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Interview med ”MP” - 
Del 2 
Når  man  som  Michael  Poulsen
bliver pensioneret efter næsten
35 år i  kommunen, så ved man
et eller  andet!  Skolenyt  bringer
her anden del af MP´s syn på læ-
rerlivet og den udvikling der er
sket i  kommunen. Del 1 kan du
læse i forrige nummer fra april. 

Hvordan har du oplevet, at øko-
nomien  har  udviklet  sig  i
kommunen i de 35 år, du har ar-
bejdet som lærer?

Der er mange ting der er blevet
mindre af eller helt sparet væk.
F.eks.  lejrskoler.  På  Virum  skole
var vi af sted hvert andet år. 

Jeg  synes,  at  de  fælles  ting  lø-
bende  over  tid  er  blevet

nedprioriteret. Også almindelige
ekskursioner  og  særlige  dage.
Før  kom  der  teatergrupper  og
musikere  ud  på  skolerne.  Den
fælles idrætsdag er væk. Det er
de ting der løfter skolen. Det der
gav nogle andre oplevelser,  der
er så vigtige. Jeg synes også vi li-
der på materialefronten. Der er
simpelthen  for  lidt  at  vælge
imellem. 

Hvad er dit syn på inklusionsop-
gaven?

Jeg synes, at der er grund til at
være kritisk.  Jeg  har  særligt  én
elev  i  tankerne,  hvor  det  tog
mange  år  at  få  placeret  ham  i
det rette tilbud. Før var det let-
tere at omplacere elever i andre
tilbud.  Midlertidigt  eller  længe-
revarende,  hvis  det  var
nødvendigt.  Hvis  ikke  ressour-
cerne er  tilstrækkelige,  kan  det
have  mange  ulykkelige  konse-
kvenser. Både for eleven selv og
klassens læringsmiljø. Det går jo
i sidste ende ud over kvaliteten
af  undervisningen.  Nej,  det  er
ikke  nogen  stor  succes,  synes
jeg! 

Michael du er  jo tjenestemand,
så  du  var  ikke  med  ude  på
gaderne og demonstrere for fire
år siden, men hvordan oplevede
du så lockouten? 

Det  var  en  meget  svær  tid  at
være lærer i. Vi var 5-6 tjeneste-

mænd  og  ledelsen,  der  skulle
fortsætte dagligdagen på skolen.
Det var hårdt, at se jer stå sam-
men  udenfor,  udelukket.  Jeg
følte,  at  jeg  burde   have  stået
sammen med jer og været med
til  at  demonstrere.  Vores  ar-
bejdsforhold blev forværret og vi
blev jo virkelig trynet af KL og re-
geringens  fordækte  spil.  Jeg
bliver  stadigvæk  vred  når  jeg
tænker på hvordan vores demo-
krati  blev  tilsidesat  på  den
måde!

Jeg  mener  dog  også,  at  kon-
flikten og tiden derefter var med
til  at mobilisere nogle kræfter i
os som lærergruppe. Jeg håber,
at det kan fortsætte i faglig klub
og i det hele taget i fagforenin-
gen. 

Samfundsudviklingen  går  mod
større individualisering og det er
farligt for vores indbyrdes solida-
ritet  og  vores  muligheder  for
indflydelse. Så min opfordring og
håb er, at vi står sammen og at vi
støtter  DLF.  Stil  op  til  tillidspo-
ster,  mød  op  på
generalforsamling og faglig klub.
Husk på at der stadig er forskel
og  modsat  rettede  interesser
mellem arbejdsgiver og arbejds-
tager!

Hvad  synes  du  om Lov  409  og
den arbejdstidsaftale der er her i
kommunen? 
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Jeg er selvfølgelig glad for den
aftale  der  er  her.  Men vi  skal
huske  at  vi  underviser  mere
end før reformen og jeg  synes
også, at der mangler synlighed i
forhold til opgaverne. Vi famler
i blinde når der ikke er tidsangi-
velser på opgaveoversigterne.

Hvordan har lærerrollen udvik-
let sig?

Vi samarbejder i bund og grund
meget  mere  nu  og  jeg  mener
også, at undervisningen er ble-
vet  bedre.  Kvaliteten er  steget
pga.  samarbejde  og  planlæg-
ning. Man støtter hinanden og
giver idéer. I de mindre klasser
er tolærer guld værd. Man læ-
rer simpelthen af hinanden. 

Jeg synes jo, at du har sagt far-
vel  til  en  rigtig  god
arbejdsplads  med  store  ambi-
tioner og et godt arbejdsmiljø,
men det er også en skole hvor
der  er  høje  forventninger  til

hinanden  –  Hvad  er  din  ople-
velse af det? 

Ambitioner er selvfølgelig godt,
men  det  giver  også  et  højere
stressniveau.  Specielt  sammen
med uigennemsigtigheden i de
andre  opgaver  og  den  øgede
undervisningsmængde. 

Der er også kommet mere lyd
og  uro  end  før.  Børn  snakker
meget og højt nu om dage. De
indretter  sig  ikke  på  samme
måde efter andre. Larm og støj
betyder virkelig noget. Konflikt-
løsning  fylder  også  mere.
Teamsamarbejde  kan  jo  også
have en negativ betydning, hvis
samarbejdet ikke fungerer. 

Endelig  betyder  ledelsesstilen
selvfølgelig  også meget.  En le-
der  skal  jo  kunne  balancen
mellem at køre skolen, driften.
Udvikle og skabe ro. Tage tem-
peraturen. 

Hvordan  har  du  det  egentlig

med at gå på pension nu? Hvad
kommer du til at savne og hvad
skal du bruge din tid på?

Jeg  kommer  til  at  savne  den
daglige  kontakt  med  kollegaer
og  den  daglige  kontakt  med
børnene.  Når  det  fungerer,  så
er lærerjobbet jo et helt fanta-
stisk job. 

Jeg  kommer  ikke  til  at  savne
den  evige  forudseenhed  man
skal have. Er der styr på i mor-
gen? Har du husket alt  på din
liste? Det er så rart ikke at skul-
le tænke på det. Og så er jeg så
glad  for,  at  der  er  kommet
mere ro og mindre larm. 

Jeg skal passe mine to huse og
haver. Rejse lidt mere og nyde
livet!  Se  mere  til  børn  og
børnebørn.  Det  synes  jeg  er
skønt. 

Så  kort  sagt,  jeg  skal  passe
børnebørn, læse bøger og spise
saltbomber hele dagen!
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