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Læs om: 
- Formanden skriver: Tak for snakken 
- Må vi så be’ om ledelse, tak! 
- Elever til debat om FS-reformen 

 

Forsidebilledet fra Rudersdalkredsens generalforsamlingen den 19. marts 
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Formanden skriver 

Tak for snakken 
Af Marianne Henriksen, formand for 

Rudersdalkredsen 

Det er al�d spændende at holde be-

retning. I år var det et blandet bud-

skab, jeg skulle formidle. Forsig�g 

op�misme i forhold �l at skabe bedre 

arbejdsvilkår på baggrund af OK-15 

og vores lokale forhandlinger. Kombi-

neret med virkelighedens verden, 

hvor �d er en mangelvare og arbejds-

miljøet er truet. 

 
Arbejdsmiljøet truet 

I forhold �l arbejdsmiljø vedtog gene-
ralforsamlingen en resolu�on s�let �l 
poli�kerne i Børne- og Skoleudvalget. 
Den har to væsentlige pointer. For det 
første: medarbejderne har krav på, at 
arbejdsmiljøet er i orden. Det er en del 
af kommunens personalepoli�k, at 
Rudersdal Kommune skal være en 
a*rak�v arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø. Men lige for �den udfor-
dres balancen mellem opgaver og re-
surser.  
 
Poli�kernes ansvar 

For det andet: Et dårligt arbejdsmiljø 
går ud over ’bundlinjen’. Derfor er det 
også i alles interesse, at arbejdsmiljøet 

er godt. Det giver simpelt hen et bedre 
skolevæsen. Og begge dele er poli�-
kernes ansvar. 
 
God debat 

Både resolu�onen og de øvrige områ-
der fra beretningen blev grundigt dis-
kuteret. Vores dirigent roste os for 
deba*en. Han havde et par dage �dli-
gere været dirigent på en generalfor-
samling i Jylland. Normalt plejer diri-

genter at slu*e arrangementet med at 
takke for god ro og orden og for en 
god debat. Men det kunne han ikke 
den dag i Jylland. For ingen i salen hav-
de taget ordet. Overhovedet! Sådan er 
det heldigvis ikke hos os. Så tak for 
deltagelsen �l jer, der kom. Tak, fordi I 
åbner munden. Tak fordi I er med �l at 
kvalificere vores arbejde i kredsstyrel-
sen. 

Resolution  

 

Med øget undervisningsmængde, øget krav om inklusion, krav om større inddragelse af digitale 

læringsmidler og ændret organisering af undervisning og arbejdstid er balancen mellem krav og 

ressource under voldsomt pres for den enkelte lærer, børnehaveklasseleder, logopæd mv. 

Mange lærere har søgt væk fra skolerne i Rudersdal, og det er vanskeligt at skaffe kvalificerede 

ansøgere til de ledige stillinger. 

Det psykiske arbejdsmiljø er truet og dermed elevernes læring. Rudersdalkredsen opfordrer på det 
kraftigste til, at Børne- og skoleudvalget påtager sig det personalepolitiske ansvar og sikrer lige-

vægt imellem krav og ressourcer. 

 

Vedtaget på Rudersdalkredsens generalforsamling den 19. marts 2015 
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Egentlig skulle jeg skrive en ar�kel 
om Forenklede Fælles Mål. Budska-
bet skulle være, at I ude på skolerne 
ikke skal stå alene med at implemen-
tere dem.  
Jeg ville skrive, at Forenklede Fælles 
Mål har et andet fokus end Fælles 
Mål. Det kræver, at I i fællesskab 
(sammen med vejledere eller i teams) 
drø9er, hvad det her egentlig betyder 
for jeres undervisning, hvad det bety-
der for jeres evaluering af eleverne, 
og hvordan kan I bruge den progressi-
on, faserne i Forenklede Fælles Mål 
er udtryk for. 
 
Det lyder jo ret enkelt at sige, at det 
skal man drø9e i teamet. Men her 
går al�ng så i stå. Og der står kun et 
ord �lbage: TID 
 
Bedst som jeg sad og skulle i gang 
med at skrive, dukkede en �llidsre-
præsentant op på kontoret. Hun skul-
le tale med formanden om imple-
menteringen af Synlig Læring. Hendes 
bekymringen gik på, om forvaltning 
og ledere overhovedet når at tage 
hånd om, at de re*e drø9elser er 
taget ude på skolerne, inden det for-
kromede startskud i august. 
 
Historien er den samme. Hvad enten 
vi taler om trænings�d, understø*en-
de undervisning, digitalisering, som 
alle er �ng, der er indført i de*e sko-
leår, eller vi taler om Forenklede Fæl-
les Mål, Åben Skole, Synlig Læring 
osv. som kommer rullende næste 
skoleår. Når nye �ng indføres, vil der 
være behov for, at ledelsen lø9er 
procesansvaret.  
 
Ledelsen skal ikke give svaret på, 
hvad der præcist skal foregå i 3.a. Det 

medarbejdernes opgave. Og som 
medarbejder skal vi mødes med re-
spekt for vores faglighed. 
 
Men i en hverdag, hvor vi oplever, at 
vi dårligt kan nå de allermest nødven-
dige opgaver for at få den almindelige 
dagligdag �l at hænge sammen, må 
implementeringen af nye �ltag ikke 
a<ænge af den enkelte medarbej-
ders overskud og evne �l lø9e opga-
ven. Lederen skal sørge for, at organi-
sa�onen ak�vt bærer ansvaret for 
processen. 
 

