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POLITIKEN
MODTOG I GÅR 50 læserbreve

og debatindlæg 3 læserbreve og debatindlæg
handlede om sundhed

VIGGO HØRUP
(1841-1902)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

EDVARD
BRANDES
(1847-1931)
STIFTER AF 
POLITIKEN I 1884 D ebatten i medierne tegner jævn-

ligt et billede af uro og stress på
fødegangene i Danmark. Der

skrives om mangel på medarbejdere og
om medarbejdere, der ikke har tid til at
spise frokost eller gå på toilettet. Det er
klart, at intet af det nævnte er ønskelige
tilstande, og på hospitalerne arbejder vi
dagligt for at forbedre forholdene både
for de gravide og fødende og for vores
medarbejdere. Men der er også en anden
historie at fortælle: Både tal og erfaringer
viser, at det går rigtig godt på fødeområ-
det i Danmark. Det er trygt og sikkert at
føde i Danmark, og den historie skal også
fortælles til kommende familier og kom-
mende medarbejdere. 

I Danmark kommer godt 60.000 børn
til verden hvert år, og langt de fleste føds-
ler ender med en sund og rask baby og
mor. En fødsel er en overvældende livsbe-
givenhed, det er ikke en sygdom. Målt ud
fra de parametre, som man internatio-
nalt vurderer fødselshjælp på, ligger
Danmark i den absolutte top. Vi har i dag
verdens laveste mødredødelighed, og
gennem de seneste år har vi også haft ver-
dens laveste spædbarnsdødelighed og
spædbarnssygelighed. Det skyldes især,
at vi har en struktur på fødeområdet
med robuste fødeafdelinger med tilknyt-
tet service til for tidligt fødte børn, at vi
har et individuelt tilpasset tilbud til gra-
vide, som fanger eventuelle komplikatio-
ner tidligt og behandler dem rettidigt, at
vi er førende mht. screeninger i gravidite-
ten, og at vi sikrer, at gravide kvinder ikke
føder for lang tid over terminsdatoen. 

SELV OM Danmark er et af de sikreste lan-
de at føde i, arbejder fødeafdelingerne
hele tiden på at blive endnu bedre. Vi skal
forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og
samtidig skabe endnu større sikkerhed,
bedre fødselsoplevelser for mor og barn
og gode muligheder for tidlig familie-
dannelse. I det landsdækkende projekt
Sikre Fødsler zoomede landets fødeafde-
linger fra 2013 til 2015 f.eks. ind på de 500-

700 børn, som årligt blev født med ilt-
mangel. Fødeafdelingerne gennemgik
og forbedrede systematisk processerne
for blandt andet modtagelse af den fø-
dende, overvågning af fostret og brug af
sugekop og ve-stimulation på fødeafde-
lingerne. På afdelingerne landet over ar-
bejdes dagligt med metoderne, og der
kan i dag spores en tendens til, at børn,
der fødes med iltmangel, er mindre dårli-
ge end for bare 5 år siden. Projektet og
metoderne har vakt stor opmærksom-
hed i udlandet. 

HOSPITALERNES indsats over for gravide
og fødende er en teamindsats af jorde-
mødre, læger, sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter. Alle faggrupper er
essentielle. Vi hører naturligt i øjeblikket
mest om jordemødrene, fordi de har den
centrale rolle i normale fødsler, og fordi
vi i Region Hovedstaden har udfordrin-
ger med at rekruttere tilstrækkeligt med
jordemødre. Vi anerkender fuldt ud, at
hospitalernes ressourcer er begrænsede,

og at arbejdspresset er højt. Det gælder
på fødeafdelingerne såvel som på andre
hospitalsafdelinger. Jordemodermang-
len har været udtalt, hospitalerne kæm-
per i en vis udstrækning om de samme
jordemødre, og der har været hårdt brug
for vikarer. 

I Region Hovedstaden arbejder vi på at
tackle udfordringerne. Dels ændrer vi på
planlægningen af vagter, dels forsøger vi
at tilbyde bedre arbejdsvilkår for alle jor-
demødre ved at motivere flere til at arbej-
de på fuld tid (mange jordemødre er i
dag på nedsat tid) uden overarbejde, dels
vil vi ophøre med brug af eksterne vika-
rer, og endelig gør vi alt, hvad vi kan, for
at tage godt imod nyuddannede jorde-
mødre, så de kommer bedst muligt i
gang med deres fag. 

