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Lyngby-Taarbæk Lærerforening, Kreds 22 – Maj 2016

Lokalaftalen fortsætter
Den  lokale  lærertidsaftale,  som
er  helt  unik  for  folkeskolen  i
Lyngby-Taarbæk  Kommune
bliver videført næste år. 

Borgmester Sofia Osmani (K) er
glad for, at den lokale lærertids-
aftale nu fortsætter:

"Velforberedt  undervisning  er
god  undervisning.  Flere  timer
giver  ikke  nødvendigvis  bedre
undervisning. Vi skal have velfor-
beredte  lærere,  som  laver  en
god  undervisning  for  vore
elever," siger hun til Det Grønne
Område.

Hun  forklarer,  at  en  eventuelt
permanentgørelse  af  ordningen
tages  op  i  forbindelse  med
forhandlingerne  om  de
kommende års budgetter.

Modtageklasser
I  Børne-ungdomsudvalget  og
efterfølgende  økonomiudvalget
har  en  omorganisering  af
modtageklassetilbudet været på
dagsordenen.  Det  har  medført
bekymring  hos  mange,  specielt
de  nuværende  lærere,  som
arbejder i modtagelsestilbuddet.

Særligt  forvaltningens  forslag
om  at  indføre  den  såkaldte
”Hørsholm-model”,  hvor  uden-
landske  elever  (herunder

flygtninge)  skal  integreres
direkte  i  normalområdet,  har
vakt  panderynker  ude  på
skolerne.  Heldigvis  har  børne-
-ungdomsudvalget ikke valgt den
idé. 

I  referatet  kan  man  læse  at
”udvalget ønsker på nuværende
videns-  og  erfaringsgrundlag
ikke at ændre på organiseringen
af  modtageklasserne  –  men  vil
afvente en egentlig evaluering af
forsøget  i  Hørsholm  før  der
eventuelt  tages  stilling  til  en
ændring.” 

Tilbuddet bliver dog ændret. Der
bliver oprettet en klasse mere og
de  nuværende  klasser  bliver
omfordelt  endnu  engang  på
henholdsvis  Fuglsanggårds-
skolen  med  to  klasser,
Engelsborg-skolen  med  to
klasser  og  Kongevejens  skole
med én. 

Debataften om skolen
Den 13. april var ca. 150 interes-
serede samlet til en spændende
debat  om  folkeskolens  formål.
De  3  paneldeltagere  gav  nogle
vigtige oplæg om forhold,  der i
høj  grad  bør  være  en  del  af
skoledebatten. 

Keld  skovmand  gjorde,  på
baggrund  af  sin  afhandling  og
seneste bogudgivelse "Uden Mål
og  Med",  rede  for,  at  lærings-

målstyret  undervisning  ikke  er
en del af teksten i  folkeskolere-
formen.  Der  er  ingen  andre
lande der benytter begrebet, og
der er ingen evidens for, at det
virker.  Alle  paneldeltagerne
pegede i  stedet  på  at  folkesko-
lens  formålsparagraf  kom  i
fokus.  Læringsmålstyret  under-
visning  betyder  et  skifte  fra  et
menneskesyn,  der  sætter  det
enkelte  barn  i  centrum  som
noget  unikt,  til  at  barnet  bliver
et  middel  til  at  kunne  sætte
flueben i et målstyringsforløb. 

Morten  Ovesen  talte  om  at
erhvervslivet  ikke  efterspurgte
arbejdskraft,  der  var  undervist
efter  en  lineal.  Erhvervslivet
efterspurgte  hellere  arbejds-
kraft, der kunne tænke skævt og
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ud  af  boksen.  Selvstændige,
kreative  og  innovative  medar-
bejdere der kunne skabe noget
sammen. Det er helt afgørende,
at  elever  og  lærere  arbejder
sammen mod at gøre skolen til
det bedste sted for uddannelse
og dannelse. 

