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Af Nils Greve,  
Næstformand Brøndby Lærerforening 
 
Som mangeårig lærer på et 10. klassecenter har 
jeg haft, og har stadig, min daglige gang blandt 
en masse dejlige unge mennesker. Der kan være 
mange forskellige årsager til at elever efter 9. 
klasse søger et 10. skoleår og ikke tager direkte 
videre på en ungdomsuddannelse. De kan helt 
have mistet motivationen til at gå i skole; de skal 
måske forbedre deres faglige niveau; de er må-
ske ikke modne nok til at begynde en ungdoms-
uddannelse eller blot uafklarede i forhold til hvil-
ken drejning deres liv skal tage rent erhvervs-
mæssigt. For mange gælder altså, groft sagt, at 
de skal igennem en slags ”turn around” projekt, 
hvor de i 10. klasse, skal i gennem en personlig 
og/eller faglig udvikling, således at de er parate til 
at vælge, og gennemføre, en ungdomsuddannel-
se. 
På vores 10. klassecenter møder eleverne ud-
dannede lærere, der er begejstrede for at arbejde 
med aldersgruppen, og dygtige til at skabe per-
sonlige relationer. Lærerne hos os er dygtige fag-
ligt, og uddannet til at lede og styre større grup-
per, og få dem til at fungere optimalt sammen. De 
er kort sagt, eksperter indenfor området. Eksper-
ter i at gøre de unge uddannelsesparate. Og ikke 
nok med det. Vores 10. klassecenter har sin helt 
egen uddannelsesvejleder, som alle elever under-
vejs har personlige samtaler med. Vi har skoleta-
sken fyldt med tusindvis af succeshistorier. 
 
10. klasse har før været under beskydning fra 
politisk side for at være et ”fjumreår”, men under-
søgelser viste, at elever der havde taget det tien-
de skoleår, på den lange bane indhentede deres 
klassekammerater igen. Så politikerne tog afmon-
teringen af 10. klasse af dagsordenen. 
 
Nu er 10. klasse i folkeskoleregi, så til debat igen. 
Man diskuterer om 10. klasse fremover bør flyttes 
til erhvervsskolerne for at sikre, at endnu flere 
vælger den studievej. Denne gang har politikere 
fra Venstre og Socialdemokratiet allieret sig med 
LO, Dansk Industri og Dansk Erhverv, og også 
dagbladet Politiken har meldt sig under de skyde-
glade faner. I Politikens leder tilbage fra torsdag 
d. 17. maj kan man i overskriften læse: ”Flyt bare 

10. klasse på erhvervsskolerne - 
En dårlig idé  

10. klasse”. Argumentet for Politikens ”mening” 
er, at vi i år 2025 formodentlig kommer til at 
mangle 44.000 til 70.000 faglærte. Så flytningen 
af 10. klasse til erhvervsskolerne vil forhåbentlig 
medføre det resultat, at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse. Men hvis målet er, at 10. 
klasse skal sikre en stor elevandel til erhvervs-
skolerne, er folkeskolens 10. klasse imidlertid 
allerede en succes. Hele 36 procent af eleverne 
fra landets kommunale 10. klasser valgte sidste 
år en erhvervsuddannelse. 
Til gengæld er der mange muligheder i at styrke 
folkeskolens 10. klasse. Vi kan først og frem-
mest øge fokus på praksis- og anvendelsesori-
entering i de ældste klasser og dermed få en 
bedre balance mellem de boglige og de prakti-
ske kundskaber. Eleverne bør også have bedre 
muligheder for at afprøve fag og emner efter 
deres motivation og interesse uden at skulle 
vælge retning på ungdomsuddannelse tidligt. Og 
her kan vi med fordel invitere erhvervsskolerne 
til at spille en rolle i undervisningen. Undervisere 
fra erhvervsskolerne kan f.eks. indgå i undervis-
ningen i folkeskolen med den faglige viden, de 
repræsenterer. Det afgørende er, at eleverne 
stadig har åbne muligheder for at vælge uddan-
nelse. 
 
