheder/praestationskultur-i-skolelivet-til-debat
https://www.folkeskolen.dk/645311/tv-i-aften-elevernes-oplevelse-af-de-nationale-test-til-debat
https://theworldnews.net/dk-news/wulffmorgenthaler-laver-morsomt-frontalangreb-pa-det-danske-skolesystem-i-ny-bog
https://theworldnews.net/dk-news/wulffmorgenthaler-laver-morsomt-frontalangreb-pa-det-danske-skolesystem-i-ny-bog
https://twitter.com/FolkeskoleNyt/status/1055676707179585543
https://politiken.dk/debat/art5584036/Skolesystemet-skaber-alt-for-mange-tabere
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Han beskriver, hvad et manglende samfundsmæssigt sikkerhedsnet betyder for den tryghed, som 
er så afgøre for vort samfund – og som også forskningsmæssigt blokerer for børnenes evne til at 
fokusere og lære. Utrygheden er markant stigende i Danmark, især for ufaglærte og folk på 
overførselsindkomst.  
Knud A. ønsker et opgør med den nuværende styringsmodel på velfærdsområdet, og et opgør 
med incitamentstænkning og registreringshelvede. Her mener han, at politikken på det sociale 
område skal udvikles på grundlag af faglighed og faglig vurdering.  
Knud Aarup deltog sammen med Lars Andersen/AE og Lizette Risgaard til TR-møde for ca. 400 
tillidsrepræsentanter fra Københavns Kommune. Hans fremtræden er, ud over stor viden, præget 
af en stærk indignation og et stort ønske om at skabe en nødvendig ny socialpolitisk retning.  
Da Knud Aarup tiltrådte som landsformand for Bedre Psykiatri, var overskriften i Århus 
Stiftstidende følgende: Knud Aarup i spidsen for Bedre Psykiatri: ”Kræft handler om at undgå at dø 
– psykiatri handler om overhovedet at få et liv” 
 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/knud-aarup-investeringer-i-velfaerdssamfundet-skal-
taenkes-stort  
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/fra-udenforskab-til-faellesskab-af-knud-aarup  
http://www.klfnet.dk/tr-og-amr/praesentationer-fra-moeder/  
 
 
Geo Clausen 
Geo Clausen er professor og indeklimaforsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og 
næstformand i Rådet for sundt indeklima. Lige siden 2009 har han undersøgt flere tusinde 
skoleklasser i forbindelse med dårligt indeklima og har derigennem kunnet konstatere, at der ikke 
er sket forbedringer i de seneste 9 år !!! 
 
En af hovedkonklusionerne fra en rapport lavet i samarbejde med Realdania og Alexander-
instituttet i 2017 er: I op til 60 % af klasselokalerne er koncentrationen af CO2 – 2½ gange højere 
end tilladt.  
Dårligt indeklima er en ret stor modspiller i undervisningen. Det skader elevernes koncentrations- 
og indlæringsevne, når luften er tung og dårlig. De forureninger, som vi selv og byggematerialer 
afgiver, skal fjernes ved ventilation. Når det ikke sker, får det en påvirkning på os. Vi bliver trætte, 
får hovedpine, og det betyder en hel del for, hvor god elevernes indlæring er.  
Geo Clausens undersøgelser viser, at den seneste skolereform med forlænget skoletid og 
forøgede klassestørrelser medfører en dårligere indlæringseffekt med adskillige procenter. 
 
'Det er en katastrofe, at der ikke bliver gjort noget ved det her. Og i en periode, hvor vi måler os 
selv hele tiden med Pisa-undersøgelser, synes jeg, det er at skyde os selv i foden' siger Geo 
Clausen til DR1's undersøgende dokumentarserie – 'Testen'.  
 
I Sveriges og Norges skolelokaler er indeklimaet markant bedre, hvilket gavner indlæringen 
betydeligt. I Sverige er det et lovkrav med mekanisk ventilation, som medfører et langt bedre 
indeklima.  
 
Geo Clausens forskning har fået Danmarks nuværende undervisningsminister til at undersøge 
Norges og Sveriges gode erfaringer med mekanisk ventilation som medfører en forbedret 
undervisningssituation – og i den sammenhæng – hvad staten kan gøre økonomisk for at 
kommunerne får denne mulighed indenfor rækkevidde. 
 
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/indeklimaet-paa-folkeskoler-halter-mangler-ventilation 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/skoler-og-kommuners-pressede-pengepung-giver-daarlig-luft 
 
 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/knud-aarup-investeringer-i-velfaerdssamfundet-skal-taenkes-stort
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/knud-aarup-investeringer-i-velfaerdssamfundet-skal-taenkes-stort
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/fra-udenforskab-til-faellesskab-af-knud-aarup
http://www.klfnet.dk/tr-og-amr/praesentationer-fra-moeder/
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/indeklimaet-paa-folkeskoler-halter-mangler-ventilation
https://www.dr.dk/nyheder/indland/skoler-og-kommuners-pressede-pengepung-giver-daarlig-luft
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Nina Palesa Bonde, dommerfuldmægtig, formand for Dommerfuldmægtigforeningen 
Nina blev med et slag kendt af flertallet af landets lærere og andre offentligt ansatte, da hun mødte 
op foran Forligsinstitutionen i april 2018 og med det samme gik i spidsen for at få budskaberne 
igennem. Altid med humor og smittende højt humør og optimisme organiserede og 
kommunikerede Nina Palesa Bonde, så ingen hverken foran eller inde i Forligsinstitutionen var i 
tvivl om, hvad der var kernen i konflikten.  
Med Nina Palesa Bondes personlige mod til at stille sig i spidsen for den daglige demonstration og 
råbekoret foran Forligsen og med vedholdende fastholdelse af kravet om "En løsning for alle" følte 
man sig som lærer bakket op af de andre offentligt ansatte! 
”Jeg var omgivet af pæne akademikere, der stod og frøs i kulden. Jeg kunne mærke den ulmende 
utilfredshed og tænkte, at den skulle vi have forløst. Det blev til det spontane kampråd. At råbe 
handler om fællesskab, at kunne mærke hinanden.” 
 Ingen tvivl om, at Nina Palesa Bondes enorme energi og klare budskaber trængte igennem, også 
ud på arbejdspladserne og i offentligheden generelt. 
Sammen med flere af forhandlerne fra de andre offentligt ansattes organisationer blev Nina Palesa 
Bonde eksponent for det sammenhold, der kan blive begyndelsen til nogle nye scenarier i de 
kommende overenskomstforhandlinger – og alt der, der ligger imellem forhandlingerne. 
” Det fællesskab, vi oplevede under OK18, kan der ikke slukkes for. Det kan kun blive stærkere. 
Det er uvurderligt optil den næste overenskomst. Men kampen om OK18 er ikke slut endnu. Nu 
skal vi allesammen følge lærernes situation og støtte dem.” 
Ved et arrangement på Arbejdermuseet i november overdrog Nina Palesa Bonde i øvrigt sin 
megafon fra aprildagene foran Forligsen til museets samlinger og understregede, at megafonen 
ikke kunne erstatte ægte dialog! 
 
https://www.avisen.dk/nina-holdt-sig-vaagen-i-36-timer-raaber-loehde-og-zi_494559.aspx 
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2018/6/en-dommerfuldm-ae-gtig-der-blev-megafonikon.aspx 
https://www.bt.dk/erhverv/nina-sov-foran-forligsen-nat-efter-nat-det-var-det-hele-vaerd 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/jurist-paedagog-sygeplejerske-og-laerer-alle-offentligt-ansatte-er-
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