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Generalforsamling d. 23. april 2013 

Det har været en lidt mærkelig oplevelse at skulle skrive dette års beretning, og jeg har 

prøvet at udskyde den så længe som muligt, for tidligere år er jeg kommet ind på, hvad 

fremtiden vil bringe, og hvad vi som skole stod overfor af spændende tiltag, men også 

hvilke udfordringer.  

Lige nu synes jeg dog, at det er en anelse svært at spå om, hvilke udfordringer fremtiden 

har at byde på rent skolemæssigt. Vi ved, at der kommer nogle ændringer og udfordringer, 

men det kan være svært at spå om hvilke, da vi står lige midt i en periode, hvor vi oplever, 

at skolernes struktur og dermed fremtid er meget uvis. Forhandlingerne om lærernes 

arbejdstid er brudt sammen, samtidig med at der er kommet et forslag om at skabe en 

helhedsskole for at give skolerne et fagligt løft. En af tankerne bag helhedskolen er, at 

eleverne skal have en del flere timer De yngste elever skal have 30 lektioner om ugen, de 

mellemste klasser 35 lektioner og de ældste 37 – alt sammen for at gøre en god skole 

bedre, som der står i regeringens forslag. Det skal jeg nok vende tilbage til. 

Som sagt er lærernes arbejdstid også til debat i øjeblikket. Her har været tale om, at 

lærernes arbejdstid skal normaliseres, og her er jeg ellers lige blevet enig med 5. klasse 

om, at det kan være svært at sige, hvad der er normalt, og hvad der ikke er. For hvem 

bestemmer det? Flertallet? De kunne i hvert fald komme med flere eksempler på, at det 

kunne man ikke bare sige. Det afhang af situationen. Jeg kunne så godt fristes til at sige, 

at vi også her har et eksempel på, at man ikke bare kan eller skal ensrette, at der, som jeg 

blev enige med 5. klasse om, skal være plads til forskellighed, og plads til forskellige 

måder at gøre tingene på, fordi det i sig selv er en styrke og giver en god dynamik, 

hvorimod ensretning kan kvæle alt initiativ og udvikling.  

I forhandlingerne om lærernes arbejdstid har der bl.a. været røster fremme om: 

- at lærernes forberedelsestid skal sættes ned 

- at den enkelte lærer skal undervise mere 

- at lærernes arbejdstid skal gøres mere synlig og som en del af det, skal lærerne 

sidde på skolen og forberede sig. 

 

Vi ved jo ikke, hvad det hele ender med. Og vi ved heller ikke, hvor meget, der bliver til 

krav for os friskoler, og hvor meget, der bliver op til den enkelte friskole at bestemme. Her 

har der også været forskellige røster fremme. Men forandringer kan vi være sikre på. 

Forandringer behøver ikke nødvendigvis at være noget skidt, og det kan være fint at have 

diskussioner om, hvordan vi driver skole her og nu, og om det også er sådan, vi ønsker 

det i fremtiden, eller om der er ting, som vi vil have justeret på. Vores skoleform lægger jo 

lige netop op til den form for diskussioner, fordi vi som friskole kan drive skole, sådan som 

vi ønsker og ud fra den overbevisning, vi har, så derfor er vi også tvunget til at tage stilling 
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til, det vi gør, for vi kunne jo også vælge at gøre det anderledes og prioritere anderledes. 

Men det er klart, at vi som skole vægter friheden til selv at bestemme så meget som 

muligt, da det jo giver en rigtig god skole. På et tidspunkt var det fremme i debatten om 

helhedsskolen, at hvis vi som friskole skulle modtage statstilskud, så skulle der samtidig 

også kunne stilles krav om, at hvis folkeskolen skulle lave helhedsskole, så skulle vi også. 

Et sådant krav vil vi som skole være kede af, da vi rent pædagogisk gerne vil have 

mulighed for selv at tage stilling til, om vi mener, at eleverne bliver dygtigere af at gå i 

skole til omkring halv fire hver dag. I forvejen har vi jo bevist, med det vi gør nu, at vores 

elever generelt klarer sig rigtig, rigtig godt.  

