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Billedet af Danmark, 

som et land med store 

strukturelle problemer 

i økonomien og på 

arbejdsmarkedet, æn-

drede sig hen over julen, da Danmarks Statistik 

fremlagde en revision af tallene for dansk brutto-

nationalprodukt fra 2013-2015. Det tegnede et 

markant mere positiv billede af udviklingen i 

dansk økonomi. Det betyder, at Danmark alligevel 

ikke er et af de lande i EU med den laveste vækst. 

Analytikere mente endda, at valgkampen kunne 

have haft en anden dagsorden og et andet resul-

tat, da Helle Thorning Schmidt ved valget i 2015 

tabte til Lars Løkke Rasmussen.  

Man kunne jo håbe på, at denne opjustering af 

dansk økonomi kunne sætte en anden politisk 

dagsorden. Det betyder, at mange af de økono-

miske reformer under den socialdemokratisk 

ledede regering virkede i forhold til at sætte liv i 

væksten. Tilbagetrækningsreformen er begyndt 

at vise sin effekt! Men hvad gør regeringen? Da 

de stadig har fokus på at lette på skatten, fast-

holder de finansieringsformen, og foreslår at 

rykke pensions-

alderen yderli-

gere.  

Indtil videre står 

regeringen ale-

ne med dette 

ønske, så hvis 

de ikke får deres parlamentariske grundlag på 

plads, hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 

fastholder at tilbagetrækningsreformen virker 

tilstrækkeligt, kan vi håbe på, at fokus vendes 

mod de opgaver, der skal løses ude i kommuner-

ne, men som det sidste tiår er blevet mødt med 

et ensidigt ønske om modernisering og effektivi-

sering, samtidig med at økonomiske styringsme-

kanismer og målstyring har sat dagsordenen, 

begrundet i landets dårlige økonomi. 

Med efterårets nye VLAK-regering præsenteredes 

et ambitiøst liberalt regeringsgrundlag. Liberale 

mærkesager, der ikke begrænses af realpolitiske 

muligheder, hvilket betyder, der sidder en rege-

ring, der ikke er i samklang med sit parlamentari-

ske grundlag, og i flere tilfælde må se til fra side-

linjen, mens oppositionen sammen med Dansk 

Folkeparti regerer! Man 

kan jo håbe på Folketinget 

i denne situation, med 

efterårets kommunalvalg 

for øje, i højere grad tilgo-

deser kommunerne, når 

økonomiaftalen mellem 

regering og Kommunernes 

Landsforening, snart skal 

forhandles på plads. 

Det paradoksale med trekløver-regeringen er, at 

vi på skoleområdet vejrer morgenluft efter Mette 

Risager fra Liberal Alliance blev præsenteret som 

ny undervisningsminister. Et kontroversielt valg, 

fordi hun er modstander af folkeskolereformen. 

Hvor realistisk er mon denne optimisme. Selvom 

ministeren er fra et parti, der står uden for folke-

skoleforliget, er dette stadig en del af det nye 

regeringsgrundlag, og som vi har set hos andre 

ministre fra samme parti, har de det svært med 

at navigere mellem partipolitik og regerings-

grundlag. Hvorfor skulle Mette Risager have an-

dre muligheder? Kommunerne og skolerne skal 

væk fra det, hun kalder et ”meget mekanisk mål- 

og metodefokus”. Hun siger til Kristelig Dagblad: 

”Der er ikke noget i vejen med læring i betydnin-

gen, at børn lærer noget, men læring kan blive 

enten tilfældig eller mekanisk.” Der sættes mål, 

man får lært det og går videre, men den dybere 

indsigt er vanskelig at sætte på den formel. Læ-

rerprocesser forsimples, lærdommen gøres syn-

ligt, men også overfladisk og flygtig. 

