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Sæt ord på din professionsbevidsthed… 
Eksempelvis ved, at du reflekterer over, hvordan der kan argumenteres i forhold til følgende: 

• Hvorfor skal du have forberedelsestid til din undervisning? 
• Hvorfor vil resultatløn ikke motivere lærerne til en ekstra indsats? 
• Hvorfor kan undervisningen i sløjd, formning og billedkundskab ikke lige så godt varetages 

af SFO-pædagoger? 
• Lærerne bør koncentrere sig om det faglige - så kommer det sociale af sig selv. 

 
Til yderligere inspiration vedlægges nogle cases, som du også kan anvendes som grundlag for drøf-
telse og refleksion. 
 
God fornøjelse 



A 
Kommunens økonomiudvalg har afleveret et forslag til næste års budget. Forslaget indebærer, at der 
skal spares 12 mio. kr. på skoleområdet, svarende til cirka 4% af det samlede skolebudget. Bespa-
relsens skal først og fremmest findes ved en hård økonomistyring af tildelingen af resurser til van-
skeligt stillede elever, herunder reduktion i to-lærerordninger og skrappere krav for visitering til 
specialundervisning. Områder, der allerede flere år i træk er sparet på.  Forslaget indebærer nedlæg-
gelse af 35 lærerstillinger, hvoraf cirka halvdelen forventes at kunne klares ved naturlig afgang. 
Lokalavisen har bedt kredsen om en kommentar til udspillet. 
 
B 
Du er tillidsrepræsentant. Kommunen har pålagt din skole at spare 2 mio. kr. på næste års budget. 
Skolen er underlagt økonomisk rammestyring og skal selv finde ud af at realisere besparelsen. Ene-
ste krav fra kommunalbestyrelsens side er, at det ikke må gå ud over elevernes ugentlige timetal. 
Formanden for skolebestyrelsen foreslår, at besparelsen realiseres ved at lærerne underviser flere 
timer. ”For det må jo ikke gå ud over serviceniveauet”, siger han. 
 
C 
For at højne den faglige kvalitet i undervisningen ønsker kommunalbestyrelsen, at eleverne i så høj 
grad som muligt skal undervises af linjefagsuddannede lærere. Dette indebærer, at lærerne skal væ-
re villige til at gøre tjeneste på 2 forskellige skoler. 
 
D 
Kommunalbestyrelsen ønsker at opsige pauseaftalen, fordi der skal tages mere hensyn til forholdene 
på den enkelte skole. De pligtige drøftelser skal naturligvis afholdes, men det er vigtigt, at den en-
kelte skoleleder har muligheden for at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med forholdene på 
den konkrete skole uden at være begrænset af en generel aftale. 
 
E 
Kommunalbestyrelsen konstaterer, at kommunen har ligget under gennemsnittet for undervisnings-
tid i fagene dansk og matematik. Man har i kommunen i høj grad prioriteret undervisningen i de 
praktisk/musiske fag. Kommunalbestyrelsen ønsker, at bringe kommunen op på gennemsnittet i 
dansk og matematik, men ønsker ikke at dette skal gå ud over undervisningstiden i de prakti-
ske/musiske fag. Derfor skal lærerne undervise mere. 
 
F 
Peter går i din 5. klasse, men viser fortsat ingen forståelse for, hvad skolen går ud på. Han er altid 
meget aktiv, men sjældent med de stillede opgaver. Du må dagligt løse konflikter, hvor Peter er 
indblandet, men Peter har overordentligt svært ved at modtage og bruge kritik konstruktivt og føler, 
at du forfølger ham. Han reagerer heftigt, når han føler sig presset eller ikke får sin vilje. Han er 
også begyndt at få store faglige problemer, hvilket yderligere gør det vanskeligt for ham at koncen-
trere sig og ikke forstyrre eller afbryde de andre elever. Du må bruge meget tid på Peter - og nogle 
af de andre forældre føler, at det sker på bekostning af deres børn. Peters adfærd har efterhånden 
bevirket, at de andre i klassen er utrygge ved ham og kun undtagelsesvist inddrager ham i fælles-
skabet. 
 
