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Uenighed om den 
centrale og den lokale 
aftale
Ingen skolestart uden lidt malurt
i  bægeret.  I  skrivende  stund er
der uenighed blandt kredsen og
forvaltningen  idet  flere  skoler
ikke overholder hverken den lo-
kale eller den centrale aftale om
lærernes arbejdstid. 

Specifikt  handler  det  om  tiden
på opgaveoversigterne,  hvor  af-
talerne siger at opgaver over 20
timer  skal  påføres  opgaveover-
sigten  med  tidsangivelse  så
detaljeret,  at  leder  og  lærer  i
fællesskab kan vurdere sammen-
hængen mellem tid og opgaver.
Vi  håber  meget  på  en  snarlig
løsning. 

Frihedsgrader til 
skolerne
I kølvandet på coronakrisen ind-
gik  et  flertal  af  Folketingets
partier  d. 1/6-21 en aftale om at
anvende 295 mio. kr. til at under-
støtte et fagligt løft af eleverne i
grundskolen og på ungdoms- og
voksenuddannelser. 

Aftalen indeholdt også en række
frihedsgrader  i  forhold  til  til-
rettelæggelsen  af  nuværende
skoleår. Det handler i særlig grad
om to forhold, nemlig en afkor-
telse  af  elevernes  skoledag  og

afskaffelse af elevplanerne. 

Den 24/6-2021 besluttede Kom-
munalbestyrelsen
udmøntningen  af  de  tildelte
midler  samt  en  ramme  for  ud-
møntningen  af  frihedsgraderne.
Alle har dog ventet på offentlig-
gørelsen  af  en  bekendtgørelse,
som har betydningen for den be-
sluttede  udmøntning  af
frihedsgraderne. 

Den  er  endelig  kommet  og  på
det sidste møde i Børne- og Ung-
domsudvalget  d.  23.  september
forholdt man sig således til den,
at  man  besluttede  at  overlade
beslutningskompetencen til  sko-
lerne og dermed skolelederen.

Det betyder konkret, at alle sko-
ler  i  Lyngby-Taarbæk  kommune
kan beslutte at sænke elevernes
timetal på bekostning af den un-
derstøttende  undervisning.
Skolen kan konvertere dele af el-
ler  al  understøttende
undervisning til andre aktiviteter,
der  indebærer  et  tilsvarende
personaleforbrug for skolen i un-
dervisningen.  Andre  aktiviteter
kan  fx  være  tolærer-  og  andre
tovoksenordninger,  flere  fagti-
mer, holddeling eller turboforløb
i udvalgte fag. 

Skolerne kan også vælge ikke at
lave en elevplan for hver elev fra
børnehaveklassen til  og  med 9.
klassetrin. 

Specielt  da  elevplanerne  blev
indført var der meget skriveri om
hvor  tidskrævende  og  næsten
grotesk  virkeligheden  var,  hvis
man underviste en eller flere år-
gange  i  flere  fag  og  skulle  lave
elevplaner for alle alle sine ele-
ver.  Det er simpelthen en myte
at tro, at man kan skrive en elev-
plan,  som  forklarer  det  hele  til
forældrene. 

Vi bør absolut benytte os af mu-
ligheden  for  at  droppe
elevplanerne  og  lade  lærerne
selv  vurdere  hvilke  elementer
der skal indgå i skolehjemsamta-
lerne.  Vi  har  et  rimelig  klart
billede af hvad forældrene efter-
spørger  til  skolehjemsamtalerne
og vi benytter allerede masser af
skriftligt  materiale  til  at  under-
bygge budskaberne i samtalerne.
F.eks.  testresultater,  portefolio-
præsentationer,  elevinterviews,
relationskortlægning og forskelli-
ge  former  for  målsætninger.
Alene elevernes målsætninger vil
man jo gribe meget forskelligt an
alt  efter  hvilket  klassetrin,  vi  er
på. 

Pointen  er  at  selve  skolehjem-
samtalen  samt  de  forskellige
materialer til at underbygge bud-
skaberne giver et godt indblik og
et godt udgangspunkt for en god
dialog  om  elevens  nuværende
skolegang. Her bidrager elevpla-
nen ikke til noget som helst. Den
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kan sagtens undværes og vi bør
prøve at se hvilke erfaringer vi
får ved at droppe den i år.

