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I dette nummer I den seneste tid har skoleledere og lærere brugt tid 
og kræfter på at få en fornuftig fagfordeling til næste 
skoleår.  
Vi håber at processen ude på skolerne har været 
klar og gennemskuelig, så der har været grund til at 
glæde sig til et kommende skoleår, med de mulig-
heder en ny start giver, fremfor at frygte en udvik-
ling til det dårligere. 
Vi håber også meget at alle lærere har fået arbejds-
mæssige rammer, så det er muligt at løse arbejds-
opgaverne kvalificeret, at der er balance mellem de 
forpligtelser som man har i opgaveoversigten og de 
ressourcer der er fulgt med. At lærerne skal under-
vise i fag som de føler sig (linjefags)kompetente til 
at undervise i, således at der på forhånd er de bed-
ste forudsætninger for at lykkes med opgaven. 
Udover fordelingen af de ”fagfaglige” lektioner, er 
der på skolerne også ekstra ressourcer til øvrige 
opgaver. Det er vores holdning i Brøndby Lærerfor-
ening, at mange af disse ressourcer skal nå helt ud 

Fagfordeling på fuld 
kraft frem 

i klasserne, således at lærere og børnehaveklas-
seledere bliver understøttet til især inklusionsop-
gaven. Vi har tidligere beskrevet Co-teaching 
som en model til at lykkes bedre med inklusionen. 
Vi opfordrer skolerne til at få denne model i spil.  
Endvidere håber vi at fagfordelingen har kunnet 
skabe fælles engagement og forbedre sammen-
holdet lærerne imellem, at fagfordelingen indirek-
te har været med til at forbedre arbejdsmiljøet. 

Ressourcepersoner ud i klassen 
- og sammen med læreren forberede og udføre undervisningen.   

Ph.d og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Janne 
Hedegaard Hansen, er klar i mælet. Læreren står alene i klassen med inklusionsudfordringerne. Om 
læreren får hjælp, og hvilken hjælp, bliver besluttet på et utal af møder med dem, som har forstand på 
specialpædagogik. Den struktur bremser vellykket inklusion. Sådan lyder de foreløbige resultater i et 
nyt stort forskningsprojekt, som Janne Hedegaard Hansen står i spidsen for. Anbefalingen lyder, at i 
stedet for de mange møder om enkelte elevers udfordringer skal ressourcepersoner ud i klassen og 
sammen med læreren forberede og udføre undervisningen.  

I Brøndby Lærerforening bakker vi op om denne anbefaling, men anerkender samtidig det svære i at 
organisere de ekstra ressourcer på en helt ny måde. Hvordan får vi f.eks. PPR tættere på? Det kræ-
ver en helt anden måde at forstå sin rolle på. Både for ressourcepersonen, men også fra læreren eller 
børnehaveklasselederen. Stod det til Janne Hedegaard var der en skolepsykolog eller anden ressour-
ceperson knyttet til det enkelte årgangsteam. Sammen kunne de vurdere, hvor ressourcepersonen 
ville gøre størst forskel. 

Børneudvalget har netop indstillet en budgetudvidelse til kommunalbestyrelsen, hvor de foreslår en 
god gammeldags skolepsykolog ansat direkte på hver skole. I Brøndby Lærerforening håber vi at 
kommunalbestyrelsen vil stemme for denne budgetudvidelse. Både ift. at få inklusionen til at lykkes 
bedre, og ift. gruppeordningerne vil det potentielt være en kæmpe hjælp. 



 

 

 

 

 

 

Konferencen bød også på et 
spændende foredrag af Klaus 
Majgaard om styring i den of-
fentlige sektor.  
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Til arbejdstidskonference i Odense 
D. 25.-26. april deltog Formand Rikke Jørgensen og Næstformand Nils Greve i 

en DLF-arrangeret arbejdstidskonference. 

Der blev i løbet af de to dage drøftet indenfor 6 forskellige temaer. Vi vil i denne omgang berette om tema-

et Fleksibilitet. 