Baggrundstæppet 
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Noget tyder på, det er vejledningen til reformen, 

ministeren har tænkt sig at ændre på. Mette Ri-

sager lægger ikke skjul på, at hun ønsker at flytte 

skolens fokus fra læring til undervisning og dan-

nelse. Det er tankevækkende, det er fra Liberal 

Alliance, man på skoleområdet skal finde et op-

gør mod konkurrencestaten. Undervisningsmini-

ster Mette Risager er et markant brud på Antori-

ni-tiden. Vi kan håbe på, hun repræsenterer et 

brud med dansk uddannelsespolitiks markedsgø-

relse af uddannelsessystemet, med et ensidigt 

fokus på kompetencer, snævre færdigheder og 

elevens uddannelse til arbejdsmarkedet. Det er 

ironisk at Danmarks mest markedstilbedende 

parti LA, skal lære Socialdemokratiet, at skolens 

formål ikke er en snæver markedsduelighed, men 

almendannelse, forberedelse til videre uddannel-

se og demokratisk dannelse. 

Jeg har et håb om, at kommunerne er ved at våg-

ne af deres tornerosesøvn.  Eksperter har for 

længe fået lov til at sætte dagsordenen for den 

pædagogiske udvikling i skolen. I forhold til PISA-

testene har vi i flere år misundeligt set mod Fin-

lands fine placering på ranglisten, mens vi er rejst 

mod ”tiger-økonomierne” i det fjerne østen, 

down-under til New Zealand i syd og over there 

til Canada i vest, for at blive klogere på skolegang 

i Danmark. Den sidste PISA-undersøgelse fra 2015 

viste også for Danmark en fin placering. Nu ven-

ter vi spændt på effekterne af tiltagene i folke-

skolereformen, elevernes udvidede skoledag og 

den målstyrede undervisning.  

En ambitiøs reform, udgiftsneutral, som den da-

værende regering lancerede den. Underfinansie-

ret, som Danmarks Lærerforening kaldte det, 

fordi lærerne i gennemsnit skulle undervise 3 

lektioner mere om ugen for at økonomien hang 

sammen. Siden er folkeskolens økonomi faldet 

med 10 %, mens børnetallet kun er faldet med 3 

%, Det er naivt at tro, man kan styrke kvaliteten i 

folkeskolen, ved at sætte lærerne til at undervise 

mere uden at sikre deres tid til at forberede den.  

Hverken koncepter, projekter, konsulentbistand, 

kompetenceudvikling, digitalisering, læringsplat-

forme, nærledelse eller videndeling erstatter det, 

det hele handler om, at lærerne får mulighed for 

at lave god undervisning til eleverne. Det er vig-

tigt, at lærerne er dygtige klasserumsledere, at de 

har relationskompetence, at de er til stede, at de 

er nærværende, når de står i klasserummet med 

eleverne, men grunden til vi holder skole, handler 

om undervisningens indhold. Eleverne skal dan-

nes og uddannes. Det sker i mødet mellem ele-

ven, læreren og undervisningens indhold. Derfor 

skal undervisningens tilrettelægges og målrettes 

den specifikke elevgruppe. Derfor er lærerens 

mulighed for at forberede sin undervisning afgø-

rende. Jeg er ikke i tvivl, lærerne i Varde Kommu-

ne gør en kæmpe indsats for at lykkes med den 

opgave, men rammerne afgør undervisningens 

kvalitet!  

Budget 2018 

Økonomichefen gennemgik på sidste møde i Ho-

vedudvalget resul-

tatet af regnskabet 

for 2016. Det var 

stort set gået som 

budgetteret. Resul-

tatet sad lige i 

”Buhl`s eye!”  