Selvfølgelig skal vi diskutere det, der sker omkring os, og det gør vi også, men vi håber 

fortsat på at have friheden til at vælge, så der ikke pludselig er tale om, at folkeskoler og 

friskoler bliver samme type skoler, og hvor den eneste forskel, der er, er de folk, der er 

ansat på stedet, og at man det ene sted får lov til at betale skolepenge. Inden snakken om 

helhedsskolen kom frem, havde vi allerede her på skolen haft ting fremme til drøftelse i 

forhold til børnenes skema, men vi vil gerne gøre det, fordi vi synes, det er en god idé og 

ikke fordi, det bliver os pålagt. Lige pt. afventer vi dog lidt, hvad der sker på 

folkeskoleområdet mht. helhedsskolen, ligesom vi afventer, hvad der sker med lærernes 

arbejdstid. Vi bliver nødt til at vide, hvad der for os bliver skal-ting, og hvad der bliver kan-

ting. 

Det, som jeg er allermest ked af i debatten om lærernes arbejdstid, er den 

mistænkeliggørelse, som der er i forhold til det stykke arbejde, som lærerne gør. Lærernes 

tidsforbrug er langt hen af vejen usynligt. Og det er der en ganske fornuftig grund til. Vi kan 

se, når de står og underviser, men vi kan ikke se, hvornår og hvor længe de sidder 

derhjemme og forbereder undervisning, nye tiltag eller lignende. Ligesom man heller ikke 

kan se, når lærerne snakker i telefon med en kollega, fordi der er nogle problematikker i en 

klasse, der skal løses. Ej heller kan man se, hvor lang tid læreren sidder og taler i telefon 

med en forælder. Vi kan ikke se, hvor lang tid, det tager, at rette 22 stile eller hvor lang tid 

det tager at finde egnet materiale eller lave sit eget. 

Vi er en skole, hvor en af de ting, som vi fremhæver, er, at vi bygger på tillid, og derfor 

bliver jeg som skoleleder for en flok ansatte, der knokler, rigtig ked af nogle af de 

”beskyldninger”, der er fremme i medierne i øjeblikket, hvor lærerne får at vide, at de er 

dovne, at de ikke gider undervise m.m. Man tror simpelthen ikke på, at lærerne arbejder 

1924 timer ligesom alle andre dvs. ca. 1680 timer, når søgnehelligdage, weekender og de 

5 uger ferie, som andre også har, er trukket fra. 

Heldigvis så oplever jeg dog også på denne skole, en stor flok forældre, der godt ved, 

hvilket kæmpe stykke arbejde, der bliver gjort her på skolen. Som godt ved, hvor meget 

den enkelte ansatte knokler til fælles glæde for os og vores børn. Ja man ved godt, at de 

ca. 1680 timer nok ikke altid helt slår til, men at lærerne så af og til må lægge det, vi kalder 

interessetimer oveni.  
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Jeg vil være frygtelig ked af, hvis den mistro til, om lærerne nu også arbejder det, de skal, 

vil føre til, at lærerne skal blive på skolen og gøre alt deres arbejde her. For det første så 

skal vi i budgettet finde rigtig mange penge, så vi kan oprette 14 forberedelsespladser med 

computere og plads til alle de bøger og mapper m.m. som lærerne har brug for for at finde 

egnet materiale til undervisningen.  

Som lærer så oplever du, at arbejdspresset svinger meget i perioder. Derfor er der 

perioder, hvor den enkelte lærer river en hel weekend eller uge ud til forberedelse, hvor 

eleverne har fri, og andre gange kan han/hun måske nøjes med en enkelt time på en dag. 

