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Nyhedsbrev
God sommer
Alle mennesker har
et billede på, hvad
der kendetegner
den danske sommer. På godt og ondt! Ofte byggende på en ferieoplevelse. På samme vis har de fleste danskere
en forestilling om, hvad der foregår i folkeskolen.
De har jo selv gået der!
I undersøgelsen ”Lærerliv 2017” udarbejdet af
DLF, bliver lærerne spurgt om, hvilke faktorer,
der har betydning for et godt arbejdsliv. Her
fremgår det på trods af de mange forandringer i
skoleverdenen, at det stadig ifølge lærerne er
elevernes udvikling fagligt og socialt, der er den
mest betydende faktor for et godt lærerliv.
Centralt i lærernes arbejdsliv er kerneopgaven, som udgøres af
faglighed, almen dannelse, inklusion samt
skole og hjem samarbejdet. Det er i dette
centrum lærerne definerer deres rolle og finder
deres energi!
Danmarks statistik har ligeledes været på banen
og ved ”Folkemødet på Bornholm” spurgt danskerne om folkeskolens største udfordring?
Manglende tid til den enkelte elev, lød det, fordi
eleverne har fået markant flere undervisningstimer, mens der er blevet færre lærere til at hjælpe
eleverne!
De nævnte undersøgelser bekræfter atter udfordringen i folkeskolen generelt og i Varde Kommune. Politikerne har besluttet en ny skolestruktur, der trinvis implementeres frem til 2021. Lukningen af Billum Skole fra næste skoleår er første
trin og indvielsen af tre nye skoler i Varde bliver
sidste trin. Formålet er, at fastholde og styrke
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kvaliteten i skolevæsnet ved at flytte penge fra
anlæg til drift. Det er et åbent spørgsmål, om det
er lykkedes? Meget vil afhænge af en ny tildelingsmodel og hvor mange forslag fra Effektiviseringskataloget, der realiseres ved de kommende
budgetforhandlinger. Et af forslagene vil betyde, at
pædagoger alene skal varetage den understøttende undervisning. Forslaget understøtter slet
ikke Folkeskolelovens intentioner med faget.
Uden lærerfaglighed ingen sammenhæng til de
fagfaglige timer!
I Varde Kommunes folkeskole udgør pædagogstillinger 20 % af lærerstillingerne! Hvis der fra politisk side ønskes en styrkelse af elevernes undervisning og læring skal rammevilkårene for lærerarbejdet styrkes! Den nye struktur betyder, der
fyldes flere elever i klasserne. Flere elever giver
flere opgaver, mere samarbejde og dokumentation. God undervisning kræver forberedelse, derfor
kan lærerne ikke undervise mere! Det er ikke tiden til at opfinde nye opgaver til pædagoger i
skoledelen! Det er der ikke råd til!
I Varde Lærerkreds inviterer vi
igen til medlemskursus i efteråret,
så vi der får mulighed for sammen at drøfte aktuelle temaer fra
”skoleverdenen”. Invitationen er udsendt, og vi
har modtaget de første tilmeldinger. Se invitationen på vores hjemmeside:
http://kreds103.dk/media/10033824/aabent-medlemskursusskarrildhus-22-23-september-2017-20-juni-2017.pdf

I ønskes alle en god sommerferie
af kredsstyrelse og kredskontor.
V/kredsformand Kim Jørgensen

.

Stausvej 30, 6800 Varde

vardelærerkreds.dk