I Brøndby Kommune har vi et godt 10. klasses 
tilbud til de unge, som ikke er klar til at vælge 
ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Lad os tage 
diskussionen om, hvordan vi styrker dette tilbud. 
Vi skal bygge videre på de gode erfaringer, el-
lers risikerer vi at tabe 10. klasse på gulvet. 
Vi har brug for livsduelige unge mennesker, og vi 
skylder også dem der vælger 10. klasse, at de 
ikke bare bliver set som et tandhjul i den store 
samfundsmaskine. 



 

Side 2 
 

Sammenhæng mellem inklu-
sion og vold i folkeskolen ? 

NYHEDSBREV 

Ekspertgruppen peger også på, at der mangler re-
surser til arbejdet med inklusion. Det er dog ikke 
muligt at sige, at der er generel resursemangel, eller 
om der tale om manglende eller uhensigtsmæssig 
prioritering af indsatser på skolerne. Det konstate-
res, at der mangler gennemsigtighed i forhold til, 
hvad resurserne til inklusion bliver brugt til. Resurse-
problematikken og prioriteringer er derfor et element 
i alle de ovennævnte temaer. 
I rapportens anbefalinger til kommunerne er der 
nogle gennemgående temaer, som vi i Brøndby læ-
rerforening ønsker at sætte fokus på og implemen-
tere i forbindelse med en ny ”strategi for inklusion i 
Brøndby Kommune”.  
- Strategi og resurser tydeliggøres i handleplaner 
der skal udarbejdes på den enkelte skole 
- Prioritering og tydeligere fokus på forebyggende 
indsatser 
- En bedre adgang til viden og hjælp; herunder co-
teaching, hvor en almenlærer og en lærer med spe-
cialpædagogisk kompetence i fællesskab har ansva-
ret for undervisning i klasse, hvor der er elever med 
(og uden) særlige behov. 
- Vedvarende systematisk efter- og videreuddannel-
se 
- Placering af specialtilbud og almenundervisningen.    

Inklusion. Selvom der mangler en statistik på hvor 
mange af diverse voldstilfælde der skyldes børn med 
diagnoser og hvor mange der skyldes dem uden, så 
er det  indiskutabelt, at det er udfordringerne med 
inklusion af de elever, der efter lovændringerne i 
2012, er blevet placeret i almenskolen, der er en af 
hovedårsagerne. 

Ekspertgruppen for et inklusionseftersyn af folke-
skolen der havde fået til opgave at identificere ho-
vedproblemer og komme med anbefalinger til prakti-
ske implementeringer, afleverede i maj 2016 en rap-
port til undervisningsministeren.  
Rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersy-
net” indeholder 98 anbefalinger, der er rettet til mini-
sterier, kommuner og skolernes ledelse.  
Ekspertgruppen peger på, at sammenfaldet af om-
stillingen til øget inklusion, folkeskolereformen og 
ændringerne i lærernes arbejdstid har givet mange 
modsatrettede krav, som ofte ender hos lærerne. 
Der kan derfor være behov for at få skabt en status 
på, hvor langt man er i Brøndby med at skabe ram-
mer for, at alle elever udvikler sig fagligt og socialt 
og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber, 
samt hvilke justeringer der er behov for. 
Vi vil i Brøndby Lærerforening i løbet af foråret 
arbejde på dette.  

De seneste målinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
viser en markant stigning i andelen af lærere og pædagoger i folkeskolen, 
der har været udsat for fysisk vold inden for de seneste tolv måneder.  



 

 

 

Side 3 NYHEDSBREV 

Besøg på skolerne... 

Lærernes Arbejdstidskommission 
Af Rikke Jørgensen, Formand Brøndby Lærerforening. 

Torsdag d. 6. december 2018 var alle kredsformænd inviteret til møde omkring bl.a. kommissionsarbejdet. Formand for 
kommissionen Per B Christensen beskrev i sit oplæg, hvor i processen man er med arbejdet og hvad der er kommissio-
nens opgave. 