Skal det normaliseres så er der ikke plads til denne fleksibilitet, hvilket i værste fald vil 

kunne betyde, at en lærer fx ikke har forberedt en emneuge færdig, inden den starter, fordi 

læreren skal gå hjem kl. 16.00, og dermed har opbrugt sin forberedelsestid. Og vi ved 

godt, hvem der kommer til at blive taberne i alt dette her – nemlig vores børn. 

Det pudsige er vel også i denne sammenhæng, at rigtig mange arbejdspladser er begyndt 

at lægge op til, at den enkelte medarbejder kan arbejde hjemmefra ud fra den filosofi, at 

det er billigere og mere effektivt. 

Ser vi på stedet her, så underviser vores lærere allerede i forvejen en del over 

gennemsnittet. Det er der plads til, fordi der også er nogle ting, som vi ikke bruger så 

meget tid på. Fx laver vi ikke elevplaner, men vi vælger i stedet at tage dialogen, når der 

er brug for den. Vi har valgt at nedprioritere oprydning af faglokaler, således at vi af og til 

gør det sammen med børnene, så de også føler et vist ansvar, ligesom vi prioriterer, at vi 

på arbejdslørdage mange af os går i faglokalerne for at få ryddet op. Ja jeg kunne nævne 

mange eksempler på, hvordan vi har valgt at prioritere vores tid, men hovedkonklusionen 

kan siges meget kort: Vi har her på stedet prioriteret mest mulig tid sammen med børnene. 

Bag denne fordeling af arbejdsopgaver ligger der nogle aftaler, som vi er enige om både 

ansatte, ledelse og bestyrelse, og det er nogle aftaler, som vi indtil nu har lavet hvert år, og 

som vi har skullet sende til fagforeningen, så de også har kunnet se dem igennem for at 

se, om de også mener, det ser rimeligt ud. Når vi laver en sådan aftale, så er det et 

samarbejde. Et samarbejde mellem forældre – repræsenteret ved en bestyrelse, samt 

ledelse og lærere. Vi skal have et skoleår til at hænge sammen, og der skal også være en 

vis rimelighed i, at lærerne får timer til det arbejde, som de bliver bedt om at udføre. Vi har 

alle rundt om bordet dette for øje, og det er vores fælles mål, at tingene skal hænge 

sammen, så vi kan lave en god skole. Det pudsige er, at noget af det, der ligger i KL´s 

forslag til lærernes arbejdstid, er noget, vi har gjort i rigtig rigtig mange år, og som der 

rundt omkring er blevet rystet lidt på hovedet af, så på nogle måder er vi forud for vores 

tid, men det, som jeg personligt synes, mangler i det nye forslag fra KL, er, samarbejde. 

Samarbejde mellem alle tre parter. I KL´s forslaget er det mere op til den enkelte leder, og 

det er det, der i øjeblikket kæmpes imod fra lærernes side, da man gerne vil have, at der 

er enkelte aftaler på plads på forhånd, som man kan falde tilbage på, i tilfælde af at man 

ikke kan blive enige om tingene. På samme måde som vi hidtil har haft FSL til at kigge 
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vores aftale igennem, og som vi kunne bede om hjælp, hvis vi ikke var enige. Ikke at vi har 

haft brug for det, men ingen ved, hvad fremtiden bringer, og derfor er det jo vigtigt at have 

noget at falde tilbage på, hvis man skulle komme ud i en situation, hvor man var meget 

uenige om, hvordan tingene skal gøres. 

Mht. forberedelsestiden så har der været fremme, at jo længere man har været lærer, jo 

mindre forberedelsestid har man brug for. Ligesom jeg faktisk også fik at vide, da jeg 

startede som skoleleder, at når først jeg havde været leder et stykke tid, så havde jeg jo 

mulighed for at bruge mindre tid på det, for så kendte jeg til alle tingene. Som lærer og 

skoleleder må jeg så sige, at sådan oplever jeg altså ikke virkeligheden. Selvfølgelig 

kunne jeg rent teknisk undervise i det samme, som jeg gjorde for 18 år siden, da jeg 

startede som lærer, men jeg vil gerne se, hvem af jer forældre, der vil lægge børn til. Det 

var en god undervisning dengang, men vi er jo hele tiden midt i en pædagogisk udvikling, 

hvor man selvfølgelig skal følge med. Vi får hele tiden en ny gruppe børn, som vi skal 

tilrettelægge en god hverdag og en god undervisning for. Dette gøres meget forskelligt, alt 

efter hvilken gruppe børn du har med at gøre. Børn er ikke de samme som for bare 5 år 

siden, og derfor skal de også undervises anderledes. 