Man kan groft sagt sige at arbejdsgiverne ønsker at kunne anvende lærernes arbejdstid fleksibelt, så der er 

arbejdskraft tilgængelig for ledelsen, når opgaverne skal løses, og når der opstår ekstra opgaver. Lærerne 

ønsker at kunne tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt ift., når der er mest brug for den, for at kunne løse op-

gaven bedst muligt - altså som en del af et professionelt råderum, men også for at få balancen mellem ar-

bejdslivet og privatlivet til at gå op. Opfattelsen af fleksibilitet kan altså være temmelig forskellig. For nogle 

lærere er det vigtigt at kunne tage en del af arbejdet med hjem for at kunne løse opgaven bedst. Ledelsens 

ret til at tilrettelægge arbejdstiden og lærernes råderum risikerer at kollidere i opfattelsen af, hvad der er flek-

sibelt. Mange lærere kæmper med, at manglende fleksibilitet begrænser muligheden for at bruge deres tid 

effektivt og giver et dårligere arbejdsmiljø. At have indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver kan 

have stor betydning for, hvordan tid opleves. 

Spørgsmålet om fleksibilitet kan også spille sammen med professionsopfattelsen kontra lønmodtageropfat-

telsen. Nogle arbejdsgivere ser fleksibiliteten som et problem i forhold til at miste kontrollen med medarbej-

derne. Det er dog en falsk modsætning, da man kan være professionel og ikke professionel indenfor både 

en fleksibel og ufleksibel ramme. 

Vi har i Brøndby Lærerforening i forbindelse med udarbejdelsen af ”Forståelsespapiret” lagt stor vægt på at 

opnå en aftale hvor arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt, så lærerne løser opgaverne, når opgaverne skal 

løses (også ved ekstra opgaver), og lærerne samtidig kan løse opgaverne professionelt og i balance med pri-

vatlivet? Vi har ved samtlige Faglig Klub møder ude på skolerne fået en tilbagemelding om at dette er lykke-

des. Dermed ikke sagt at lykken er gjort. Der har været små sværdslag om f.eks. placering af samarbejdstid i 

forbindelse med A.P. Møller-projektet. Og nogle gange kan der være en oplevelse af, at tiden simpelthen 

ikke slår til i forhold til de opgaver læreren eller børnehaveklasselederen er blevet tildelt. Især hører vi fra jer 

ude på skolerne, at klasselærerrollen fylder en hel del mere end den gjorde tidligere. Vi er hele tiden i dialog 

med forvaltning og skoleledelser om, om ressourcen bliver anvendt på mest hensigtsmæssig måde. og klas-

selærerrollen er helt klart en opgave, som vi vil sætte særligt fokus på i fremtidige forhandlinger om arbejds-

tid.  
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Autismeforenings fem bud til bedre inklusion 

Når hver tredje elev med autisme ikke går i skole, er der tale om en inklusionskrise. Det me-
ner Landsforeningen Autisme, som benyttede folketingsvalget til at opfordre politikerne til at 
tage krisen alvorligt. Foreningen har fem konkrete bud til bedre inklusion, og under hvert 
bud har vi indsat en kommentar fra Brøndby Lærerforenings side.  

 - Kommunerne skal forpligtes til at følge rådgivningen fra statens eksperter 

Autistiske børn har krav på at statens udredning fører til handling i kommunerne. Da man i 2007 vedtog struk-
turreformen besluttede man at hindre afspecialisering ved etablering af en vidensenhed under socialstyrelsen 
(VISO). I VISO kan kommunerne gratis hente viden på højtspecialiserede områder som autismeområdet. 

Er lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i Brøndby Kommune der arbejder med børn indenfor autis-
mespektret bekendte med denne vidensenhed, og når rådgivningen ud til de varme hænder? Den enkelte læ-
rer/teamet kan selv søge…  

Kontaktinfo til VISO: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso  (Tlf.: 72 42 40 00 ) 

 - Opret en statslig pulje til finansiering af støttetimer til skolebørn – og lad VISO ad-
ministrere den 

Der skal oprettes en statslig pulje, hvor alle skoler gennem visitation i VISO kan få den rette støtte - herunder 
støttetimer - til det enkelte barn. Da man vedtog inklusionsloven betød det, at støttetimer til den enkelte elev 
blev den enkelte skoleleders ansvar. Skolelederne har ikke den fornødne viden om autisme, til at kunne træffe 
den beslutning. De sidder med stramme budgetter og skal tilgodese mange forskellige børns behov. Det bety-
der at børn med autisme ikke får den rette støtte og holdes for længe i uhensigtsmæssige skoletilbud. Børn 
med autisme har ret til en faglig vurdering af deres støttebehov, fremfor en vurdering af hvor mange støtteti-
mer, der er plads til i skolens budget. 

Vi har heldigvis ikke lønsumsstyring i Brøndby Kommunes skoler og det er vores opfattelse at det ikke økono-
mien der er afgørende for de beslutninger der træffes, men det er desværre en anden historie på landsplan. 