Herefter fremlagdes de overvejelser politikerne 

vil blive præsenteret for i forbindelse med bud-

getarbejdet for 2018. Med politikernes forslag til 

skole- og dagtilbudsstruktur er der lagt et pres på 

de kommende budgetforhandlinger. I forslaget er 

der ikke fundet det provenu på 20 mio., som skul-

le danne grundlag for den investering i kvalitet 

politikerne ønsker sig. Derudover skal også findes 

150 mio. til et nybyggeri af en skole til erstatning 

for Brorsonskolen i Varde nord. Det er tidligere 

meldt ud, at det kunne gøres ved at finde et råde-

rum på driften på 30 mio.  
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I Varde Lærerkreds mener vi, det er dybt proble-

matisk, at det forslag, der er sendt i høring på en 

ny skole- og dagtilbudsstruktur, allerede inden, 

det er blevet til virkelighed, er underfinansieret. I 

dette skoleår underviser lærerne gennemsnitligt 

en lektion mere pr uge, som konsekvens af bud-

getforliget for 2016, hvor der blev sparet små 5 

mio. på skoleområdet. I budgetforliget for 2017 

slap skole- og dagtilbudsområdet for en 1,2 % 

besparelse, fordi politikerne ville afvente resulta-

tet af strukturdebatten. Nu kender vi forslaget, 

og politikerne har allerede foreslået at de mang-

lende penge i provenuet findes i skolernes tilde-

lingsmodel.  

Det, der yderligere bekymrer, er de kommende 

forhandlinger mellem regeringen og kommuner-

ne. De forhandlinger er afgørende for kommu-

nernes budgetter for 2018. Vi ved allerede nu, at 

kommunen mister et tilskud på 30 mio. pr år, 

fordi befolkningstilvæksten i Varde Kommune de 

seneste 5 år er forbedret i forhold til årene før. 

Derfor har økonomiudvalget i mandags foreslået 

at råderummet skal udvides med yderligere 10 

mio., så vi lander på et samlet beløb på 40 mio..  

Når Varde Kommunes bloktilskud fra staten be-

skæres, og det politiske udvalg foreslår etableret 

et økonomisk råderum i driften, bliver konse-

kvensen, at kommunen skal finde besparelser. Og 

et råderum af den størrelse kan kun findes på 

lønudgiften, hvis forslaget til strukturen fasthol-

des.     

Besparelser betyder derfor færre stillinger, på 

forvaltningen ringere service, på skoleområdet en 

større undervisningsopgave for den enkelte læ-

rer, hvorved det bliver svært et se, hvordan kvali-

teten samtidig styrkes eller blot fastholdes! 

Trivselsmålingen 2016 

Når vi i HovedMED.-

udvalget drøfter 

medarbejderes trivsel 

og sygefravær, viser skoleområdet, at der også 

lokalt er fokus på dette emne. Vi er blevet bedre 

til at finde løsninger, der styrker arbejdsmiljøet.  

Lærerne er den af de store medarbejdergrupper, 

der har haft det største fald i sygefraværet, og 

det på trods af at det er den gruppe, der i triv-

selsundersøgelsen, giver udtryk for at være mest 

presset på opgavemængden og arbejdstempo. 

Hvis udviklingen i sygefraværet skal føres tilbage 

til niveauet før Folkeskolereformen, skal der styr 

på arbejdsforholdene! Vi får for øjeblikket dagligt 

henvendelser på kredskontoret vedrørende lære-

re med ”ondt i arbejdslivet”! Undervisningstimer 

og opgaver i tilknytning er ude af balance! Det 

skal både ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere 

løbende forholde sig til. Arbejdsopgaver skal prio-

riteres, det er et ledelsesansvar og det skal vi 

sætte fokus på lokalt og centralt i MED.-systemet, 

hvis kvaliteten i undervisningen skal styrkes. 

Skal vi fastholde det 

faldende sygefravær, 

lykkes med implemen-

tering af IT-satsningen 

og kvalificere undervis-

ningsopgaven, handler 

det om at finde en ba-

lance mellem tildelte opgaver og tiden til at løse 

dem.  

Jeg mener, der fremadrettet skal sættes yderlige-

re fokus på tillid og fleksibilitet i opgaveløsningen. 

Trivselsmålingen viser at lærerne synes, de har et 

meningsfyldt arbejde. De er tilfredse med at ar-

bejde i Varde Kommune, men pressede på de 

følelsesmæssige krav, som kan være en indikator 

på, at kvaliteten af lærerarbejdet eller oplevelsen 

af at gøre en forskel for den enkelte elev er ud-

fordret! Lærere har som alle andre medarbejdere 

brug for indflydelse og forudsigelighed på egne 

arbejdsvilkår. Dertil er vores nuværende arbejds-

tidsrammer ikke fleksible nok. Det skal der findes 

en løsning på. 