Brian Degn Mårtensson pegede
på at målstyringen er et opgør
med  den  danske/nordiske
skoletradition.  Han ønskede at
lærerne blev sat fri til at nå de
overordnede mål. Via pædago-
gikken  overføres  en  række
samværsformer  og  forestil-
linger  fra  en  generation  til  en
anden,  og  netop  her  ser  vi
kimen til det danske samfunds
succes:  En  fortælling  om
verden via fag, en fortælling om
folkelighed,  en  fortælling  om
tillid  og  menneskeværd.  Et
skolesyn formuleret af tænkere
som Grundtvig og Løgstrup, der
især  lagde  vægt  på,  at  skolen
skulle være for livet, og ikke en
arbejdsmarkedspolitisk  foran-
staltning. 

I skolen skulle den enkelte blive
til  sig  selv  – og på samme tid

forholde sig til at bebo et land
og  en  klode  med  andre  frie
mennesker.  Børn skal  bekymre
sig for andre, bl.a. ved at lære
om  det  nationale  fællesskab,
såvel  som  det  globale.  Med
folkeskolereformen  kasserer  vi
alt det, der har gjort Danmark

til  et godt og stærkt samfund.
Før  2013  havde  vi  ikke  en
perfekt skole, men vi havde en
menneskelig  skole,  der  var
baseret  på  en  smuk  og  stærk
filosofisk tradition. 

Nu  har  vi  i  stedet  fået  en
arbejdsmarkedsorienteret
læringsfabrik  med  industriar-
bejdere og produktionsmål. 

Bag  skolereformens  floskler
gemmer  sig  det  uhyggelige
faktum,  at  den mere  og  mere
ligner  en  nedlæggelse  af  en
ellers velfungerende folkeskole,
der i det 20. århundrede mere
end  noget  andet  har  dannet
grundlag  for  et  af  verdens
rigeste,  lykkeligste  og  mest
demokratiske lande. 

Dagen  efter  debataftenen
offentliggjorde  KORA,  det

Nationale  Institut  for  Kommu-
ners  og  Regioners  Analyse  og
Forskning  en  rapport  om
målstyring på 3 store offentlige
områder,  hvoraf  skolen var  et.
Deres konklusion er, at målsty-
ring ikke virker i folkeskolen. 

Kort  fortalt  fokuserer  institu-
tioner så meget på målene, så
de  mister  blikket  for  andre
væsentlige  opgaver.  En  anden
konklusion er, at de svageste er
de  mest  udsatte,  når  faglige
skøn  bliver  erstattet  af  tjekli-
ster.  Dertil  kommer,  at  man
risikerer at komme til at priori-
tere kortsigtede resultater frem
for at styrke de indsatser, som
skal  gavne på længere sigt,  og
hvor  resultaterne  ikke  kan
måles med det samme. 

I  de  kendte  målstyringsmeka-
nismer  er  der  en  incitaments-
struktur,  som  betyder,  at  de
fagprofessionelle bliver opmun-
tret til  at  nå resultater på den
lettest mulige måde.” 

Vi har i mange år haft en rigtig
god  skole  i  Lyngby-Taarbæk
Kommune. Det har vi  på trods
af, at skolen har været udsat for
udsædvanligt store besparelser.
Vi skal også gerne have en god
folkeskole i  fremtiden. Det må
vi  ikke  sætte  over  styr  i  et
forsimplet  målstyringssystem,
som  måske  passer  til  en
produktionsvirksomhed,  men
ikke  passer  til  børn,  der  skal
udvikle sig som hele mennesker
i  deres  eget  liv  og  bidrage  til
vores  samfund.  De  såkaldte
evidensbaserede  metoder,
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tjeklistekontrollen i læringsmål-
styringen  og  den  tiltagende
didaktiske  ensretning  er  ikke
det,  der  fremmer  folkeskolens
brede  formål,  at  vores  børn
udvikler sig til vidende, ansvar-
lige,  medmenneskelige  demo-
kratiske samfundsborgere. 

Anders  Andersen,  der  er
kontorchef  i  Ministeriet  for
Børn,  Undervisning og Ligestil-
ling,  fortæller  om  begrebet
"læringsmålstyret  under-
visning". "Det er formuleret af
ministeriet efter dialog med de
forskere,  der  har  bistået  os  i
arbejdet".  Det  er  ikke  et
begreb,  der  er  overtaget  fra
den internationale forskning. 