Jeg bruger mindst lige så meget tid på at forberede mig, som jeg gjorde for 18 år siden, og 

jeg bruger mindst lige så meget tid på mit skolelederjob, som jeg gjorde for 9 år siden. 

Slækker jeg på det, så er det klart, at kvaliteten bliver knap så god, som den har været, og 

det er det, man skal gøre op med. Ønsker man en god og tidssvarende undervisning med 

nogle gode og spændende tiltag, så skal der også være mulighed for lærerne for at 

udtænke og planlægge dem, det siger sig selv. 

Som sagt så ved vi ikke helt, hvad der vil komme til at ske i forhold til os friskoler. Hvad 

bliver skal-ting, og hvad bliver kan-ting? Vi ønsker så mange kan-ting som overhovedet 

muligt, så vi fortsat har muligheden for at drive skole ud fra de tanker, vi gør os om en god 

skole. 

Personligt har jeg det fx svært ved tanken om, at elever skal have op til 37 lektioner om 

ugen, og at de yngste elever skal have 30 lektioner om ugen. Vi har jo rent faktisk rykket 

nogle timer fra de yngste op til de ældste elever, fordi vi oplevede, at de yngste elever fik 

for lidt ud af disse timer. De havde brug for at komme ud og røre sig, komme ud og dyrke 

sociale relationer, ligesom jeg også har et ønske om, at I som forældre fortsat skal have 

mulighed for at have tid sammen med jeres børn om eftermiddagen, og at børnene også 

fortsat skal have tid, som de selv råder over, fx vælge fritidsaktiviteter, som de gerne vil gå 

til eller have mulighed for et fritidsjob. Alle ting, der sammen med undervisning, er med til 

at udvikle det hele menneske. 

Jeg bliver af og til kontaktet fra nogle af de uddannelsessteder, som vores elever efter 9. 

klasse er startet på. Vi bliver rost for, hvor meget de kan rent fagligt, men også for de 

menneskelige kvaliteter vores unge besidder. Noget af rosen må vi jo nok give videre til jer 

forældre, for som sagt så er det ikke kun i skolen disse egenskaber udvikles. Men i hvert 
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fald så siger det også noget om, at vi gør nogle ting rigtig godt, og det mener jeg, er vigtigt 

at holde fast i i den kommende tid, hvor der sker ændringer rundt om os. Vi skal fortsat 

turde være OS. Vi skal forholde os til, hvad der sker, men vi skal fortsat turde være OS. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det store stykke frivillige arbejde I har 

ydet i årets løb. Tak for jeres tid og tak for jeres opbakning. I er parate til at springe til, når 

der er brug for det, og det er fantastisk rart. 

Og til jer ansatte så må jeg sige: I har gjort det igen. Denne beretning kom jo til at handle 

en del om lærernes arbejdstid, men jeg vil gerne slå fast, at Nr. Lyndelse Friskole er et 

sted, hvor alle medarbejdere, og jeg mener virkelig alle, er parate til at yde langt over, 

hvad man kan forvente. Rigtig mange ting kan lade sig gøre, fordi I er parate til at yde 

noget ekstra. Det skal I have tak for, og det får mig da også til at tænke på, at vi nok skal 

klare de udfordringer, der ligger foran os. Vi viser gang på gang, at sammen kan vi gøre 

det, så vi satser på, at vi fortsat sammen også må gøre det. 

 

 

 

 

 

 

 

 