YDERMERE ARBEJDER vi med nye organi-
sationsformer, der både er til glæde for
de gravide og fødende og kan øge trivs-
len hos vores medarbejdere, fordi nye or-
ganisationsformer også giver mulighed

for nye måder at arbejde på. F.eks. afprø-
ves ’kendt jordemoder’-ordning på et af
vores hospitaler, hospitalerne åbner fø-
deklinikker for forventet ukomplicerede
fødsler i 2019, og vi skal i gang med sam-
arbejde om en fælles regional hjemme-
fødselsordning. 

Vi vil gerne anerkende og rose, at det
selv under stort arbejdspres lykkes vores
teams af jordemødre, læger, sygeplejer-
sker, sekretærer og social- og sundhedsas-
sistenter at sørge for, at de gravide og fø-
dende har rigtig gode oplevelser. 

Den seneste måling af de fødendes til-
fredshed med behandlingen i Region Ho-
vedstaden viser, at 91 procent af kvinder-
ne oplever, at jordemoderen opfylder be-
hovet for tilstedeværelse på fødestuen, 88
procent oplever, at de får den nødvendi-
ge støtte, og 89 procent oplever et venligt
og imødekommende personale, når de
ankommer. 

I DE SENERE år har flere og flere kvinder
født ambulant, hvilket betyder, at de helt

konkret har liften med på fødestuen, og
at familien tager hjem med deres nyfød-
te barn få timer efter fødslen. 

Dette var for nogle år siden utænkeligt,
men det viser sig, at langt de fleste er gla-
de for at komme hjem til deres egne – ro-
ligere – rammer hurtigt efter en fødsel i
stedet for at skulle tilbringe en eller flere
dage på et travlt hospital. 

Vi ser frem til, at der om kort tid kom-
mer nye nationale retningslinjer for
svangreomsorgen i Danmark, som vil
støtte endnu mere op om tilbud, som er
tilpasset den enkelte, og som lægger op
til at styrke og forberede familierne rig-
tig godt i løbet af graviditeten. 

DE TEKNOLOGISKE muligheder ændrer
sig også i disse år, og både jordemødre,
læger og andre fagpersoner har et skarpt
øje på udviklingen af ny teknologi, som
kan gøre hverdagen nemmere for gravi-
de og barslende. Det gælder f.eks. teleme-
dicin til gravide med diabetes, svanger-
skabsforgiftning eller for tidlig vandaf-
gang. Kvinderne får udstyr med hjem, så
de kan måle på sig selv hjemmefra i ste-
det for at være indlagt. Lægen kan følge
med fra hospitalet og kan indkalde til un-
dersøgelse, hvis der er behov. Desuden
udvikles flere apps, som kan vejlede og
støtte kvinden og kvindens partner. 

Fødeområdet er i det hele taget i kon-
stant udvikling. Det samme er arbejdet
med den tidlige familiedannelse, som vi
også har en vigtig rolle i på hospitalerne.
Familiemønstrene har ændret sig. 

I dag møder fødeafdelingerne oftere
og oftere singlemødre, familier med to
mødre eller andre regnbuefamilier. Føde-
afdelingerne indretter arbejdet efter det
og tager glade imod mangfoldigheden. 

Hospitalerne er en fin ramme for føds-
ler med både lidt og meget hjælp fra pro-
fessionelle: Vi kan håndtere det normale,
som heldigvis er det hyppigste, og vi har
det nødvendige beredskab til at kunne
træde meget hurtigt til, når graviditet el-
ler fødsel pludselig giver behov for speci-
alviden og specialbistand. I akutte situa-
tioner har vi det nødvendige beredskab –
uden forsinkelse. Præcis det skal vi beva-
re og værne om, uddanne til og rekrutte-
re til også i fremtiden. Det glæder vi os til. 

Og tænk, hvis alt det, der går godt hver
dag, kunne finde mere plads i debatten
om fødeområdet i Danmark.

Else Smith, vicedirektør, Amager og Hvidovre
Hospital; Pernille Slebsager, vicedirektør ,
Herlev og Gentofte Hospital; Jonas Egebart,
vicedirektør, Nordsjællands Hospital; Mette
Friis, centerchefsygeplejerske, Juliane Marie
Centret, Rigshospitalet 

FØDSLER
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Du har sikkert læst meget
om pres og utryghed på
fødegangene. Men både tal
og erfaringer viser, at det
faktisk går rigtig godt på
fødeområdet i Danmark. 