Styrkelse af arbejdsmiljøet 
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Et vigtigt spørgsmål på efterårets kongres hand-

lede om at få et fælles billede af medlemmernes 

arbejdssituation med henblik på at skabe et bed-

re arbejdsliv og være godt forberedt til de kom-

mende overenskomstforhandlinger i 2018. I den 

forbindelse bliver spørgsmålet om ”Et demokra-

tisk solidarisk velfærdssamfund” afgørende for 

medlemmernes oplevelse af demokrati på ar-

bejdspladsen og fagbevægelsens styrke i kampen 

for at bevare et velfærdssamfund. 

Derfor medvirkede Varde Lærerkreds også i Vel-

færdsalliancens arrangement i forbindelse med 

demonstrationen for afskaffelse af ompriorite-

ringsbidraget ved økonomiforhandlingerne mel-

lem finansministeren og KL. Operationen lykke-

des, men patienten døde. Omprioriteringsbidra-

get blev afskaffet, men erstattet af et effektivise-

rings og moderniseringsbidrag på 4,5 mio. pr år. 

I forhold til demokrati på arbejdspladsen, har vi i 

Varde Kommune i flere år haft fokus på at skabe 

processer, hvor medarbejdere føler sig inddraget 

i beslutningerne. Alligevel opleves at beslutninger 

om organisationsændringer træffes hen over 

hovedet på medarbejderne. UU-vejledere, ta-

le/høre-lærere og psykologer har været ramt de 

senere år. Der har været fokus på det tværfaglige 

samarbejde, mindre fokus på fagpersoners egne 

faglige fællesskaber, som er fundamentet for at 

kunne bidrage i et samarbejde. Det, kommunen i 

denne omgang ønsker at kvalificere, er, at styrke 

relationen i samarbejdet mellem forskellige fag-

grupper. Det vil man gøre ved at knytte fagperso-

ner til faste distrikter for derved at opnå færre 

samarbejdsrelationer i det tværfaglige samarbej-

de. Derved styrkes fagpersonernes kendskab til 

den enkelte skole eller dagtilbud. Det, håber man, 

kan styrke fagligheden. 

I Varde Lærerkreds har vi 

indledt et samarbejde med 

kommunen, om at styrke 

dialogen mellem skoleleder, 

tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. 

Samarbejdet skal styrke indsatsen for arbejdsmil-

jøet ude på skolerne, så medarbejderne i højere 

grad end nu oplever en reel drøftelse i forbindel-

se med fagfordelingen og udarbejdelsen af opga-

veoversigten. Dette arbejde ligger direkte i for-

længelse af den møderække kreds og kommune 

afholdt i efteråret 2015 om konkrete arbejdsmil-

jøforbedringer for dette skoleår. 

I en arbejdstidsundersøgelse i efteråret udarbej-

det af Varde Lærerkreds og Varde Kommune, 

hvor målet var at kortlægge resultaterne af Bilag 

4, viste svarene, at kollegerne ikke oplevede de 

store forbedringer på deres arbejdsforhold. Til-

lidsrepræsentanterne og skoleledelsen udtrykte i 

højere grad en opmærksomhed på de indsatser, 

der var sat i værk på baggrund af de drøftelser, 

de havde haft om bilagets 15 punkter vedrørende 

planlægning af skoleåret, tilrettelæggelse af un-

dervisningen og optælling af arbejdstiden.  

Undersøgelsen viste, at der er aftalt tiltag til styr-

kelse af rammen for lærernes arbejdstid, men der 

tegner sig et broget billede 

af skolevæsnet som helhed. 

