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På vej mod discount!
Selvom  budgettet  ikke  varsler
store  nedskæringer eller  tilførs-
ler,  så ligger vi  nu på et meget
lavt  niveau,  hvis  vi  sammenlig-
ner  os  med  landets  andre
kommuner. 

Når man sammenligner over tid,
hvor man ligger på en rangliste
over  udgifter  til  folkeskolen  pr.
elev,  får man et  klart  billede af
hver enkelt  kommunes priorite-
ring, uafhængigt af reformer og
andet,  da  alle  har  været  udsat
for det samme. Tallene kommer
fra  Økonomi-  og  Inden-
rigsministeriet og data er trukket
fra kommunerne selv. 

I 2005 befandt vi os et godt styk-
ke  over  landsgennemsnittet  på
en  fin  14.  plads  blandt  landets
98 kommuner. I  2017 er vi  lan-
det  på  en  lidet  flatterende  92.

plads. Vi er med andre ord gået
76 pladser tilbage i den indbyr-
des  sammenligning  af  alle  98
kommuners prioritering af folke-
skolen  og  ligger  nu  i  den  al-
lernederste gruppe. På 12 år. 
Kilde:  Økonomi-  og  Indenrigsministeriets
Kommunale Nøgletal

Det tegner et dystert billede og
viser en markant nedprioritering
af  folkeskolen  i  forhold  til  alle
andre  kommuner.  Vi  har  længe
haft  et  rigtig  godt skolevæsen i
Lyngby-Taarbæk og vi hører det
stadigvæk  fra  både  forvaltning
og politikere, at vi skal være stol-
te og selvfølgelig arbejde for at
fastholde  vores  gode  trivsel  og
flotte faglige resultater. 

Pengene følger bare ikke med og
derfor bør vi stille os det spørgs-
mål,  om  det  er  realistisk  at
fastholde  de  gode  resultater
med sådan en nedprioritering.

Valgflæsk
Torsdag d.  15.  marts er der ge-
neralforsamling  i  Kreds  22  på
Virum Skole.

Et par af hovedpunkterne er for-
mandens  beretning  og  valg  til
kredsstyrelsen.  De fleste  nuvæ-
rende  medlemmer  af  kreds-
styrelsen  genopstiller  til  en  ny
periode. 

Vi skal dog sige farvel og et me-
get stort  tak for  denne gang til
vores næstformand Jan R. M. Pe-
dersen,  som  stopper  og  går  på
pension  efter  24  års  arbejde  i
kreds 22. 

Derfor  er  der  en  ledig  plads  i
kredsstyrelsen. Så har du lyst til
at arbejde for at forbedre forhol-
dene  for  kommunens  lærere,
kan  du  meddele  dit  kandidatur
og  stille  op  på  generalforsam-
lingen. 

Kandidater der genopstiller: 

Ole Porsgaard, Kongevejens Sko-
le, Formand 

Gitte Winther, Lundtofte Skole 

Christian  W.  Larsen,  Fuglsang-
gårdskolen 

Hanne  Wiegandt,  Engels-
borgskolen 

Peter Rahbek Møller, Trongårds-
kolen

Arbejdet med at sikre gode ram-
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mer for lærerne ude på skoler-
ne  vil  altid  være  en  af  de
vigtigste  opgaver  for  kredsen.
Efter lockouten, Lov 409 og den
underfinansierede folkeskolere-
form  er  udfordringerne
bestemt  ikke  blevet  mindre,
men vi  oplever  alligevel,  at  vi
gør en forskel. 

Selvom vi kunne ønske os cen-
trale aftaler om bl.a. arbejdstid,
så har vi stadigvæk en fornuftig
lokalaftale om fleksibel tilstede-
værelse  og  et  undervisnings-
max. Det har i disse tider med
lærerflugt,  været  medvirkende
til at kunne fastholde og faktisk
endda  tiltrække  gode  medar-
bejdere til kommunens skoler. 