Det er trygt og sikkert at føde i Danmark

Arkivtegning: 
Philip Ytournel

Tænk, hvis alt
det, der går
godt hver dag,
kunne finde
mere plads i 
debatten om 
fødeområdet i
Danmark
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PLUDSELIG STÅR vi på den anden side af
et folketingsvalg. 

En ny regering er fundet, og minister-
taburetterne fordelt. I regeringsgrundla-
get står der, at folkeskolen fortsat skal væ-
re forældrenes foretrukne skolevalg, og
at der skal være mindre styring og mere
ledelse på de enkelte folkeskoler – og ryg-
tet vil vide, at Hendes Majestæt ved den
obligatoriske dronningerunde er glad på
sine børnebørns vegne.

Kronprinsens og kronprinsessens fire
børn går jo på den lokale folkeskole ikke
langt fra Amalienborg. 

For kronprinseparret ønsker, at deres
børn skal leve en tilværelse, der så vidt
muligt minder om andre børns, hvilket
indbefatter kommunal vuggestue, bør-
nehave og skole. Og det, til trods for at fol-
keskolen de senere år har været udsat for
omvæltninger, kritik og overstyring. 

En udvikling, der har skræmt andre
forældre væk. Men som den nye regering
nu heldigvis stopper igen ved at skabe et
bredt samarbejde om at løse den store
fælles samfundsopgave, det er at drive
folkeskole.

En sådan situation på den anden side
af valget vil glæde os ledere af landets fol-
keskoler. 

Spørgsmålet er, hvordan vi når dertil,
at det – igen – går op for landspolitikerne,
at et skolevæsen ikke kan drives som et
stormagasin med nye tilbud og fødsels-
dagsudsalg. 

At vores folkestyre i bund og grund hvi-
ler på tillid. Tillid til, at de, som er valgt,
sætter fornuftige målsætninger og ram-
mer op for at nå målene. Og tillid til, at
de, som arbejder med opgaverne, gør de-
res allerbedste og er loyale over for be-

slutningerne. Ja, det er det spørgsmål, vi
skoleledere stiller os selv, og som vi i dag
stiller åbent.

FOR VIRKELIGHEDEN er, at der er behov
for en ny styringsform, hvor alle folkesko-

ler gives mere selvbestemmelse. På den
måde kan lederne sammen med medar-
bejdere og forældre sikre, at eleverne tri-
ves og bliver så dygtige som muligt. 

Der er behov for en styringsform, hvor
man fra politisk hold sætter retning og
værdier. Uden alt for detaljerede regule-
ringer og anvisninger, men med klare
retningsangivelser, som skolerne selvføl-
gelig er forpligtede på at følge, og hvor
ansvaret ligger hos skoleledelsen med re-
ference til skolebestyrelsen og kommu-
nalbestyrelsen.

I dag er vi udfordrede af den meget
specifikke styring, der mindsker vores
manøvrerum som skoleledere og der-
med vores mulighed for at sikre, at ele-
verne lærer og trives i folkeskolen. Et ek-
sempel kunne være det bastante krav, der
stilles om, at eleverne skal bevæge sig i 45
minutter i løbet af skoledagen. 

Der er ikke noget forkert i, at folkesko-
lerne skal sikre, at eleverne ikke sidder
stille hele dagen. Mere bevægelse er rig-
tig godt for elevernes indlæring og moti-
vation for at gå i skole.

Det, der er vigtigt for os, er, at den en-
kelte skole får mere selvbestemmelse, så
den kan sikre, at eleverne bevæger sig
nok – i stedet for at blive holdt op på, om
det er præcis tre kvarter om dagen. 

Man kunne fjerne måltallet og lave en
skarp formulering, som forpligter sko-
lens leder, skolebestyrelsen og kommu-
nen til at sikre, at eleverne får, hvad der

svarer til intentio-
nerne. 

I dialog med de
enkelte medarbej-
dere og teams om,
hvornår og hvor-
dan bl.a. bevægel-
se indgår i under-
visningen.

