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Skriftlig beretning 2019 

Billund Lærerkreds 

Pædagogiske forhold: 

Der har været fokus på de pædagogiske forhold i Folkeskolen igennem det sidste år. 

Folkeskoleforligskredsen blev i juni 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles 
Mål og gøre de mange færdigheds- og vidensmål vejledende. 
Som et led heri nedsatte undervisningsminister, Merete Riissager, en rådgivningsgruppe, der 
skulle komme med anbefalinger til ministeriets vejledningsmateriale om Fælles Mål, og den 20. 
juni 2018 offentliggjorde Rådgivningsgruppen deres anbefalinger i form af bl.a. fem pejlemærker 
for Fælles Mål i folkeskolen. 
De fem pejlemærker er: 
Pejlemærke 1: 
Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler 
Pejlemærke 2: 
Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål 
Pejlemærke 3: 
Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven 
Pejlemærke 4: 
Faglige mål som central didaktisk kategori 
Pejlemærke 5: 
Styrkelse af den professionelle dømmekraft. 

 
Brev fra undervisningsministeren 

Undervisningsminister Merete Riisager udsendte i begyndelsen af september måned et brev til alle 

ansatte i folkeskolen. I brevet udtrykker ministeren bl.a. et ønske om, at lærerne får mere frihed til 

at udøve deres faglighed og professionelle dømmekraft for at skabe god undervisning. Hun 

henviser i brevet til, at Rådgivningsgruppen for Fælles Mål har udarbejdet fem pejlemærker, 

hvor ét handler om øget lokal og didaktisk frihed til skolerne. Som en udløber af arbejdet i 

Rådgivningsgruppen har foreningen aftalt med Undervisningsministeriet, Skolelederforeningen og 

KL, at parterne i løbet af dette skoleår vil holde regionale møder, som skal understøtte, at man på 

skolerne lokalt får udmøntet regelændringen, så lærerne oplever et reelt større råderum.  
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Ny start - hvad sker der her i Billund Lærerkreds: 

Kredsformands- og næstformandskonference i august: 

Carsten og Lone deltog. Her vekslede dagen mellem oplæg og diskussion/erfaringsudveksling og 

ideudveksling mellem de forskellige kredse. Målet var at hver kreds fik ideer med hjem til det 

videre arbejde med ”ny start”. 

Regionalt dialogmøde om ny praksis for Fælles Mål i folkeskolen den 29/11: 

Formålet: 

- er, at vi i fællesskab begynder dialogen om, hvad ændringerne kan betyde lokalt, så 

tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med de nye rammer i Fælles 

Mål, således at arbejdet med Fælles Mål og læringsplatformen er meningsgivende i en lokal 

kontekst. 

- KL, Ministeriet og DLF ønsker at skabe en opmærksomhed om intentionen om øget råderum 

og større lokal frihed vedr. Fælles Mål og igangsætte en lokal dialog om arbejdet med de 

nye frihedstanker i målene.  

- Dialogen tager afsæt i Rådgivningsgruppen for Fælles Måls pejlemærker for Fælles Mål i 

folkeskolen og Fælles Mål som et didaktisk redskab og grundlag, som lærerne kan bruge og 

lade sig inspirere af i tilrettelæggelsen af god undervisning.  

- På dialogmøderne sætter vi fokus på skolernes og forvaltningernes arbejde med Fælles Mål 

med afsæt i Rådgivningsgruppens anbefalinger og anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for 

Fælles Mål på læringsplatforme. 

 

Lone og Carsten deltog i mødet sammen med 2 skoleledere, skolechef Morten og it-konsulent 

Mette. 

Kompetencemålene er stadigt bindende ligesom folkeskolens formål fremhæves. 

Videns og færdighedsmålene er ikke længere bindende, men vejledende. 

Billund kommune følger anbefalingerne. 
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På nationalt niveau bliver der kigget på elevplanerne, ligesom der er rettet henvendelse til 

læringsplatformene om at tilrette platformene til bindende og vejledende mål. 

Temadag for AMRere og TRere i Billund Lærekreds den 30/11: 

Oplæg fra Niels Lynnerup fra Hovedstyrelsen, gruppearbejde og diskussion af, hvad der kan gøre 

hverdagen lettere og derefter besøg af Skolechef Morten Kirk til dialog. 

Ministeriet: 

- har nedsat National arbejdsgruppe om elevplaner og nationale test, som kigger på en 

revision heraf. 

 

Kommissionen omkring arbejdstid 

- har været på besøg på Sdr. Omme Skole, hvor skoleleder og TR blev interviewet. 

Udspil fra kommissionen med en analyse om et år. Denne analyse skal danne grundlag for 

forhandlingerne om arbejdstid. 