Det er  ikke nogen særlig  svær
beslutning og der skal  lyde en
kæmpe opfordring herfra til  at
benytte  sig  af  de  nye  friheds-
grader  og  presse  på  for  at  få
tingene ændret, så hurtigt som
muligt. 

Her  i  Skolenyt  har  vi  skrevet
mange  gange  om  hvorfor  det
også  er  en  god  idé  at  sænke
elevernes  timetal.  De  seneste
år har jo også vist at det er et
gennemgående  kæmpe  ønske
blandt forældre, lærere og ele-
ver. 

Hvad lærte vi af corona?
For ca 1,5 år siden reflekterede
vi lidt ekstra over hvad corona-
skolen  havde  bibragt  af
erfaringer og tilbagemeldinger-
ne  dengang  var,  at  eleverne
faktisk trivedes og læringsmiljø-
et  havde  det  strålende.  Det
havde sin korte forklaring i den
mere enkle,  simple,  korte sko-
ledag, som mange elever havde
i den gradvise genåbning. 

Som vi skrev dengang:

Skal vi  bede 10-årige børn om
at knokle fra 8 – 15 hver dag?
Er  lykken  en  lang  insti-
tutionaliserede  hverdag  eller
skal  familie  og  fritid  fylde  lidt
mere?  Måske  kan  og  bør   vi
indrette os lidt mere fornuftigt
igen?

Har vi virkelig brug for alle de
møder? Tendensen er jo tit, at

tilføje et møde, et krav eller en
ambition. Det er ikke ligeså po-
pulært, at fjerne noget. 

Men måske kan sådan et ”fris-
park”  i  organiseringen,  som
coronakrisen har bragt, give os
noget værdifuld erfaring, så vi
tør foreslå f.eks,  at sænke ele-
vernes timetal. 

Som vores egen undervisnings-
minister  har åbenbaret  i  løbet
af denne periode: 

Pendulet svinger 
tilbage. 
Tja i virkeligheden er det logisk.
En  kortere  skoledag  betyder  i
alt sin enkelthed at der er mere
overskud  hos  både  elever  og
lærere og kvaliteten og udbyt-
tet af  undervisningen vil  stige.
Blandt andet derfor  ser  vi  lige
nu, som et led i frihedsforsøget
i Esbjerg, en skole der har valgt
at  forkorte skoledagen for  alle
klassetrin ned til fire timers un-
dervisning og en times  pause.

Med  frihed  for  lærerne  til  at
forlænge den, hvis det skønnes
nødvendigt ganske vist. 

Det  lyder  helt  vildt,  men  som
jeg husker mit  eget  skema fra
min skoletid i 80´erne, så ligner
det faktisk meget godt. 

Færre timer med flere tolærere
giver større mulighed for diffe-
rentiering.  Flere  elever  kan  få
den hjælp og de faglige udfor-
dringer,  de  har  brug  for.
Konflikter  kan  tages  i  opløbet
og  der  er  plads  og  ro  til  at
håndtere svære situationer. Det
medfører  bedre  trivsel  og  et
bedre læringsmiljø, hvilket igen
avler et meget større overskud
til at fokusere på det faglige ar-
bejde. 

Selvom  frihedsgraderne  her  i
denne  omgang primært  hand-
ler  om  elevernes  timetal  og
elevplanerne, så var nogle af de
andre  erfaringer  måske  også
vigtige at huske på.

Senere  mødetid  og  forskudt
pausetid,  mere frihed i  under-
visningen,  bedre  hygiejne  og
mere  rengøring,  mere  uden-
dørs  undervisning  og  færre
møder er alt sammen elemen-
ter,  man  ville  kunne  viderføre
på den anden side af corona. 

Så  lad  os  udnytte  muligheden
som  frihedsgraderne  giver  os
og huske på de gode erfaringer
fra den ellers lidt svære corona-
periode og så igen indrette os
lidt  mere  fornuftigt  med  en
større grad af  tillid  til  lærerne
ude i klasserne og skolerne ge-
nerelt!
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