
Kampen om folkeskolen 
 
Debatten (DR 2 7.3.) var en både afslørende og deprimerende, men meget lidt konstruktiv 
og afklarende oplevelse. 
 
Luften var fuld af spin og fortielser, af nødråb og uvidenhed. 
 
Baggrunden for debatten kunne føres tilbage til efteråret 2012, hvor regeringen under stor 
mediebevågenhed præsenterede sit udspil til en reform af folkeskolen. Jeg er overbevist om, 
at det er et visionært forslag, som har mange kvaliteter ved at indføre en sammenhængende 
skoledag med ændrede organisationsformer og et stærkt samarbejde mellem lærere og 
pædagoger, selv om der fortsat er megen uklarhed om blandt andet dette punkt. 
Udspillet fik da også en overvejende pæn modtagelse af store dele af folkeskolens 
interessenter. 
I aftenens debat fyldte forslaget imidlertid ikke meget. Der kom enkelte forudsigelige 
kommentarer specielt vedrørende helhedsskolen. 
De konservative mente, at der nu bliver langt hindringer i vejen for børnenes deltagelse i 
idræt, spejder o.s.v., selv om disse aktiviteter af mange gode grunde som regel først starter 
efter kl. 17. 
Fra Liberal Alliance var bekymringen, at barnet nu ikke kan komme hjem om eftermiddagen 
og drikke kaffe hos mormor. 
Så er argumentkassen vist udtømt. 
 
Men hvorfor så al den ballade? 
Jo, det viste sig, at forslaget ikke er finansieret! Eller rettere, finansieringen afhænger af, om 
lærerne vil undervise nogle flere timer om ugen, og det spørgsmål kommer ikke regeringen 
ved, men afgøres gennem forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og 
Danmarks Læreforening (DLF). 
Hermed har regeringen spændt ben for sin højtprofilerede reform, og forhandlingerne kan 
ikke komme nogen vegne. 
 
Under debatten blev det uimodsagt fremført, at en lærer med i dag 22 undervisningstimer 
om ugen vil skulle undervise i 25 timer. Jeg ved ikke, om lærerne vil acceptere dette, men 
det er vel ikke mærkeligt, hvis de på den ene eller anden måde vil tage sig betalt for det. 
Under alle omstændigheder betyder det, at læreren skal forberede 3 undervisningstimer 
mere, altså mindre tid til forberedelse, hvis ikke helt andre opgaver bortfalder, - og her kom 
der ikke nogen idéer. 
 
Det affødte en diskussion om, hvor mange timer en lærer underviser om ugen, og der blev 
nævnt tal helt ned til 16 timer, også af en skoleleder, der også frejdigt erklærede, at hun i 
øvrigt ikke rigtig kendte arbejdstidsreglerne! 
Tallet er rent vrøvl, blandt andet indregnes arbejdet som skolebibliotekar, læsevejleder, 
skolevejleder og meget andet. 
 
Men påstandene blev værre. 
Fra både finansminister og KLs topforhandler er det fremført, at det er utåleligt, at en leder 
af en folkeskole ikke – som andre ledere – har retten til at lede og fordele arbejdet. 
Det er objektivt forkert. 
Skolens leder bestemmer hvert år, hvilke lærere der skal undervise i hvilke klasser og i hvilke 



fag. Det gør hun selvfølgelig under hensyn til lærerens kvalifikationer, erfaring, klassens 
behov og hensynet til samarbejdet med klassens øvrige lærere – og en tiltro til, at læreren 
evner at forberede og gennemføre undervisningen bedst muligt. 
Nu ønsker arbejdsgiverne, at lederen også skal have ret til at fastsætte tidsforbruget af 
denne forberedelse. 
Det er absurd. 
De lærerstuderendes repræsentant gjorde det indlysende klart, at ingen leder vil kunne 
fortælle ham, hvordan og hvor meget han skal forberede undervisningen, - det bestemmes 
af klassens elever og deres behov og muligheder. 
Helt galt gik det, da ministeren med optimisme i stemmen talte om engagerede lærere, nye 
samarbejdsformer, teamsamarbejde (en forældre: det gør lærerne allerede!) og forsøgte 
med et eksempel på, at en lærer med 30 års erfaring måske ikke behøvede så megen 
forberedelsestid. 
Lad os tage det eksempel: 
Det betyder, at denne lærer kan undervise 27 timer, så en anden, uerfaren kan nøjes med 23 
timer (stadig mere end i dag). Det skal nok give god stemning lærerne indbyrdes og mellem 
lærere og leder, - og vil være fuldstændig umuligt for lederen at håndtere i forhold til 40 
læreres undervisning i mange klasser og fag. 
Der bliver brug for regnearket og stor psykisk robusthed- 
Men behøver læreren med 30 års erfaring mindre forberedelse? 
Hvis hun med f.eks. nogle års mellemrum skal have engelsk i 5. klasse og kan bygge på sin 
erfaring, forudsætter det, at der i de 30 år 
- ikke er ændret i folkeskolens formål 
- ikke er ændret i fagets indhold eller formål 
- ikke er fremkommet nye undervisningsmidler 
- ikke foreligger ny pædagogisk forskning 
- ikke er ændret i klassens sammensætning eller forudsætninger. 
Det er absurd. 
 
Men dette er ikke et indlæg kun rettet mod arbejdsgiversiden. 
Også DLF har et ansvar for, at situationen er kommet dertil, at arbejdsgiverne tror, at de kan 
ride på en populistisk bølge. Selv om et stort antal kommuner og lokale kredse har kunnet 
finde lokale løsninger,, så har det til tider været besværliggjort – og nogle steder umuliggjort 
– på grund af en manglende forståelse hos lærernes lokale forhandlere, at det var afgørende 
for folkeskolen og både denne og lærernes omdømme at finde smidige løsninger. 
DLF har et opdragelsesproblem i forhold til sine egne. 
 
Det er i disse år blevet vanskeligere at finde egnede skoleledere, jobbet er ikke attraktivt. 
Hvis KL kommer igennem med sine krav, bliver det endnu sværere, - og de, der måske bliver 
ansat, bliver dårligere for folkeskolen. 
 
Til slut: 
Hvor i debatten er de borgmestre, som til daglig har ansvaret for folkeskolen: 
Hvor er de skoledirektører, der både bør erkende problemet og give et værdigt svar? 
 
Bendt Thuesen 
fhv. skoledirektør 
08.03.13 