Fra undervisningsministeriets hjemmeside - 30. januar 2019: 

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. 
Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. 

Flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre 
vikartimer og en læseindsats er blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen. 
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti 
ønsker med aftalen at justere folkeskolen for at skabe bedre rammer for god undervisning, 
høj faglighed, åben skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne.  

Aftalepartierne er enige om at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den 
hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter 
hensigten på alle skoler. Konkret bliver der prioriteret 128 millioner kroner i 2019, 283 
millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende 
undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger.  



 

Billund Lærerkreds - Kreds 105 

Vestergade 12A,1 7200 Grindsted 

Telefon:75 31 01 41E-mail:105@dlf.org 

 

Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i det stærke fokus på faglighed i folkeskolen. 
Derfor vil der blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. 
klasse og historie i 9. klasse. 

Aftalen betyder også, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de 
resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge 
skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende 
undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Det vil kunne betyde en 
afkortning af skoleugen. Samtidig vil det fremover kun være klasser i indskolingen, 
specialklasser eller -skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 16 b.  

”Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole 
og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever. Den beslutning bor bedst 
hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg. Med flere 
fagtimer, en bred læseindsats og færre vikartimer understreger vi, at fagligheden i 
folkeskolen stadig har brug for fokus,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Fakta 

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen 
1. Kortere skoleuge i indskolingen 
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b 
Øget faglighed og kvalitet 
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning  
4. Prioritering af udvalgte fag 
5. Styrket læseindsats 
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen 
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning  
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab 
Øget frihed 
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder  
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyre lsen 
11. Forenkling af elevplanen 
12. Evaluering af de nationale test 
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen  
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Arbejdstid: 

Ny Start og Er vi gearet til fremtiden 

Onsdag den 9. januar deltog hele kredsstyrelsen i et regional et-dags møde om ”Ny Start og Er vi 

gearet til fremtiden”. Møderne rundt i landet var arrangeret af DLF og alle kredse deltog. 

1. Det fremadrettede strategiske arbejde med arbejdstid:  
 
Formål:  
• At foreningen forberedes på kommissionens anbefalinger og periodeforhandlingen 
• At kredsene får idéer og redskaber til at kunne skabe en lokal debat om det 
fremadrettede strategiske arbejde med arbejdstid. Det skal danne baggrund for 
arbejdstidskonferencen, der forventes afholdt i foråret 2019. 
 
Indhold: 
• Det fremadrettede strategiske arbejde med arbejdstid frem mod kommissionens 
afrapportering og den efterfølgende periodeforhandling 
• Foreningens strategiske arbejde i relation til Ny Start. Ny Start handler bl.a. om, at styrke 
arbejdsmiljøet og lærernes professionelle kapital og om at sætte fokus på den gode 
undervisning og kompetent ledelse 
• Hvordan kan vi fremadrettet inddrage disse elementer i det strategiske arbejde med 
arbejdstid centralt og lokalt? 
 
2. Er vi gearet til fremtiden?  
 
Formål: 
• At vi sammen arbejder med, hvordan I internt i kredsene og på tværs kan geare jer til 
fremtiden i relation til Ny Start 
• At sikre at I alle kommer godt fra start/videre i forhold til det lokale arbejde med at geare 
jer til fremtiden herunder det nære samspil med Ny Start. 
 
Indhold: 
I vil i fællesskab skulle arbejde med forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være 
organisatorisk og politisk gearet til fremtiden. I den forbindelse indgår fx drøftelser af 
forholdet ml. det politikskabende og det sagsbehandlende arbejde i kredsene, og drøftelser 
om kredsenes organisering af arbejdet.  

 

Organisationen i kredsen: 
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Billund Lærerkreds står over for organisatoriske forandringer. Vores konsulent Poul, går på 
pension pr. 1. nov. og jeg stopper som kredsformand pr. 1. aug.  
Det betyder at sagsbehandling efter 1. nov. overdrages fuldt ud til Kredsens Formand og 
Næstformand, som fra næste skoleår frikøbes flere timer. Poul vil være behjælpelig i 
overgangsperioden. 
Det betyder også at vi til Generalforsamlingen, skal have valgt en ny Kredsformand fra 1. aug. og 
det sker under punkt 4, hvor Kredsstyrelsen opstiller og anbefaler næstformand Lone Hagelskjær. 
  Der vil under budgetgennemgangen under punkt 7 blive redegjort for de økonomiske 
konsekvenser af ændringerne. 
 

Kommunikationsplatformen DLFinsite: 

For et år siden blev DLFs nye kommunikationsplatform www.dlfinsite.org introduceret. Det er gået 

langsomt med at lægge al kommunikationen over på denne platform både for DLF centralt og 

kredsene lokalt. DLF genopliver derfor arbejdsgruppen omkring platformen, så anvendelsen kan 

blive øget. Også i Billund Lærerkreds har der været tekniske udfordringer med platformen, så vi 

bruger både platformen og skolekom til kommunikation med især TR og AMR. 

