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Planlægningsgrundlaget Jammerbugt kommune 

Kredsen har forhandlet Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2017/18 med forvaltning og skoleledere. 

Der er ikke sket de store ændringer i forhold til det, der gælder for indeværende skoleår, dog har der fra 

både forvaltningens og kredsens side været et ønske om at tilgodese de nyansatte, og især de nyuddanne-

de lærere i deres første år i den virkelige verden. 

Derfor er der en tilføjelse vedrørende nyansatte og nyuddannede: ”For at støtte nyuddannedes start på 

deres professionelle virke, skal der være et særligt fokus på at sikre en balanceret opgavefordeling. Skolele-

der og medarbejderrepræsentanter på de enkelte skoler drøfter, hvorledes man i øvrigt kan støtte nyansat-

te og nyuddannede lærere i opstarten, så de gennem fortsat engagement kan fastholdes i professionen. 

Dette kunne evt. være forskellige former for mentorordninger.” 

Fra kredsens side havde vi et meget stort ønske om en mere fleksibel og tillidsbaseret tilrettelæggelse af 

arbejdsdagen, herunder også muligheden for at lægge noget af arbejdstiden andetsteds end skolen, bl.a. 

hjemme. Dette ønske blev meget klart afvist af både skoleledere og skolechef. Der blev dog fra skoleleder-

side præciseret, at der ville være mulighed for at tage hensyn til den enkeltes ønsker.  

 

Fælles Forståelse Brønderslev Kommune 

Fælles Forståelse for næste skoleår er færdigforhandlet. Arbejdsgruppen har bestået af skoleledere, for-

valtning og kredsen. Der har været stor enighed om, at det er godt fundament for alle parter i forhold til at 

understøtte planlægningen af skoleåret. I forhold til indeværende skoleår bliver der kun ændret ganske lidt.  

Næste skoleår tildeles nyuddannede, det første arbejdsår efter endt læreruddannelse, ekstra tid til indivi-
duel forberedelse, efterbehandling, refleksion, fordybelse mm., og reduceres derfor i undervisningstimetal.  
 
Muligheden for puljer bevares, men der ændres lidt i forhold til de små puljer på op til 20 timer. Hvis det 
drejer sig om vikarpuljer eller opgaver indenfor det udvidede undervisningsbegreb udbetales undervis-
ningstillæg for hele puljen fra skoleårets start. Hvis det drejer sig om puljer til andet arbejde, tildeles der 
ikke undervisningstillæg.  



 

 

 
Desuden har vi aftalt, at der i forbindelse med skoleårets planlægning mellem leder, TR og AMR drøftes, 
hvorledes lærernes forberedelse kan styrkes. Herunder drøftes forskellige temaer: Mødekulturen, effektive 
teammøder, vejledermøder, skemastruktur, pauser, lektionslængde, ...   
 
I forhold til flekstid er der for skolerne fortsat to muligheder, kaldet bilag 4.a og 4b. Der er allerede lavet 

aftale om 4 b for det første distrikt. 

Lidt om, hvad der rører sig i skolepolitisk udvalg  

Læringsmål og læringsplatforme 

Der har været mange diskussioner om, hvor mange mål der er for eleverne i folkeskolen. Er der 3990 eller 

kun 866. Hele denne diskussion er uoverskuelig, og når det kniber selv for ministeriet at tælle, hvor mange 

der er, er det nok ikke ulejligheden værd, at vi andre begynder på det.  

I stedet skal man som lærere kigge på samspillet mellem undervisning og læring. Andreas Rasch-

Christensen, som er en af landets førende eksperter i folkeskolen og medlem af en række udvalg i Under-

visningsministeriet, herunder om inklusion og læringsmål, udtaler nu, at det ikke er al undervisning, man 

kan se eller måle nogen effekt af, og man behøver ikke kunne se en læring hos eleverne. Læring er ikke 

synlig i den forstand. Det er læreren, der beslutter, hvad der skal gøres synlig. 

Læringsmål er en naturlig didaktisk tænkning, men selvfølgelig lærer eleverne alt muligt andet samtidig 

med. I det øjeblik, kompetencer får en betydning for eleven, begynder der en dannelse. Det er den, der er 

vigtig. Omkring differentiering siger han, at man som lærer skal forholde sig til en gruppe eller en klasse. 

Man skal naturligvis ikke differentiere for hver enkelt elev.  

Arbejdet med læringsplatforme har vist sig at være noget, der kan give lærere ”grå hår på hovedet”.  Kæ-

den hopper bl.a. af når fasemålene gøres til juridiske bindinger. Det er ikke muligt og har aldrig været tænkt 

sådant. De er tænkt som værende didaktiske, men flere læringsplatforme har indbygget dem som juridiske, 

altså som en kogebog, der SKAL følges. Det er Fælles Mål, der er målet! – og naturligvis er det ikke alle ele-

ver, som kan nå alle mål!  

Følgeforskningsgruppen  

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen blev der nedsat en følgeforskningsgruppe., men der er 

ikke meget at se ud af følgeforskningen. Den viser ikke overraskende for lærerne, at områder som feedback 

til eleverne, undervisningsdifferentiering og arbejdet med elevplaner er faldet, mens bevægelse i undervis-

ningen er steget. Det kom bag på en del i gruppen, så SFI, som stod for rapporten i 2015, blev bedt om at 

skrive den om, så det positive fremstår tydeligere, og det nedslående camoufleres.  