Det kan ikke være anderle-

des, når kommunen ønsker, 

at skolerne skal tegne deres 

egne profiler i forhold til 

den enkelte lærers arbejds-

tid. Det paradoksale er dog, 

at der pustes, mens der er 

mel i munden, fordi der samtidig udarbejdes en 

rammebeskrivelse af det pædagogiske personales 

arbejdstid, som demonterer skolernes selvstyre!  

Skolechefen fastholder bandbullen om, at der 

ikke må indgås aftaler om arbejdstid med Varde 

Lærerkreds og at retningslinjer fra før konflikten 

ikke længere kan gøres gældende. Aftaler kunne 

være med til at uddelegere ledelsesopgaven, og 

dermed give læreren den autonomi, som kende-

tegner lærerarbejdet med de faglige valg, der 

træffes i forhold til elever og forældre. Et fagligt 
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valg med fokus på opgaven og ikke arbejdstids-

rammen! På trods af dette er følgende tiltag sat i 

værk ude på skolerne, og vi vil selvfølgelig følge 

op på tiltagene og deres positive effekter, så de 

kan blive udbredt i hele skolevæsenet. Der er 

lavet retningslinjer for fagfordelingen og dialogen 

mellem medarbejdere og ledelse. Der er skema-

lagt tid til fælles forberedelse. Der er aftalt fordy-

belsesdage. Der er lavet flex.-ordninger for ar-

bejdstiden, nogle steder også for undervisningsti-

den. Der er lavet systemer for opgørelse af ar-

bejdstid og undervisningstid. Der er blevet hand-

let på vikarsituationen, om hvordan lærernes 

forberedelsestid skærmes bedst muligt. 

Men undersøgelsen viser også, at lærerne ikke er 

opmærksomme på, de valg, der træffes for at 

forbedre arbejdsmiljøet. Det skal vi være op-

mærksomme på, fordi det kan være udtryk for at 

vore kolleger ikke føler sig inddraget i beslutnin-

gen eller begrundelser fra TR og SL ikke har været 

gode nok. 

I Varde Kommune er 

arbejdsmiljøarbejdet 

blevet styrket i forbin-

delse med underskrivel-

sen af den nye Lokalaf-

tale om medindflydelse 

og medbestemmelse. I 

aftalen er indskrevet 

den praksis vi er påbe-

gyndt på Børn- og Un-

dervisningsområdet, hvor der er etableret et ar-

bejdsmiljø-netværk for alle arbejdsmiljørepræ-

sentanter. Det er en stor styrke, at der i højere 

grad skabes sammenhæng i arbejdsmiljø-arbejdet 

på alle niveauer. Vi kan handle hurtigere, når vi 

løbende får informationer fra de enkelte arbejds-

pladser, mens vi, næstformand og arbejdsmiljø-

repræsentant i FællesMED, samt kommunens 

arbejdsmiljøkoordinator kan sparre med de loka-

le arbejdsmiljørepræsentanter og dagsordensæt-

te aktuelle problemstillinger.  

I den forbindelse kan og vil Varde Lærerkreds 

understøtte arbejdsmiljørepræsentanterne valgt 

blandt lærerne gennem kursusvirksomhed og 

temamøder sammen med tillidsrepræsentanter-

ne. Indtil videre har Varde Kommune ved skole-

chefen støttet disse tiltag.  

Løn 

Siden implementeringen 

af folkeskolereformen i 

2014 har en del af lokal-

lønnen skulle forhandles 

lokalt ude på skolerne. 

Varde Kommune har den opfattelse, at de lokale 

lønmidler skal virke som motivationsfaktor for at 

få lærere til at gøre en ekstra indsats.  

I Varde Lærerkreds ligger en beslutning fra gene-

ralforsamlingen 2014, at de lokale lønmidler skal 

søges samlet i et Vardetillæg, fordi vi er enige 

med KORA - kommuner og regioners analyse- og 

forskningsenhed, at lærere ligesom andre offent-

ligt ansatte i højere grad drives af ”public service 

motivation”. Medarbejderen søger mening i sine 

arbejdsopgaver, fordi man ønsker at gøre en for-

skel for borgeren. 

