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KREDS 60 NYT 
En stærk krydret ret! 
Af Lene H. Nielsen 

Så blev det virkelighed. Her, to måneder inde i skoleåret, må jeg konstatere, at 
folkeskolereformen, krydret med Lov 409, er en stærk ret med en til tider lidt besk 
eftersmag. 

Hvis reformen stod alene og ikke var blevet en del af et spare-projekt, så ville der uden tvivl 
kunne komme noget godt ud af de intentioner, der ligger i reformen, men som det ser ud lige nu, 
bliver tankerne bag reformen druknet i, at lærerne ikke længere føler, at de har tid til at forberede 
og efterbehandle undervisningen ordentligt, og at det samarbejde, der skal være mellem lærere 
og pædagoger, ikke altid har de bedste vilkår.


Den manglende forberedelsestid medfører, at flere lærere går tilbage til at bruge bogsystemer i 
større grad end tidligere. Dermed får den differentierede undervisning trange vilkår. Dette 
harmonerer ikke med regeringens egen beskrivelse af, hvad god undervisning er. Her fremhæves 
det bl.a., at den enkelte elev udfordres fagligt i alle timer, at der løbende følges op på elevens 
udbytte af undervisningen, og at der skabes en større sammenhæng mellem teori og praksis.
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På kongressen i begyndelsen af september blev det vedtaget at sende et brev til 
Statsministeren. I dette brev nævnes bl.a., at forberedelsestiden ikke hænger sammen med de 
muligheder, lærerne har for at levere den undervisning, som regeringen beskriver.


Alt skal være individuelt. Der er stor forskel på anvendeligheden af de oversigter, den enkelte 
lærer modtager. Det kan være svært at gennemskue, hvilke 
opgaver der konkret ligger i den plan, man har fået udleveret. 
Der er også blevet større forskel mellem skolerne, endda mellem 
afdelingerne. Et eksempel herpå er placeringen af skole-hjem-
samarbejdet, det gælder både samtaler og forældremøder. 
Hvornår skal samarbejdet med forældrene placeres? Skal det 
være før kl. 17, efter kl. 19 - eller et eller andet tidspunkt 
derimellem? Alt afhængigt af hvilken skole, man har børnene 
gående på, vil forældrene kunne opleve, at det for nogen er 
nødvendigt at tage før fri en dag, mens andre oplever, at det er 
uforandret. Dette bliver forældrene, måske med rette, lidt 
frustrerede over, og på første parket til at modtage disse 
frustrationer står læreren.


På enkelte skoler kunne der tegne sig et billede af, at lærerne er mere fraværende. Vi har derfor i 
kredsen besluttet at undersøge dette nærmere. Er det tilfældigt, eller er det et generelt billede?


Jeg ved godt, at det er første år, og at alle nye tiltag skal tilpasses og forandres, så det passer til 
virkeligheden. Men jeg kan nok ikke finde en, der ikke er enig, når jeg siger, at der er plads - 
endda rigelig plads - til forbedringer.


I ønskes alle en god uge 42. 

 





!2Kreds60nyt - Oktober 2014



Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 9. Oktober 2014

Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup 

Faxe 

De sidste måneder har - ud over at være præget af folkeskolereformens implementering og Lov 
409 på skolerne - rent politisk i vores kommune været præget af budgettet. Her tænker jeg især 
på ejendomsstrategien. For en gangs skyld har der været heftig debat om tingene, startende 
med, at Nordskov skulle huse hele administrationen, og så til nu, hvor der ikke skal flyttes rundt 
på administrationen. Hvis vi fjerner alle mellemresultaterne, står vi nu tilbage med et forslag, som 
flytter vuggestuer og andre daginstitutioner ind på nogle af skolerne. Politikerne lover dog nu i 
materialet, at der vil blive tid til at involvere de berørte parter. Så lige om lidt går de lokale 
medudvalg, bestyrelser m.fl. i gang med den del af arbejdet.


Min egen afdeling, Sofiendal, er en af de afdelinger, hvor det er foreslået, at der skal være 
vuggestuebørn, og så er det, jeg tænker, at så vidt jeg erindrer, sover børn vel stadig til middag i 
den størrelse. Betyder det så, at klokken er afskaffet, og at dele af skolen er elevfrie områder, 
eller hvad?