G 
I jeres team har I igennem flere år arbejdet med nogle ret omfattende årsplaner. Udover jeres drøf-
telser i teamet foregår udarbejdelsen på en fælles konference, som I har oprettet på Skolekom. Det 
er et stort arbejde, men I har prioriteret det, da det har lettet jeres teamsamarbejde betydeligt i løbet 
af året. Jeres skoleleder er blevet begejstret for jeres måde at gribe det an på – og ønsker, at alle 
team fremover skal gøre som jer. En del af dine kollegaer er utilfredse med dette – og peger bl.a. på, 
at der skal tildeles særskilt tid, hvis ledelsen stiller formkrav eller særlige indholdsmæssige krav til 
opgavevaretagelsen. Sagen er derfor sat på dagsorden på et møde i faglig klub. 



 
H 
Du skal have skole-hjem-samtaler i næste måned – og inden da skal du have gennemført elevsamta-
ler. Der har været en del problemer i klassen – og du ved, at flere af både elever og forældre forven-
ter nogle længere samtaler, end der er afsat tid til.  
 
I 
Kommunens skoleudvalg har været på studietur. Kommunen har derfor i deres 1. budgetudkast til-
ført skolerne en bevilling til indretning af lokaler efter Howard Gardners syv intelligenser. I er glade 
for en mulig ekstrabevilling til skoleområdet, men I mener ikke, at det er en rigtig prioritering, at 
midlerne skal bruges til en bestemt lokaleindretning. I beslutter jer derfor for at sende et brev til 
skoleudvalget/kommunalbestyrelsen. 
 
J 
Der har på skolen igennem længere tid været problemer med, at en stor gruppe af de ældste elever 
ikke møder til tiden kl. 8. Elevrådet har fremført et forslag i skolebestyrelsen om, at eleverne i 8.-
10. klasse ikke skal have timer før kl. 10.00. En del af forældrene i skolebestyrelsen har udtrykt, at 
de finder forslaget interessant – og at de gerne vil arbejde for et princip om, at undervisningen i de 
ældste klasser placeres sent på dagen. Flere af lærerne finder det ikke hensigtsmæssigt at skulle ha-
ve undervisningslektioner frem til kl. 17.00. På et møde i faglig klub forud for skolebestyrelsens 
møde drøfter i forslaget og medarbejderrepræsentanternes ageren og argumentation. 
 
K 
Du er til lægen med dit barn, som længe har hostet. Lægen undersøger dit barn – og beroliger dig 
med, at der ikke er noget galt. Du henleder lægens opmærksomhed på noget udslæt på din barns 
ryg. Lægen fortæller, at det ikke har noget med hosten at gøre – og at du må bestille en ny tid, hvis 
han skal kigge på det. Hans overenskomst med sygesikringen tilsiger, at han kun kan behandle en 
ting pr. konsultation. 
 
L 
Jeres skoleleder har på et møde i pædagogisk råd et fremlagt et forslag til, hvordan elevplanerne 
skal udformes. Det er jeres opfattelse, at forslagets krav til om form, indhold og anvendelse af elev-
planer ligger ud over de forpligtigelser, som I i dag har i jeres individuelle tid. På pædagogisk råds 
møde fremførte flere lærere, at skolelederens forslag ville betyde, at I både i teamsamarbejdet og i 
jeres individuelle arbejde måtte nedprioritere vigtige opgaver, hvis lederens forslag blev virkelig-
hed. Der er ikke lavet nogle kommunale aftaler på området. På et møde i fagligt klub skal I nu drøf-
te jeres argumenter. 
 
M 
Ledelsen på Kommunikationscenteret, hvor du er ansat, har på grund af priskonkurrencen med an-
dre kommunikationscentre besluttet at reducere prisen på undervisning/ rådgivning og vejledning af 
synshandicappede med 10 %. MED- udvalget skal drøfte hvordan disse 10 % kan findes som bespa-
relser. Ledelsens oplæg er, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal skal forøges fra de nu-
værende 560 timer årligt til 680 timer årligt. 
 