En ny rapport fra SFI i januar 2017 viser, at der er en stigning på 3,5 % i elevernes faglige interesse. Bemærk 

her, at dette er målt på, at eleverne har lavet deres lektier, når de kommer i skole. Der er ikke medtænkt, at 

lektiehjælp eller faglig fordybelse nu er obligatorisk indlagt i skolen! Så hvad viser tallet egentligt? 



 

 

Forskellen mellem drenge og piger er blevet 7,8 % større. Det kan jo ses som positivt, at pigerne klarer sig 

bedre, men medaljen har en bagside! – Hvad gør vi ved drengene? – og ved pigerne, som i alt for stort tal 

går psykisk ned? 

Digitalisering af skolen? 

Med læringsplatformenes indførelse i folkeskolen kunne man foranledes til at tro, at folkeskolen er blevet 

digitaliseret, men sådant forholder det sig ikke.  Det viser sig, at langt de fleste It-baserede læremidler er 

træningsopgaver, som i praksis lige så godt kunne klares med papir og blyant. Mange større danske virk-

somheder frygter, at de vil få vanskeligt ved at skaffe kvalificerede programmører fremover. Derfor arbej-

der de kraftigt på at få faget ”programmering” ind i skolen. DLF ser ikke dette som en god idé. Folkeskolen 

skal ikke uddanne til noget specifikt erhverv, men være bredt alment orienteret jf. formålsparagraffen. 

10. klasse 

I disse år blæser forskellige vinde om 10. kl. Mange politikere spørger, hvorfor 10. kl. overhovedet skal være 

et tilbud, når ungdomsuddannelserne optager efter 9. kl. Planer om, at flytte 10. kl. over i ungdomsskolere-

gi eller ud på ungdomsuddannelserne er fremherskende i visse kommuner. Det er vigtigt for vores elever at 

bevare 10. kl. i folkeskoleregi. Eleverne tager netop 10. kl., fordi de ikke er uddannelsesparate eller helt 

sikre i deres valg af ungdomsuddannelse.  De har brug for at modnes, og det viser sig, at elever med behov 

for dette, i langt højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse, når de har gennemført 10. kl. 

Pisa-undersøgelser: 

Gennem flere år har Pisaresultaterne fyldt meget i medierne. Da resultaterne kom i efteråret, var der ikke 

meget presseomtale. Måske var det positive resultat ikke så spændende stof for journalisterne, måske her-

sker der andre vinde i undervisningsministeriet. Da resultaterne blev præsenteret, foregik det ikke, som det 

plejer i undervisningsministeriet, men på KORA, og vores nye undervisningsminister Merete Riisager var 

ikke til stede. Lad os håbe, at hun ikke anser Pisa som værende så vigtigt. Pisa kan vist også bedst beskrives 

som Tour de France. Vinderen kommer først over målstregen, og lige efter kommer en hel masse i nærmest 

samlet flok, så om du bliver nr. 2 eller nr. 22 er faktisk det samme. Desuden har vi jo hørt om dopede cykel-

ryttere, ligesom vi har hørt om snyd med Pisa i visse lande.  

Styrkelse af indsatsen for elever med særlige behov 

DLF har lige sendt en udsendelse ud om, hvordan vi kan styrke indsatsen i forhold til elever med særlige 

behov. Lektor i Specialpædagogik, Janne Hedegaard Hansen udtaler, at en enkelte lærer ikke kan repræsen-

tere så store mængder af viden og kompetencer, at han eller hun kan løfte inklusionsopgaven alene. Al-

menlæreren og specialisten skal have et fælles ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisningen og udbyttet deraf. Dette kræver en formalisering af arbejdet, hvor lederne går ind som 

faglige ledere og giver både tid og rum for samarbejdet mellem fagpersonerne. 

I både Jammerbugt og Brønderslev kommune har vi vejledere med forskellige uddannelser. Lad os starte 

med at få disse kompetencer sat i spil helt tæt på det inkluderede barn – altså helt ude i klassen! 

 



 

 

Ny udgivelse i bogserien ”Pædagogisk rækkevidde” 

 

Næste bog i serien Pædagogisk rækkevidde er udkommet. Den hedder Læringens DNA og er skrevet af The-

resa Schilab. 

 

Bogen kan nu hentes på ’Min side’ på dlf.org både som lydbog og som e-bog. På ’Min side’ kan man også 

hente den tidligere udgivelse Digital dannelse af Jeppe Bundsgaard. 

 

Bøgerne er en del af serien Pædagogiske Rækkevidde og er gratis for alle medlemmer af foreningen. Bøger-

ne udgives af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag og Frie Skolers Lærer-

forening. Læs mere i denne nyhed på dlf.org. 

 

Inden sommerferien udgives endnu en bog i serien - Tine Basse Fiskers Samarbejde og inklusion. 

 

 

 
 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18616508&uid=583908450&&&https%3A%2F%2Fmedlem.dlf.org%2F
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18616508&uid=583908450&&&http%3A%2F%2Fwww.dlf.org%2Fnyheder%2F2017%2Fapril%2Fmedlemstilbud-download-bogen-laeringens-dna-gratis