Og det er her, jeg beder om ledelse. 
For det er ledelsen, der skal sørge for, 
at der et s�llads rundt om den enkel-
te medarbejder, når nye �ng skal im-
plementeres.  
S�lladset skal være eksplicit og synligt 
�lstede i hverdagen. Der skal være en 
køreplan og beskrivelse de forskellige 
trin i processen, samt dato og kriteri-
er for evaluering af implementerin-
gen. 
 
Ikke mindst vil jeg have ledelse, der i 
praksis sørger for, at der afsæ*es �d 
og rammer �l fx teamdrø9else på 
lærermøder, fælles forberedelsesda-
ge m.m. Ledelse, der har respekt for, 
at lærerne er dem, der kender elever 
m.m. og i praksis kan omsæ*e det 
nye. Ledelse, der s�ller de nysgerrige 
og reflekterende spørgsmål ind i tea-

mets drø9else. Og ledelse, der hjæl-
per med, at ingen slår for stort brød 
op. 
 
Så �l alle jer derude, der prøver at 
navigerer rundt i alt det nye sam�dig 
med, at I prøver at give eleverne en 
tryg, udfordrende og spændende sko-
ledag: Sørg for at bede jeres MED-
udvalg drø9e, hvordan det nye imple-
menteres, hvordan der bliver priori-
teret �d �l den nødvendige didak�-
ske drø9else og vidensdeling under-
vejs i processen.  
Bed om �dsplaner, succeskriterier, 
dato for midtvejsevalueringer og ikke 
mindst tydelige procedurer for, hvad 
man som medarbejder gør, når man 
har brug for ekstra hjælp undervejs.  
 
En a*rak�v arbejdsplads kræver 
medindflydelse. JA. Men også ledelse, 
der tager ansvar for, at ingen står 
alene med opgaven, hvad enten det 
drejer sig om inklusion, Synlig læring 
eller noget helt andet. 

 

 

Må vi så be’ om ledelse, tak! 
Af Me�e Menander Berg, Næs�or-

mand i Rudersdalkredsen. 

  Successen med at im-

plementere inklusion, 

Synlig læring m.m. må 

aldrig være a$ængig af 

den enkelte medarbej-

ders overskud og evne. 
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Repræsentanter fra Landsorganisa�-

onen Danske Skoleelever har siden 

e4eråret draget rundt �l skoler over 

hele landet for at informere om fol-

keskolereformen og undersøge hvad 

eleverne synes om den. 

En skønne dag i e4eråret kom de �l 

Bistrupskolen. 

 

Therese fra København, Toke fra År-
hus og Jonas fra Aalborg 
er færdige med hhv. 9. og 10. klasse 
og har valgt at bruge et år som ak�vi-
ster for Dansker Skoleelever. 

Med sikker hånd styrer de alle Bi-
strupskolens elever fra 6. �l 9. klasse 
gennem en debat om den nye skole. 
E9er velkomst og præsenta�on er der 
film. Hvert af reformens elementer 
udsæ*es for glade, sjove kommenta-
rer fra de yngste, fulgt op af en kort, 
konkret forklaring. 
Dere9er bliver eleverne sat i gang 
med at tælle �l 23 ned gennem ræk-
kerne og alle 1’erne finder nu sammen 
et sted i salen, hvor et emne, en vej-
ledning, et stykke karton og kuglepen-
ne ligger klar. Snart summer hele sa-

Vi er ni i det korps, der tager rundt. 
Ind�l nu har vi været på 450 skoler og 
vi skal op på 600 før vi slu*er i febru-
ar. 
Bage9er skal der skrives rapporter. Vi 
sender en rapport �l hver af de skoler, 
vi har besøgt og skriver en samlet rap-
port �l undervisningsministeriet. ”  
 
Grupperne afslu*er på deres sidste 
post, og e9er klapsalver �l de tre ak�-
vister, tømmes salen for elever. Nu er 
det �d �l en snak mellem en af ak�vi-
sterne og den lokale elevrådsformand. 
 
Oplø9et over mødet med de tre unge 
siger Hinkerudens udsendte tak for 
snakken og hele arrangementet, og 
ønsker held og lykke med det videre 
arbejde. 

Elevbesøg på Bistrupskolen: 

Elever �l debat om FS-reformen 
Tekst og foto: Lars Jørn Jensen 

len af snak og diskussioner om hvad 
man kan blive enige om at skrive på 
planchen. E9er 10 minu*er går grup-
perne videre �l næste post og når på 
den måde gennem 7-8 forskellige em-
ner. 
 
En af ak�visterne tager sig �d �l en 
snak med Hinkerudens udsendte. 
 

Therese: ” Danske Skolele-
ver repræsenterer alle lan-
dets 6. �l 9.klasses elever. 
Vi har en bestyrelse, som 
vælges på en generalfor-
samling, og en formand: 
Miranda Dagsson.  
Vi har startet den her tur-
ne rundt på landets skoler 
fordi vi har fundet ud af at 
7 ud af 10 elever ikke ved 
nok om reformen.  

Levende oplæg fra Therese, Toke og Jonas fra Danske Skoleelever 

Diskussion om  hvordan man får en bedre trivsel?  

 