Et andet eksem-
pel på detailsty-
ring er regulering
af skoledagens
længde. Hvad der
er den rette læng-

de på skoledagen, er – som i så mange an-
dre spørgsmål – forskelligt i situationer-
ne. Også her mener vi derfor, at man fra
politisk side bør give folkeskolerne mere
frihed til at vurdere, hvordan de bedst
skruer skemaet sammen og sikrer, at ele-
verne trives, er motiverede og lærer i lø-
bet af hele skoledagen.

Man kunne f.eks. overveje en harmoni-
kamodel, som dels forpligter skolens le-
der til at bruge de 30, 33 og 35 timer, som
kommunen tildeler alt efter årgang, og
dels giver en øget frihed til at justere,
hvordan elevernes skoledage tilrettelæg-
ges. En model, der giver frihed til løben-
de at vælge, om man f.eks. ønsker flere el-
ler færre dobbelttimer.

HVIS DER ER sociale udfordringer i klas-
serne, bør man som skoleleder have mu-

Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

CLAUS HJORTDAL

Lad alle folkeskoler
bestemme mere selv, så
lederne sammen med
medarbejdere og forældre
kan sikre, at eleverne trives
og bliver så dygtige som
muligt.

Claus Hjortdal er formand for
Skolelederforeningen

kroniken
1. november 2018

I dag er vi 
udfordrede af
den meget 
specifikke 
styring, der
mindsker vores
manøvrerum
som 
skoleledere 

SKOLE. Kongefamiliens børn går på folkeskole. En tillidserklæring til systemet og
skolelederne, som politikerne kunne lade sig inspirere af. Foto: Joachim Ladefoged
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PLAY DANISH
Marianne Eldrup, Jyllandsgade
143, Esbjerg: 
Man må undre sig over, at Fre-
deriksberg fejrer Spil Dansk-
ugen med et arrangement,
der hedder ’Walk a Song’.

SKADER I SKAT
John Plate, Sjælør Boulevard 47,
København:
Efter den seneste tids afslørin-
ger af konsulentvirksomhe-
dernes medvirken til ned-
brydningen af Skat -- blandt
andet i Politiken -- må man gå
ud fra, at i hvert fald McKinsey
og Boston Consulting bliver
udelukket fra fortsat rådgiv-
ning af ministerierne. 

Mest af alt fordi det har vist
sig, at en minister kan bestille
en rådgivning, som på for-
hånd lover et helt bestemt
økonomisk resultat. 

Men også fordi en nyud-
kommet bog om forløbet i
Skat har fastslået, at det ikke
på noget punkt gik, som råd-
giverne havde forudsagt. Den
slags har medført enorme ska-
der på (blandt andet) Skats ad-
ministrative sundhed og styr-
ke. Den slags kan man ikke
bruge til noget som helst seri-
øst. 

Den første genoprettelse
må gå ud på at udelukke den
slags firmaer som mulige råd-
givere i ministerierne.

FABRIKKEN OG DIG
Finn Eriksson, Møllemosen 89,
Måløv:
På din nabogrund ligger der
en fabrik. Fabrikkens skorsten
er 4 meter høj. Røgen fra den-
ne skorsten indeholder store
mængder dioxin, benzen og
tjærestoffer. Udendørs tøjtør-
ring hører fortiden til. Venti-
lerne i vinduerne trækker fæl
lugt ind i stuerne, og det sam-
me gør ventilationsanlægget. 

Er det virkelig tilladt? 
Ja, det er det. Udskift ordet

’fabrik’ med ’brændeovn’, så
passer resten. Skorstensfeje-
ren er stille som en mus, for vi
taler jo om hans levebrød. 

Myndighederne kræver
først ny ovn ved ejerskifte, og
det ligger måske 50 år ude i
fremtiden. 

Og selv da består proble-
met, da nye brændeovne svi-
ner lige så meget med dioxin
som de gamle.

ENDESTATION TYRKIET
Kirsten Juel Grand, Godthåbsvej
195, Vanløse:
Artiklen om, hvor forfærdeligt
flygtningene fra Syrien har
det i Tyrkiet, ja, det er en gri-

bende artikel og helt umenne-
skelige forhold, de stakkels
flygtninge lever under. 

Og hvordan kan en person
som Pernille Vermund have
den umenneskelige indstil-
ling til udlændinge, når man
nu læser, hvor rædselsfuldt de
bliver behandlet i Tyrkiet? 