 

Fra Michael – Arbejdsmiljøansvarlig i Kredsen: 

Har børn også ret til et godt arbejdsmiljø? 

Jeg mener, at vi bør tage børns skolegang alvorligt, fordi flere børn og unge føler sig presset på 

skoledagens længde og det store testpres de er udsat for. Skal vi overteste børnene og 

kategorisere dem i du er ok og du kan blive bedre? De fleste børn ser sig selv som ”du er god nok” 

og ”du er ikke god nok”. Alle børn er gode nok og alle børn er dygtige. Vi skal til at stoppe med at 

presse vores børn og unge og ændre den politiske dagsorden. Vores politikere bør tage fat i 

børnenes arbejdsmiljø i stedet for hele tiden at stille krav om tests og mål og stresse dem. Jeg 

mener, at vores politikere ofte glemmer at koble børns stressniveau og deres ide om hvordan 

folkeskolen skal se ud. 

Jeg har utallige gange som lærer oplevet, at børnene har et større behov for en god relation 

mellem os lærere og dem fremfor at blive sat i bås og føle sig målt og vejet. Jeg mener alle børn er 

gode nok og at der skal være plads og rum til den brede del af børnene i skolen. 

I Billund Kommune går vi mod en mørk tid, med endnu færre muligheder for at forberede god og 

kvalitativ undervisning. Nedskæringerne som tidligere nævnt bliver gennemført – med det må jo 

ikke medføre en kvalitetsforringelse. Her rammer det vores arbejdsmiljø meget hårdt. Vi skal 

undervise endnu mere, vi skal stadigvæk deltage i alle de fælleskommunale pædagogiske tiltag og 
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skolernes interne tiltag, men det må ikke ramme kvaliteten. Det er vel det eneste, de kommer til 

at gå ud over, vi skal løbe endnu hurtigere og så forventer man, at vi til og med er mindre syge, 

kan holde længere og kan løse rigtig store inklusionsopgaver. 

 

Arbejdsmiljørepræsentantsåret 2019 
2019 er året hvor man stille skarpt på arbejdsmiljøet på alle arbejdspladser i Danmark. Dette er en 

del af den nye hovedorganisation FH og både offentlige og private arbejdspladser er involveret. 

Der har allerede været det første stormøde den 8. januar og i december måned kommer der et 

evalueringsstormøde. Undervejs i året kan AMR og eller TRIO samarbejdet lave forskellige 

aktiviteter for at fremme arbejdsglæden på de enkelte arbejdspladser. 

 

Dialogspillet ud fra ”Lærerarbejdsliv” 

DLF har fået lavet en rapport af Oxford Research som hedder Lærerarbejdsliv. Rapporten stiller 

skarpt på lærergerningens forskellige facetter og udfordringer. DLF har udviklet et spil på denne 

baggrund og alle AMR fra skolerne har fået spillet udleveret. 

Spillet er målrettet til lærerne og indeholder spørgsmål til de 12 temaer, som rapportens 

konklusioner peger på, er de vigtigste for et godt lærerarbejdsliv. De 12 temaer er fordelt på 3 

niveauer: 

Kerneopgaven: Inklusion, skole/hjem samarbejde, faglighed og almen dannelse 

Praktiske rammevilkår: Dokumentation, tid til forberedelse, frihed i metode, fleksibilitet i 

planlægningen 

Kontekstuelle rammevilkår: Lederens rolle, tillid og anerkendelse, arbejdsro, kollegialt samarbejde. 

 

Derudover er der udkommet er der ny pjece om indeklima i folkeskolen – et overblik over typiske 

udfordringer og handlemuligheder og bud på handlemuligheder. 

 

Nyt fra Hovedstyrelsen 

Ved Niels Lynnerup: 

Opfølgning på OK 18 

Da jeg for et år siden skrev et indlæg i forbindelse med jeres generalforsamling var alt arbejde i 

hovedstyrelsen koncentreret om de dramatiske overenskomstforhandlinger. Og selvom den store 

(mediemæssige) interesse for længst har lagt sig, så er det opfølgende arbejde med udmøntning af 

resultaterne langt fra slut.  Som bekendt blev det ikke til en arbejdstidsaftale, men i enighed med 
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KL indgik vi aftale om en arbejdstidskommission, som skal lave et omfattende forarbejde med 

henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for at nå i mål med en arbejdstidsaftale i 2021 

– og meget gerne inden. Derfor har kommissionsformanden Per B. Christensen også ganske vide 

beføjelser i forhold til at styrke forudsætningerne og samarbejdet om en arbejdstidsaftale, MEN 

det er altså stadig parterne som skal indgå aftalen. Kommissionens anbefalinger skal ligge klar ved 

udgangen af 2019 – og dermed kan parterne altså så at sige ”tyvstarte” forhandlingerne allerede i 

starten af 2020. 