Varde Lærerkreds og Varde Kommune har evalu-

eret de lokale lønforhandlinger, for at undersøge 

lokale lønmidlers effekt på lærernes kerneopga-

ve, set i forhold til den tid der anvendes på at 

forhandle årlige aftaler. Begge parter er enige om 

de lokale lønmidler ikke har den ønskede effekt. 

Men da Varde Kommune ikke ønsker midlerne 

ligeligt fordelt i et Vardetillæg, fortsættes den 

hidtidige praksis, fordi der ikke kan findes enig-

hed om andet. 

På forvaltningsniveau er der et stort fokus på, at 

måle handlingers effekt, det mærker lærerne 

hver dag ude på skolerne i forhold til målstyrin-

gen, men det er åbenbart ikke et fokus, der har 

haft synderlig gennemslag på deres egen praksis! 



9. marts 2017 [GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS] 

 

6 
 

I Varde Lærerkreds har vi altid fokus på lærernes 

løn. Ikke kun den lokale også den centrale, aftalt 

ved overenskomstforhandlingerne. Løn vil også til 

de kommende overenskomstforhandlinger i 2018 

være et fokuspunkt. Derfor opfordrer vi på faglig 

klub møder medlemmer til at tjekke deres løn og 

i den forbindelse, er både tillidsrepræsentanterne 

og Varde Lærerkreds behjælpelige.   

Der er stadig pro-

blemer med de data, 

der danner grundlag 

for den centrale løn. 

Hvis arbejdstid og 

undervisningstid efter det udvidede undervis-

ningsbegreb ikke registreres eller opgøres kor-

rekt, får lærerne heller ikke den korrekte løn. 

Derfor indgår Varde Lærerkreds i et samarbejde 

med skolelederne og forvaltningen om at frem-

bringe valide data.  

I overenskomsten står der, at det er arbejdsgive-

rens ansvar at opgøre lærernes arbejdstid og 

undervisningstid. I Rammebeskrivelsen for tilret-

telæggelsen af lærernes arbejdstid står der, lede-

ren løbende holder sig 

opdateret. Derfor er 

det uacceptabelt, at 

det er så svært at få et 

datagrundlag, vi kan stole på. Det har betydning 

for lønnen, men det har også betydning for for-

valtningens og politikernes reelle viden om, hvor 

meget lærerne underviser. På den baggrund er 

det svært at forstå, hvordan man kan vurdere, 

om lærere kan løse en større undervisningsopga-

ve, når man ikke kender udgangspunktet. 

Den involverende fagforening     

I Danmarks Lærerforening er der udarbejdet en 

strategi for inddragelse af medlemmerne i det 

fagpolitiske arbejde. Det handler om, at vi som 

forening har brug for en større gennemslagskraft 

og det tror vi på bedst lykkes, når det er lærerne 

ude på skolerne, som står frem og peger på pro-

blemerne i samarbejde med den lokale kreds. 

Derfor har vi lokalt valgt at prioritere økonomien, 

så vi kan arrangere åbne medlemskonferencer en 

til to gange om året med aktuelle dagsordener. 

På samme vis prioriterer vi kurser for tillidsvalgte 

både lokalt og centralt. Hovedforeningen arran-

gerer også et meningsdannerkursus for almene 

medlemmer. Her vil vi fremadrettet forsøge at 

finde egnede emner i vores medlemsskare, fordi 

vi tror, de kan gøre en forskel. 

Kredskontoret  

På kredskontoret er vi fortsat opmærksomme på 

at kunne give vores medlemmer en god sagsbe-

handling. De seneste to år har vi gennemgået en 

omstrukturering efter vore konsulenter opsagde 

deres stillinger pga. pensionering og andet job. I 

en toårig periode har vi haft Uffe Bak, vores tidli-

gere konsulent, ansat i et fleksjob 3 timer/uge, 

for i overgangsfasen at kunne give faglig sparring 

til formand, næstformand og sekretær. Den ord-

ning ophører nu, og vi mener, vi med den nye 

organisering er godt rustede økonomisk og fagligt 

til at hjælpe vores medlemmer i årene frem.  