Bør vi rige danskere ikke ta-
ge imod mange flere flygtnin-
ge fra Syrien? Hvor er vores
medmenneskelighed henne? 

Er alle danskere blevet så
egoistiske, at de kun tænker
på sig selv og på at flyve hele
tiden, i stedet for at sende
penge til disse flygtninge og/
eller modtage flere af dem her
i vores rige rige?

Ja, det er uhyggeligt, hvor
kolde folk er blevet – at man
behandler disse flygtninge
værre end dyr.

Jeg håber, at artiklen om
forholdene i Tyrkiet kan væk-
ke vores politikere og den al-
mindelige dansker. Vi bør og
skal gøre noget her og nu for
dem!

PLØREHUL!
Per Sørensen, Ravnsborgvej 20,
Køge:
Jeg ved ikke, om Politiken kan
tåle (mere) ros fra en trofast
læser og abonnent. 

Min beundring for avisens
Roald Als er grænseløs. Og
dagligt glædes jeg over ny in-
spiration, opbyggelig oplys-
ning og ferm ord-ekvilibrisme
fra avisens dygtige journali-
ster og skribenter. 

F.eks. er Ander Jerichow, Pe-
ter Wivel, David Trads, ATS-fol-
kene, Skotte og Palle uforlig-
nelige. Og sidst Bo Maltesen,
der i sin anmeldelse af por-
trætbogen om Pernille Ver-
mund 30. oktober er inde på,
at hun kritiserer DF’s leder for
ikke at være skarp nok i ud-
lændingepolitikken. Og så
kommer det fra Bo Maltesen:
»Og det er det politiske pløre-
hul til højre for DF i udlændin-
gespørgsmål, der har bragt
Nye Borgerlige i salveten i me-
ningsmålingerne«. 

Plørehul! Tak for den beteg-
nelse, som kort og godt sidder
lige i øjet!

KNÆK APOPLEKSI
Niels Christophersen, Ussing-
gårdsvej 31, Fredericia:
Forleden lykkedes det at sam-
le næsten 150.000.000 kr. ind
til at bekæmpe cancer. Dejligt
og opmuntrende for dem, der
rammes af cancer, og ikke
mindre for deres familie og
venner. 

Jeg mistede tidligere på året

min bedste ven gennem et
langt liv. Han blev 60 år gam-
mel, han var så uheldig at få
en blodprop. 

Er der nogen dødelige syg-
domme, der er værre end an-
dre, og i givet fald med hvil-
ken begrundelse? 

Savnet er lige slemt. Jeg sav-
ner min gode ven frygteligt
og kan ikke slippe denne tan-
ke: 

Hvis man vidste noget mere
om apopleksi, forskede noget
mere inden for området, kun-
ne hans liv måske have været
reddet. 

Knæk apopleksi, knæk ALS,
knæk KOL, knæk dødelige syg-
domme ...

DF’S PARADIGMESKIFTE
Anne Albinus, Thrigesvej 13,
Herning: 
Marie Krarup (DF) var ’Hos
Clement’ 28. oktober, hvor
hun kom med sin version af
det paradigmeskifte, som DF
har krævet længe. 

Det består i, at flygtningen
ikke skal integreres i det dan-
ske samfund, men kun gøres
klar til hjemsendelse, når for-
holdene efter Marie Krarups
mening tillader det. Hvordan
man i praksis gør dem klar,
blev ikke præciseret. 

Flygtningene skal lære nog-
le praktiske færdigheder, men
ikke lære dansk eller ud på ar-
bejdsmarkedet. 

Marie Krarup foreslog lejre i
stil med Oksbøllejren, hvor ty-
ske krigsflygtninge blev holdt
indespærret i årene efter 1945. 

Hun havde ingen forståelse
for, at selve indespærringen
vil have en særdeles negativ
virkning på flygtningenes
mulighed for senere at kunne
genopbygge deres eget land. 

Det er tydeligt, at Marie Kra-
rups paradigmeskifte alene
skal tjene til at skræmme
krigsflygtninge fra at søge
asyl i Danmark, og at inde-
spærringen i lejre skal tjene til
at dehumanisere dem, så de
lettere kan hjemsendes uden
protester fra befolkningen.