Undersøgelseskommission baserer sit arbejde på viden, opgaven er at undersøge, afdække og derefter fremlægge. 

Og derfor er kommissionen sammensat af folk, der kan komme med nye vinkler ind i feltet og de er udvalgt ud fra disse 
tre parametre: 

Solid viden om arbejdstidsforhandlinger og eller skole 

Nye vinkler – evnen til at tænke ud af boksen og finde nye veje til løsninger. 

Samarbejdsevne. 

Per B. Christensen tydeliggjorde, at kommissionen arbejder med andet en blot arbejdstid – opgaven er at se på hele 
skolens virke og hvordan understøtter arbejdstid dette? Man kan sige, at der er to hovedopgaver: 

 Fremlægge anbefalinger – løsninger der sikrer størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte godt arbejdsmil-
jø og den professionelle kapital på skolerne 

 Fremlægge anbefalinger – forslag og løsninger, der indgår i de efterfølgende forhandlinger om arbejdstid. De skal 
levere det bedst mulige grundlag for dette, kommissionens opgave er ikke som sådan at levere en færdig ar-
bejdstidsaftale 2021. 

Der vil, i forbindelse med afdækningen, blive udsendt en spørgeundersøgelse og hvis kommissionen skal have 
et ærligt billede af området, er det vigtigt, at alle får svaret. 

Da arbejdet gik i gang, lige efter OK18, aftalte man, at der ville være arbejdsro omkring kommissionen, derfor ærgrer det 
også, at der slap viden ud om de første ti skoler, der var blevet udvalgt. 

Disse skoler var forsøgsskoler og er ikke alene grundlaget for kommissionsarbejdet. Der er udvalgt skoler og kommuner, 
der bredt repræsenterer de danske kommuner og deres skolevæsen – nogen tildeler mange ressourcer og andre få, 
nogen har aftaler/forståelser og andre L409, hvilket alt sammen er med i arbejdet. 

Allerede nu peger Per B. Christensen på, at der er sammenhænge, der skal yderligere udfoldes, bl.a. peger han på, at 
der er en tydelig sammenhæng mellem retfærdighed og gennemsigtighed. De steder, hvor ledelserne er gode til at ska-
be gennemsigtighed i arbejdsgange osv. er der tydeligt en større oplevet retfærdighed, end på skoler hvor der er ringe 
gennemsigtighed i arbejdets tilrettelæggelse. 
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Som noget nyt var vi i løbet af november måned ude på alle kommunens matrikler for at tilbyde et løntjek til vores med-
lemmer. For det første kan vi konkludere at langt størstedelen får det rigtige i løn, og dermed tak til Brøndby Kommune 
og de administrative medarbejdere , for at gøre et godt stykke arbejde. Der var dog hist og her nogle få registreringsfejl, 
der kan have indflydelse på den enkeltes lønseddel, og vi må herfra anbefale på det kraftigste, at man kontrollerer sin 
opgaveoversigt for sammenhæng mellem det aftalte og indberettede. For det andet har medlemmerne udtrykt stor til-
fredshed med denne måde at lave løntjek på. Der blev sat ansigt på kredsens FU, og det gav samtidig mulighed for me-
re uformelle samtaler om skolernes dagligdag og hvordan at der kan skabes konkrete forbedringer. En entydig evalue-
ring peger på, at vi også fremadrettet skal lave løntjek på denne måde. 

I løbet af januar og februar vil Brøndby Lærerforenings Forretningsudvalg igen komme ud på skolerne; denne gang på 
besøg i de faglige klubber. Mulige temaer til disse besøg kunne være: Har vi brug for et folkeskoleideal? Eller, Inklusi-
on—hvad virker? Hvis du vil have indflydelse på den endelige dagsorden, så ta fat i din TR:) 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår ! 

De bedste hilsener fra Brøndby Lærerforening 