 Arbejdstid, der giver mening! 

Når vi har valgt at rette fokus på arbejdstid, skyl-

des det, Varde Kommune ønsker at fastholde 

”Rammebeskrivelsen for skoleårets tilrettelæg-

gelse”. Det betyder, Varde Kommune fortsat vil 

have, at lærerne er 40 timer tilstede på skolen i 

42 uger. Begrundelsen kan læses i rammebeskri-

velsens formål, der peger på at sikre nutidige og 

fleksible rammer for skolernes arbejde. Der sæt-

tes kun en ydre ramme for lærernes arbejdstid. 

Problemet er, at mange lærere oplever tilstede-

værelsen, som et levn fra industrisamfundets tid. 

De kan ikke få øje på fleksibiliteten, tværtimod!  

Rammebeskrivelsen har fokus på høj produktivi-

tet, mens kvaliteten overlades til det muliges 

kunst!  
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I den undersøgelse Varde Lærerkreds lavede i 

samarbejde med Varde Kommune, kunne der 

læses i besvarelserne, at lærerne oplever en rigid 

ramme for lærerarbejdet, der ikke, som ramme-

aftalen foreskriver, understøtter det tværfaglige 

samarbejde mellem det faglige personale. De 

oplever at stå alene med undervisningen uden 

den løbende dialog mellem ledelse og medarbej-

dere om prioritering af resurser og opgaver. 

Arbejdtid betyder noget for kvaliteten! 

I Varde Lærerkreds 

mener vi, hvis der 

ikke skabes en 

anden ramme om 

undervisningen 

ude på skolerne, 

end den vi kender i 

dag, vil lærerne ikke kunne fastholde den kvalitet, 

skolerne kendes på i dag. Vi mener, kommunen 

skal opgive den bandbulle Kommunernes Lands-

forening i 2013 rettede mod ”aftaler” og ”ret-

ningslinjer”. På moderne arbejdspladser uddele-

gerer ledere opgaver til medarbejderne. Det er i 

erkendelse af, at det er den bedste og mest effek-

tive måde at bringe et uddannet personales fag-

lighed i spil, når mål og opgaver skal løses til gavn 

for borgerne. Medarbejdere på det danske ar-

bejdsmarked er kendetegnet ved en høj grad af 

autonomi i opgaveløsningen. Lærere træffer dag-

ligt faglige valg i forhold til elever og forældre 

med ansvar over for ledelsen. Det er det lærerne 

er uddannet til. 

Varde Kommune bliver nødt til at interessere sig 

for, hvordan Rammebeskrivelsen fungerer i prak-

sis. Det gøres ikke ved at sidde på Rådhuset, her 

bliver forvaltningen nødt til at lytte til lærerne. 

Hvis rammen for lærernes arbejdstid ikke under-

støtter undervisningsopgaven og kvalificeringen 

af denne, må en ansvarlig ledelse samarbejde om 

at lave en ny og mere tidssvarende. 

 

Ny skole- og dagtilbudsstruktur 

I Varde Lærerkreds bifalder vi Byrådets beslut-

ning, om at igangsætte en bred folkelig drøftelse 

af kommunens dagtilbuds- og skolestruktur 

blandt borgerne. Vi anerkender politikernes be-

kymringer for det faldende børnetals konsekven-

ser for økonomien og kvaliteten af den faglighed, 

der skal leveres på skole – og dagtilbudsområdet. 

På borgermøder og i debatfora vedrørende en ny 

struktur på skole og dagtilbud har borgerne gene-

relt været tilfredse med Varde Kommunes skole-

væsen. Og der er meget at glæde sig over! Men vi 

mener, der har været en tendens til at forholde 

sig til skolerne, med det elevtal de har i dag og 

med den nuværende økonomiske ramme.  