DET KAN IKKE UNDRE
Torben Pless, Risebækvej 14,
Kastrup:
Professor Jørgen Grønnegård
Christensen undrer sig over,
at konsulenterne i McKinsey
anser det som et stort pro-
blem, at Skat går op i at være
overkorrekt. Det kan da ikke
undre, når de samme konsu-
lenter peger på effektiv drift af
danske varmeværker ved at
placere dem i Mellemøsten. 

Læserne Mener

POLITIKEN bragte 28. oktober et debat-
indlæg skrevet af en mor, der har valgt at
»glemme sin karriere lidt« for i stedet at
blive hjemmegående mor på fuld tid,
imens hendes børn er små.

Det har jeg stor respekt for. Vi skal alle
kunne indrette os på den måde, vi finder
bedst og ønsker. 

Mødre, der ønsker at være hjemmegå-
ende, skal ikke føle, at samfundet ser ned
på dem. Mødre, der ønsker at overlade en
del af barslen til far, skal ikke føle, at sam-
fundet ser ned på dem. 

SKRIBENTEN er en del af en stigende ten-
dens, hvor veluddannede kvinder fra
middelklassen vinker farvel til arbejds-
markedet for i stedet at blive hjemmegå-
ende for at passe børn. Når denne ten-
dens debatteres i medierne, er det oftest
fortællingen om, at mor glemmer sin
karriere lidt eller sætter karrieren på pau-
se. 

I forbindelse med et højskoleophold
forrige sommer endte jeg som tilskuer i

en debat, hvor netop denne tendens blev
debatteret. 

Der blev argumenteret for, at det kræ-
ver stor koordinering at styre en hus-
holdning, og at denne evne efterfølgende
kan bruges på arbejdsmarkedet. 

Hvorfor nævner jeg det? Det gør jeg,
fordi det er et gennem-
gående træk i denne
debat, at kvindernes
erhvervstab og den ne-
gative effekt på løn og
pension i den grad
negligeres. 

OMSORGSARBEJDE i
hjemmet er værdi-
fuldt, men det er en
kæmpe løgn, at arbej-
det i hjemmet nogen-
sinde skulle kunne fø-
re unge kvinder nogen
steder på arbejdsmar-
kedet efterfølgende. 

Har mor været hjem-
megående i fire til syv
år, har mor ikke ’sat sin
karriere på pause’, i be-
ro eller på standby. 

Efter syv år uden for arbejdsmarkedet
er der næppe nogen karriere at vende til-

bage til. I dag mister en gennemsnitlig
kvinde 10 procent i løntab per barn. En
gennemsnitlig mands lønudvikling og
pension er upåvirket af, at han bliver far. 

Vi har som samfund et ansvar for, at
hjemmegående mødre eller fædre får til-
strækkelig økonomisk rådgivning til at
sikre sig selv fra den sårbare økonomiske
situation, som de potentielt sætter sig
selv i. 

De skal have fuld vished om deres øko-
nomiske situation ved skilsmisse eller i
tilfælde af en partners eller ægtefælles
død, samt vished om størrelsen af den
pensionskage, de kan se frem til, når bør-
nene for længst har forladt reden. 

LAD OS KALDE en spade for en spade: Der
kan være mange grunde til, at en familie
vælger, at mor eller far skal være hjem-
megående, men i arbejdsmæssig for-
stand kan denne periode alene betegnes
som et sort hul i CV’et. 

Der er ikke tale om en lille pause. Der er
tale om en permanent afskrivning af mu-
ligheder og indflydelse, som måske ellers
havde budt sig. Det er ikke sikkert, at de
hjemmegående mødre (eller fædre) ser
det som et problem, men det er et fak-
tum, som de i det mindste bør være be-
vidste om. 

Familiepolitik

CECILIE JENSEN, JURASTUDERENDE

Der er ikke nogen karriere 
at vende tilbage til efter 
syv år som hjemmegående 

Det er en
kæmpe
løgn, at
arbejdet i
hjemmet
nogensinde
skulle 
kunne 
føre unge 
kvinder 
nogen 
steder på 
arbejds-
markedet 

Dagens
citat

Muslimsk arbejds-
kraft er den, der 
kører taxaen for dig
og sørger for, at du
når flyet, gør dit
kontor rent og klart
til dagens første
møde, tørrer dine
gamle forældre bagi
og faktisk også dine
institutionsbørns.
Det er, hvad der hol-
der Danmarks hjul 
kørende
Natasha Al-Hariri,
jurist og debattør.
På Twitter

JEG HØRER TIT fra debattører, venner og
kolleger, at nu er #MeToo altså gået for
langt. Krænkelseskulturen er gået amok. 