”Ny Start” 

Den anden halvdel af forliget om arbejdstid er ”Ny Start”-samarbejdet, og som navnet antyder, 

ligger den op til at styrke såvel det centrale som lokale samarbejde om at understøtte en positiv 

udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet. 

Trods begge parters tilfredshed med ”Ny Start” må vi også konstatere, at enkelte kommuner har 

følt en vis trang til at markere deres selvstændighed og har haft lidt svært ved at komme i 

omdrejninger. Måske fordi ”Ny Start” fejlagtigt er blevet opfattet som noget med, ”at man skulle 

indgå lokale arbejdstidsaftaler”. Derfor ligger der også et stort udmøntningsarbejde i kredsene i 

forhold til at henlede kommunernes opmærksomhed på, at ”Ny Start” skal tænkes bredt og 

handler om fælles initiativer, som kan styrke arbejdsmiljø, lærerens professionelle kapital og sætte 

fokus på god undervisning. Det overordnede billede er heldigvis, at der sker noget, og at 

kommunerne generelt er blevet mere interesseret i et styrket og forpligtende samarbejde.  

Der arbejdes altså stenhårdt i foreningen på at styrke ”Ny Start”-samarbejdet og skabe bedre 

vilkår for medlemmerne. Det er nemlig vores ambition, som det blev formuleret på den 

ekstraordinære kongres i juni 2018, at ”Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening skal opleve 

forbedringer af deres arbejdssituation som følge af OK18”. Hvis det skal lykkedes, kræver det en 

massiv og omfattende indsats på alle niveauer i foreningen – altså både i hovedstyrelsen, i 

kredsene og af tillidsrepræsentanterne på de enkelte skoler. Jeg synes, at vi er godt i gang…., men 

det tager tid… 

Lempelserne i bindingerne i Fælles Mål og betydningen for arbejdet på læringsplatformene. 

Ovenstående – ikke særligt mundrette overskrift - er et andet eksempel på, at tingene tager tid. 

Helt tilbage i december 2017 blev forligskredsen i folketinget enige om at lempe bindingerne i 

Fælles Mål, således at videns- og færdighedsmålene ikke længere er obligatoriske. Da erfaringer 

fra tidligere viser, at en sådan ændring ikke altid når ud over rampen nedsatte ministeren en 

rådgivningsgruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan ændringerne skulle få den ønskede 

betydning for undervisningen. 
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Ændring i anvendelsen af læringsplatformene 

 I erkendelse af at læringsplatformene havde været stærkt medvirkende til, at tilgangen til og 

anvendelsen af Fælles Mål mange steder var blevet rigid og konform, nedsatte ministeren i samme 

ombæring en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan ændringerne også skulle 

få betydning for brugen af læringsplatformene. Ret enestående lykkedes det DLF, KL, 

Undervisningsministeriet, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen at nå til 

enighed om en række fælles anbefalinger, som alle bakker helt op om.  

Omdrejningspunktet er at god undervisning kan bedrives på mange måder, og at der skal gives 

øget frihed for lærerne til at tilrettelægge en undervisning, som ikke kun er styret af mål. Det vil 

føre for vidt at komme ind på detaljerne, men i forhold til læringsplatformene er det helt klare 

signal, at den skal anvendes, når det giver mening. Der lægges op til, at man lokalt (både i 

kommunen og på skolen)drøfter, hvornår og hvordan det giver mening, men det er fx ikke tanken, 

at lærerne skal blive ved med at bruge tid på at lægge et bestemt antal undervisningsforløb ind i 

læringsplatformen. 

Trods den markante enighed om anbefalingerne kan vi igen konstatere, at det tager tid at få det 

implementeret. I efteråret afholdtes der en række fælles regionale møder, hvor parterne 

fremlagde anbefalingerne for forvaltninger, skoleledere og kredsstyrelser. Et arbejde som nu 

fortsættes med lokale drøftelser om, hvordan brugen af Fælles Mål og ikke mindst 

læringsplatformene kan finde et leje, hvor det rent faktisk kan styrke kvaliteten i undervisningen. 

Det var en (forholdsvis) kort orientering om, hvad der arbejdes med i foreningen netop nu. Jeg 

håber, I får en rigtig god generalforsamling. 

Med venlig hilsen  

Niels Lynnerup 

Vi ses til generalforsamlingen 

Kredsstyrelsen Billund Lærerkreds 

 

 