I Varde Lærerkreds er vi opmærksomme på, at 

der ved budgetforligene i 2016 og 2017, hver 

gang har været besparelser på bordet gældende 

for børn- og ungeområdet. Nogle blev realiseret 

andre afventer udfaldet af beslutningen om en ny 

dagtilbuds- og skolestruktur. Hvis der ikke findes 

et driftrationale, er det vores bekymring, at årlige 

besparelser vil forringe kvaliteten i undervisnin-

gen. Det vil også betyde at politikere, forvaltning 

og medarbejdere ikke får muligheden for at gøre 

en god skole bedre, fordi resurserne ikke er til 

stede og den faglige udvikling på børn og unge-

området får karakter af brandslukning.        

Vi er enige i, at 

driftrationalet ved 

en ny struktur, skal 

bruges til at skabe 

en fremtidssikret 

løsning med øko-

nomisk bæredygtige skoler, i tidssvarende ram-

mer, der kan rekruttere og fastholde lærere og 

skoleledere og som fortsat kan kvalificere elever-

ne både fagligt og socialt. En ny struktur bør af-

spejle kommunens geografi og demografi, så 

skolevæsenet fortsat fastholder borgernes op-

bakning og engagement. En struktur der kan un-
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derstøtte det fremtidige arbejde i udviklingsråde-

ne med at skabe aktiviteter i lokalområdet. 

Folkeskolen er for alle. Folkeskolen er et funda-

ment for den enkelte i livet, og den er en bæren-

de og skabende kraft i vores samfund. Folkesko-

len er et af vores samfunds væsentligste instituti-

oner, som er kulturbærende, understøtter sam-

menhængskraften og tilliden blandt dets borgere. 

Folkeskolerne i Varde Kommune er bærere af 

vore nationale og vestjyske traditioner og værdi-

er. Her bliver nye generationer forberedt på et liv 

i et demokratisk samfund med et fleksibelt ar-

bejdsmarked. Det skal en ny struktur fortsat kun-

ne løfte, så vi stadig oplever et lokalsamfund i 

bevægelse, hvor det er godt at bo, vokse op og 

arbejde. 

Det politiske forlig 

I Varde Lærerkreds mener vi, der er grund til be-

kymring, når et flertal i Byrådet med deres forslag 

til ny skole- og dagtilbudsstruktur reelt aflyser 

”den brændende platform”! Faldet i børnetallet 

er stadig en realitet, bygningerne har fortsat et 

stort renoveringsefterslæb, kommunens økonomi 

er presset og bliver yderligere presset med be-

slutningen om at bygge en ny skole og medarbej-

derne i Varde Kommune oplever stadig en mang-

lende sammenhæng mellem opgaver og den tid 

de har til at løse dem! Det forslag politikerne 

sender i høring sikrer ikke bæredygtige dagtilbud 

og skoler, hverken i forhold til elevgrundlaget 

eller økonomien! Tværtimod lægges op til mar-

kedskræfternes frie spil, hvor skoler og dagtilbud 

skal konkurrere, om de elever de har for få af, for 

at kunne overleve de opstillede kriterier. I Varde 

Lærerkreds` høringssvar opstiller vi også kriterier. 

Formålet med disse er, at de skulle være en indi-

kator for politikerne i deres forslag til struktur. Vi 

mener ikke, den afgørelse skal bero på et lokal-

samfunds evne til at kapre elever fra naboskoler-

ne.  Hvis kvaliteten i skolevæsenet skal forbedres 

eller blot fastholdes, skal der investeres i andet 

end bygninger! Der skal investeres i elevernes 

undervisning! Det nytter ikke, at stadig færre 

lærere skal undervise mere med mindre forbere-

delsestid! Læreren er den vigtigste enkeltfaktor, 

hvis undervisningen skal styrkes. Det er derfor 

uholdbart, hvis det bliver lærerstillinger, der skal 

finansiere skolestrukturen. 

Det er en politisk opgave at finde den struktur, 

der både fagligt og økonomisk understøtter Var-

de Kommunes indsats med at skabe en endnu 

bedre skole - tilpasset vores demografi og geo-

grafi.   

 


