
Kære Poul Aarøe Pedersen. 

 

Må en pensioneret skolelærer der i mine 37 år i folkeskolen nåede ret vidt omkring i min karriere i 

en stor omegnskommune: alm. lærer, specialundervisningslærer, fælleslærerrådsformand, 

skolebibliotekar, skolekonsulent og ( i mine sidste 17 år ) som leder – give din ”Signatur” fra 

dagens Politiken et par kommentarer med på vejen: 

 

1. Regeringen har efter min opfattelse gjort den fatale fejl at sammenblande det pædagogiske ( 

reformen ) med det faglige ( overenskomsten ) – idet man ved lanceringen proklamerede, ”at 

loven skulle finansieres gennem øget undervisningstid for den enkelte lærer”. Dermed havde 

man fra starten fået lagt gift ud for en positiv, fordomsfri debat om udspillet, som der 

naturligvis er gode elementer i – selv om det er lykkedes undervisningsministeren at 

udtrykke sig ekstremt diffust om indholdssdelen. Det ville unægteligt også have lettet 

sagsbehandlingen, hvis man havde inddraget lærere og skoleledere i udarbejdelsen af 

forslaget vedr. Heldagsskolen/Helhedsskolen. 

 

2. Du angriber DLF for ikke  ” at vise åbenhed over for at diskutere de mest åbenlyse 

utilstrækkeligheder….” i arbejdstidsaftalen. Du overser altså her det helt afgørende faktum, 

at KL  ( i skøn forening med regeringen ) ikke på noget tidspunkt har været indstillet på at 

diskutere enkeltheder – idet strategien er, at afgørelser og beslutninger skal ligge helt 

suverænt hos skolelederen – man ønsker m.a.o. en ”ikke-aftale”. Ud over at jeg tænker 

”stakkels skoleledere” (!!)  - så tænker jeg også hvilken fagforening kan acceptere sådan et 

”udspil” og ”fait accompli” ? Ingen – for det er jo et frontalt angreb på den højt besungne 

”danske model”. 

 

3. Du viser stor forståelse for Margrethe Vestagers angreb på DLF, hvor hun bl.a. anklager 

DLF for gennem sin kampagne ”at tage folkeskolen som gidsel”. Jeg bliver nødt til at sige, 

at ”gidseltagningen” starter altså et andet sted. Den startede ved lanceringen af 

Heldagsskolen/Helhedsskolen, da man kom til financieringsdelen og kundgjorde, at den 

skulle lærerne klare gennem udvidet undervisningstid og forringet forberedelse. Sig mig – 

hvad havde man forestillet sig ? At lærerne satte sig ned i en ”pædagogisk rundkreds” og 

klappede i hænderne ? Den nye skolereform har efter min opfattelse ”ingen gang på jorden” 

– men det kan regeringstoppen ( incl. Antorini ) og KL altså takke sig selv for. 

 

Venlig hilsen 

 

Mogens Bille 

Strandgade 26 

2791 Dragør 

Tlf: 3294 3424. 

 

PS. Jeg blev pensioneret i 2009 ( gudskelov for det ). 