 - Giv praksisnær efteruddannelse til lærere og pædagoger 

Der skal tilbydes praksisnær efteruddannelse i autisme til alle lærere og skolepædagoger, der har med børn 
med autisme at gøre. Det bør ske gennem forløb som Autismepiloten, hvor efteruddannelsen foregår over tid 
og dermed implementeres i praksis. Autisme er et usynligt handicap, der stiller store krav til omgivelsernes 
viden, accept og forståelse. Børn med autisme har krav på at blive mødt af lærere og pædagoger, der har spe-
cialiseret viden om deres handicap. 

Vi har klart et efterslæb ift. at få de specialpædagogiske kompetencer i spil, og mange lærere og børnehave-
klasseledere der i hverdagen skal få inklusionen til at lykkes, har ikke de specialpædagogiske kompetencer 
der skal til. Vi hilser en praksisnær efteruddannelse velkommen. 

 - Anerkend specialskolernes værdi og prioriter dem 

Specialskolerne har en værdi i sig selv. Der vil altid være børn, hvis udfordringer er så store, at de skal være i 
et højtspecialiseret miljø for at trives og føle sig inkluderede. Inklusion kan defineres ved, at et barn er i trivsel, 
at et barn deltager i tilbudte aktiviteter og at barnet udvikler sig. Med inklusionsloven italesatte politikere og 
embedsmænd specialtilbud som ekskluderende. 

Brøndby Kommune har et velfungerende autismetilbud på Lunten på Brøndbyøster Skole der netop er blevet 
opnormeret, og som har fået bevilget udbygning.   

 - Giv ret til at klage uanset antal støttetimer 

Opstår der fejl i sagsbehandlingen skal alle have ret til at klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Rets-
sikkerhed skal gælde alle. I dag kan pårørende til børn, der får støtte i skolen ikke klage over sagsbehandlin-
gen, hvis barnet er visiteret til mindre end 9 timers støtte. Familierne fortæller, at sagsbehandlingen er så lang, 
at de er i fare for at miste deres job, når deres barn med skolevægring ikke har et passende skoletilbud, og 
skal passes i hjemmet. Pårørende til autistiske børn har krav på klageadgang og hurtig sagsbehandling uanset 
antal visiterede timer. Det skal være muligt for de pårørende at varetage barnets behov, uden at miste deres 
indkomst som forsørger. 

 

https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso
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Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 

Brøndby Lærerforening ønsker alle 
medlemmer en god sommer:) 

 

Så er endnu et skoleår gået og et nyt er planlagt. 

Samtidig fik vi en ny regering og d. 27.6.2019 fik vi en ny undervisningsminister—Pernille Rosen-
krantz-Theil. 

Det bliver spændende at finde ud af, hvad det i praksis kommer til at betyde for vores skolehverdag. 

Det kunne se ud til, at der kommer et opgør med de nationale test og uddannelsesparathedsvurde-
ringen på 8.klassetrin. 

Den udvikling hilser vi velkommen, børn er børn og der har været et alt for ensidigt fokus på faglige 
discipliner frem for fokus på det hele menneske. 

Vi har også et særligt fokus på Arbejdstidskommissionen. Partierne har alle lovet penge til folkesko-
len, og SF, Radikale og Enhedslisten og Alternativet vil specifikt sende statslige penge efter lærer-
nes arbejdstidsaftale.  

Vi glæder os over, at der om ikke andet er et kraftigt politisk signal  - lærerne skal igen have en ar-
bejdstid og ikke længere arbejde under en lov. 

 

Lokalt er vi glade for, at vi arbejder i en kommune, der prioriterer børn og uddannelse. Vi har et sær-
ligt autismetilbud, der tildeles stadig en særlig ressource til specialrækker og  kommunalbestyrelsen 
har udviklet en ny økonomisk politik, hvor man tænker  sociale udgifter som investeringer—tidlig 
start nytter. 

Det betyder, som det også er nævnt tidligere her i nyhedsbrevet, at vi i år har arbejdet med ønsker til 
økonomiske udvidelser—på skoleområdet en ansøgning om at få ansat cand,pæd.psyk uddannede 
på skolerne, til at vejlede og bl.a. støtte os med den socialfaglige del af inklusionsopgaven. 

 

Så er der bare tilbage at ønsker jer alle en velfortjent ferie og vi ser frem til et nyt skoleår, i samar-
bejde med jer alle. 

 

  