I  marts  2016,  efter  Keld  Skov-
mands bog "Uden Mål og Med"
var udkommet, ændrede mini-
steriet  sin  vejledning  om
"Læringsmålstyret  under-
visning".  Den oprindelige tekst
havde  titlen:  "Læringsmåls-
styret  undervisning  i
folkeskolen.  Vejledning".  Den
reviderede  udgave  fik  titlen:
"Læringsmål  -  Inspiration  til
arbejdet  med  læringsmål  i
undervisningen".  Den oprinde-
lige  vejledning  er  fjernet  fra
ministeriets hjemmeside. Men i
den  nye  ”inspiration”  står  der
stadig,  at  eleverne  hele  tiden
skal vide, hvor de er, og om de
er på vej mod målet. Den foku-
sering på faglige mål kan gå ud
over  det  overordnede  formål
med folkeskolen. 

I debatten har en anden forsker
Per  Fibæk  Laursen  sagt,  at

"læringsmålstyret  under-
visning"  og  "forenklede  Fælles
Mål", er konstrueret af en lille
gruppe  embedsmænd  og
forskere: "Disse teknokrater har
løsrevet  sig  fra  praksis,  og
derfor er de ikke til  hjælp.  Og
de har også løsrevet sig fra det
politiske  niveau.  Jeg  har  ikke
hørt om nogen, der synes, at de
Forenklede  Fælles  Mål  er  en
forenkling,  tværtimod. Tekno-
kraterne  har  ikke  gjort,  hvad
politikerne bad dem om", siger
Per  Fibæk Laursen.  Keld  Skov-
mand  har  i  sin  bog  optalt  de
forenklede  fælles  mål,  og
antallet  af  bindende  mål  er
steget med 50 % til over 3.900
mål. 

Senest  har  Marianne  Jelved
givet sit besyv med om lærings-
målstyring.  "Læringsmålstyret
undervisning"  er  konstrueret  i
et samarbejde mellem embeds-
mænd  og  udvalgte  forskere.
Men  der  er  ikke  lovmæssigt
belæg for læringsmålstyringen.
"Jeg  havde  ikke  drømt  om,  at
det  skulle  være  sådan  i
Danmark",  udtaler  Marianne
Jelved. 

Der er brug for, at vi får disku-
teret hvor folkeskolen i Lyngby-
Taarbæk er på vej hen. Lyngby-
Taarbæk  Kommune  deltager  i
et 4 kommuneprojekt om synlig
læring, der er det første skridt
ind  i  læringsmålstyret  under-
visning.  Sker  det  uden  at  vi
ordentligt har fået drøftet, hvad
det betyder? 

Risikerer vi, at læringsmålstyret

undervisning afløser den brede
almene  dannelse,  der  er
beskrevet  i  folkeskolens
formålsparagraf?

Pensionistskovtur
Kære pensionister i kreds 22.

Vi inviterer på endnu en dejlig
og ”hemmelig” tur ud i det blå
med kulturelle oplevelser, skøn
natur,  god  mad  og  masser  af
socialt samvær.

Vi  Håber,  at  I  allerede har  sat
kryds  i  kalenderen  onsdag  d.
25. maj 2016. Ellers er det bare
med at finde pennen frem.

Vi mødes ligesom sidste år ved
det tidligere Virum Posthus ved
Virum  Station  med  afgang  kl.
10.00.  Vi  glæder  os  til  at  se
forhåbentlig  rigtig  mange  til
endnu  en  hyggelig  tur  ud  i
forsommerlandskabet.

Tilmelding  senest  18/5  inkl.
100,-  kr.  pr.  deltager  (ægte-
fæller  er  selvfølgelig  stadig
velkomne).  I  kan  tilmelde  jer
via  vores  mail  022@dlf.org  og
indbetale beløbet til:

Lån og Spar reg.nr. 0400 konto-
nr. 1009801274.

I  er  naturligvis  også  velkomne
til  at  tilmelde  jer  direkte  på
kredskontoret  på  Sorgenfrivej
12 i Lyngby med aftalte penge.

Lyngby-Taarbæk Lærerforening – Kreds 22 Sorgenfrivej 12, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45872621 E-mail: 022@dlf.org Hjemmeside: kreds22.dk

mailto:022@dlf.org

	Lokalaftalen fortsætter
	Modtageklasser
	Debataften om skolen
	Pensionistskovtur