For  at  vi  kan  bevare  arbejds-
glæden  og  lykkedes  med
opgaven,  er  det  vigtigt,  at  vi
fortsat  har  en  god  lokalaftale,
at  ressourcerne  står  mål  med
kravene,  at  vi  arbejder  for  de
gode  psykiske  arbejdsforhold
og  ordentlige  fysiske  rammer.
Vi  vil  gerne  have,  at  lærerne
har  et  professionelt  råderum,
og at der vises tillid til, at lærer-
ne  selv  kan  administrere  de
opgaver, der følger med under-
visningen. 

Tid og gennemsigtighed på op-
gave-oversigterne og en rimelig
aftale  om  efteruddannelse  er
store  ønsker,  vi  altid  vil  argu-
mentere for. 

Folkeskolereformen  har  skabt
en  række  problemer,  som  vi
vedvarende  skal  og  vil  pro-
blematisere.  Vi  mener  faktisk,
at  der  er  behov  for  en  til-

bagerulning af reformen eller i
det  mindste en tilpasning,  der
er begrundet i forskning og ikke
i  tro  og  holdninger.  Det  er
egentlig en grundlæggende dis-
kussion om, hvad folkeskolen -
den  fælles  skole  -  skal  være  i
fremtiden og  vi  vil  selvfølgelig
gerne være en del af denne dis-
kussion  og  komme med vores
bidrag.  Også  selvom  det  går
imod tidens trends. 

Vi ser f.eks. med bekymring på
brugen af de nationale test og
den  øget  fokus  på  målstyring.
Vi mener ikke de emner har po-
sitiv betydning for kvaliteten af
undervisningen.  Vi  arbejdede
også  for,  at  det  stort  anlagte
udviklingsprojekt  ”Synlig  Læ-
ring”  blev  skrottet  til  fordel
lokalforankrede  udviklingspro-
jekter  ude  på  skolerne.  Vi  er
glade for at dannelse igen er på
dagsordenen, som en reaktion
på  målstyring  og  det  er  rigtig
godt  at  kommunalbestyrelsen
undersøger  mulighederne  for
at  undgå de  nationale  test.  Vi
mener ikke, at den understøtte
undervisning  fungerer  og  der-
for bør man i høj grad arbejde
med  at  konvertere  understøt-
tende  timer  til  tolærertimer.
Det skal være lærerne der står
for al undervisning i skolen. Det
giver den bedste kvalitet. 

Vi  har  et  omfattende  samar-
bejde  med  skoleledere,
forvaltning og politikere.  Vi  vil
selvfølgelig  arbejde  for,  at  det
fortsætter  de  kommende  år.
Kun gennem samarbejde og af-
taler kan vi  sikre gode forhold

for eleverne, de ansatte og sko-
len som helhed. 

Foreningen varetager medlem-
mernes  interesser,  så
kommunikationen  med  med-
lemmerne er meget vigtig. Her
har  kredsstyrelsen  sammen
med tillidsrepræsentanterne på
de enkelte skoler en stor betyd-
ning.  Vi  fokuserer  på,  at  alle
medlemmer kan opleve at være
en del af et fællesskab, der har
indsigt i og mulighed for at på-
virke lærergerningens indhold i
en positiv retning.  Jo flere der
deltager, desto større vægt har
vores meninger. Det gælder lige
fra ”Faglig klub”- møder på den
enkelte  skole,  til  afstemninger
om OK krav og hovedstyrelses-
valg. 

Vi  ønsker  at  genopstille  til
kredsstyrelsen og beder om je-
res  opbakning  til  at  arbejde
videre  for,  at  vi  alle  igen  får
bedre muligheder for at udføre
det, der ofte af os selv er be-
nævnt som verdens bedste job!

Det  var  vores  valgflæsk.  Mød
op,  deltag  i  debatten  og  støt
valget af repræsentanter til din
lokale lærerkreds.

Lyngby-Taarbæk Lærerforening – Kreds 22                    Redaktør: Christian W. Larsen
Sorgenfrivej 12, 2800 Kgs. Lyngby            Tlf: 45872621          E-mail:022@dlf.org            Hjemmeside: kreds22.dk

mailto:022@dlf.org
mailto:022@dlf.org

	På vej mod discount!
	Valgflæsk

