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Godt nytår!
Som sædvanligt når vi krydser
grænsen mellem to år, og i dette
tilfælde to årtier, så giver det anledning til at kigge både
reflekterende tilbage og håbefuldt fremad.
Det har været et vildt årti, vi har
været igennem! Med folkeskolereformen og lockouten som de
altoverskyggende
elementer.
Hvor også temaer som målstyring i skolen, synlig læring,
inklusion, de nationale test, understøttende undervisning og en
presset kommunal økonomi, har
fyldt meget i debatten.
Gennem tre overenskomster (13,
15 & 18) har moderniseringsstyrelsen styret og kontrolleret
forhandlingerne med KL, så vi i
dag fortsat arbejder under Lov
409, som den eneste arbejdsgruppe i hele landet. Vi har
været igennem en skandaløs månedslang nøje planlagt lockout
og besøgt forligsinstitutionen to
ud af de seneste tre gange, hvor
vi ”normalt” har landet aftaler
for vores overenskomst.

smule. 76% af skolerne i dag har
valgt at benytte den mulighed
for afkortning af skoledagene,
som reformpolitikerne kun modstræbende har åbnet for. 8 ud af
10 elever er dødtrætte af de lange skoledage. 87% af forældre til
elever, der har fået reduceret
skoletiden, har efterfølgende
overfor undervisningsministeriet
tilkendegivet, at det var en rigtig
beslutning. Kun 2 % af forældrene mener det modsatte.

overenskomst med KL igen.
Der er i hvert fald nye toner i tubaen, som giver oprigtig
optimisme.

Kommissionsrapporten
blev
fremlagt inden juleferien og den
var overraskende god. Specielt
analysearbejdet var grundigt og
at selve rapporten danner
grundlag for forhandlingerne, giver faktisk håb for et resultat.

Følgeforskningen siger det også.
På samtlige parametre er der
stilstand eller tilbagegang og paradoksalt nok er der mere brug
for en reform nu, end før reformen!
Måske kan netop det, at en
uvildig gruppe, som har været
Lærerkommissionen
meget grundige i deres arbejde,
Den mildt sagt lunkne udgang på netop være det der gør, at parendnu en forhandlingsfiasko i terne lytter og forstår hinanden
2018 blev den meget omtalte bedre. Deres budskab kommer
lærerkommission, som skulle udefra og selvom de beskriver
forsøge at forholde sig til ar- mange problematikker, som DLF
bejdstidsspørgsmålet og komme også har peget på, så er de ikke
med en række anbefalinger til DLF. De er sig selv.
parternes brug. Sporene skræm- Nu kører forhandlingerne i foråmer dog, for hvem tør ved sine ret uden alt for meget
fulde fem stole på en modpart, bevågenhed. Moderniseringsstysom har kørt en så dårlig stil relsen er nedlagt og KL med
gennem lang tid. Vi vil nok se Jakob Bundsgaard i spidsen har
det, før vi tror det.
det seneste år virkelig ændret

Alt sammen for at finansiere en
udskældt folkeskolereform med
verdensrekord i antal skoletimer
og heftig kritik af specielt de lan- Men måske kan det vise sig, at
ge dage. Ordet discount står lige kommissionen kan være præcis
nu over skolen - bøjet i neon.
det tiltag, som giver muligheden
Der er dog blevet justeret en for et bedre samarbejde og en
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stil. Der er mange positive tegn,
at holde fast i, men tiden vil vise
om det virkelig vil lykkedes. Godt
nytår! Vi ved mere til Maj.
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