Folkeskolereformen og Lov 409 kan der siges meget om, og jeg har skrevet lidt under 
’Formanden’. Hvis jeg nu lige skal isolere Faxe fra Vordingborg, så vil jeg nævne, at vi - dvs. 
skoleledere, skole-TR og kredsen -allerede nu kigger på, hvor og hvordan vi kan forbedre 
tingene, om ikke i år, så i hvert fald til næste år. Fra alle sider ved vi godt, at der er store 
udfordringer i jeres arbejde, og at den utilstrækkelige og for nogen usammenhængende 
forberedelsestid er et kæmpe problem.


Administrationsgrundlaget skal også kigges igennem og diskuteres. Det gør vi i november 
sammen med forvaltningen. Så der vil være nyt at bringe om dette i julenummeret af Kredsnyt.


Vordingborg 

Lønnedgang


I forbindelse med sommerens forhandlinger af en ny forhåndsaftale blev det ikke længere muligt 
at bevare det tillæg, der dækkede akkord- og undervisningstillæg. Det skyldes, at KL opfordrer 
kommunerne til ikke længere at lave den slags aftaler. I nogle kommuner har man dog valgt at 
fortsætte disse aftaler. Fjernelse af dette vil kunne medføre lønnedgang, idet folk, der har andre 
opgaver end undervisning, ikke længere automatisk får undervisningstillæg op til 750 timer. Vi 
har fra kredsens side vores opmærksomhed rettet mod denne problematik.


I Vordingborg er der indgået budgetforlig, men modsat traditionerne i kommunen om et bredt 
forlig, er det denne gang kun Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti der står bag 
budgetaftalen. De øvrige partier har udtrykt stor frustration over forløbet, den manglende 
inddragelse af medarbejderne og resultatet. Budgettet for 2015 rummer besparelser (og 
effektiviseringer) for 20 mio. kr. Heraf findes 7,3 mio. kr. på børne-, unge- og familieområdet. Det 
får store konsekvenser for skoleklubberne og pædagogerne.
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I Lærernes hus blev der mandag 22. September afholdt dialogmøde om skolestarten. 
Skoleledere, SkoleTR for lærere og pædagoger fra alle skoler, FTR for BUPL Anni Andersen, Per 
Larsen og kredsens formandskab deltog. Dagsorden var enkel og meget relevant, det handlede 
om gennem dialog at få afstemt virkelighedsbilledet. Det var et godt og konstruktivt møde, med 
input fra alle parter. En af de ting vi var enige om, var den kæmpe udfordring, vi har i 
forberedelsen. Både den fælles og den individuelle. Det er ikke godt nok, som det er nu og 
derfor gav Skolechefen en hjemmeopgave til alle; at finde konkrete bud på løsninger, sammen 
ude på skolerne, på problematikken, til næste gang vi ses. 



Fyraftensforedrag om forandringer 
med Anders Bjørk 

Kom og få konkrete værktøjer til at møde og håndtere de 
mange forandringer i hverdagen!


Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18 – 19.30. Der er 
sandwich fra kl. 17.30.


Der er stadig ledige pladser til foredraget, så tilmeld dig 
hurtigst muligt til 060@dlf.org


OBS! Mødet er flyttet til Kredskontoret, Marienbergvej 
17, Vordingborg. 



Huskede du at sætte X i kalenderen? 
Du vil IKKE gå glip af generalforsamlingen 2015.. 
Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 afholder Kredsen 
generalforsamling på seminariet i Vordingborg. Der vil være sandwich 
fra kl. 16. Efter generalforsamlingen er der lækker middag efterfulgt af 
et super godt og underholdende indslag! 


Ny arbejdstid kræver nye traditioner - vi kan ikke lave dem uden dig, 
men vi skal nok gøre os umagen for det bliver et brag af en 
generalforsamling, så du skal bare møde op!
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KREDSKONTORET ER LUKKET  

I UGE 42 


Henvendelser kan stadig ske via e-mail til 060@dlf.org


I særlige tilfælde kan kredsen kontaktes på 
vagttelefonerne: 

Næstformand Mette Brendstrup på tlf. 23 35 40 80


Formand Lene Nielsen på tlf. 21 14 01 48.





Tak fordi du gør en forskel! 

- det starter med en god lærer. 


Vi håber, at I blev fejret ude på skolerne i anledning af Lærerens Dag 5. 
Oktober 2014 og vi hører gerne de gode historier. 

Send os en mail eller del din historie på vores facebook.
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