Det er blevet farligt at være mand i
2018. Og ja, selvfølgelig skal uskyldige
mænd ikke dømmes af hverken en rigtig
domstol eller af folkedomstolen. 

Selvfølgelig skal vi ikke holde op med
at flirte, danse eller prøve at score hinan-
den i byen, hvis det er det, vi vil. 

Men prøv at tænke efter en enkelt
gang, kære mand: 

Er du blevet anklaget for chikanerende
adfærd? 

Har det haft konsekvenser, at du smile-
de til en kvinde i byen? 

Har du fået ødelagt dit ry, dit liv, af
usande anklager? 

Kan du overhovedet nævne én, der er

blevet uskyldigt anklaget, endsige dømt? 
Nej, vel?

#METOO HAR til gengæld betydet to ting: 
For det første må mænd, der gør for-

færdelige ting ved kvinder, i højere grad
stå til ansvar. 

For det andet, og lige
så vigtigt, har det fået
alle os mænd, der ikke
bevidst vil chikanere
kvinder og aldrig ville
begå overgreb, til at
tænke og tale lidt mere
om vores (mest ube-
vidste) handlinger. 

På min arbejdsplads
fylder kønsdebatten
nu langt mere end tid-

ligere. Jeg har talt med venner om hæn-
delser fra ungdomsårene, hvor vi nu er
mere i tvivl, om vi gik over grænsen. 

Privatfester og ritualer i gymnasie-
tiden, hændelser på drengedrukture,
julefrokoster på studiet. 

Jeg tror også, at mange mænd nu oftere
tænker over vores nutidige handlinger
og kvinders grænser. 

Kritikerne vil sige, at det netop viser, at
der nu ikke længere er plads til lidt ufar-
lig kontakt mellem kønnene. Men er det
virkelig så hårdt, at vi nu lidt oftere skal
være usikre på, om vi gik over en grænse?
Eller er det i stedet blot sundt, at kvinder-
ne ikke står med opgaven at håndtere
grænseoverskridende adfærd alene?

SÅ KÆRE mand: Råb op, når nogle går
over grænsen. Både når nogle råber #Al-
leMændErSvin. Og endnu mere, når nog-
le misbruger eller chikanerer kvinder. 

Men næste gang, du tænker, at det hele
er gået for langt, så overvej lige, om det
værste – eller bedste? – der er sket for dig,
mig og de fleste andre mænd, er, at vi må-
ske tænker lidt mere over, hvordan vores
ord og handlinger opfattes af de menne-
sker, vi omgås med. 

Og om det ikke egentlig er meget
godt?

Metoo

SUNE THØGERSEN, ANALYSECHEF

#MeToo er godt, ikke farlig for os mænd 

På min 
arbejds-
plads fylder
kønsdebat-
ten nu langt
mere end
tidligere

lighed for at justere elevernes skema i en
kort periode og placere dobbelttimerne
på den mest hensigtsmæssige måde. Alt
sammen under ansvar over for skolebe-
styrelsen, som kunne lave principper for
modellen og føre tilsyn. 

Der vil i praksis være en masse tilfælde,
hvor en mere fleksibel model vil gøre det
langt nemmere for lederne ude på sko-
lerne at sikre, at eleverne både trives og
bliver så dygtige som muligt.

Et sidste eksempel på en konkret ud-
fordring er, at den firkantede 8-14-, 8-
14.30- eller 8-15-tænkning ofte står i vejen
for, at skolens medarbejdere kan få tid til
både undervisning og forberedelse. 

Som ledere går vi på arbejde for at sikre
høj kvalitet i folkeskolen, så vi ærgrer os
over, at sådanne kvoter skal besværliggø-
re opgaven i så høj grad. Derfor mener vi,
at alle folkeskoler bør gives mere selvbe-
stemmelse, så skoledagene kan tilrette-
lægges mere fleksibelt.

Jeg vil gerne samle vores ønsker i én
fælles opfordring og sætte en tyk streg
under: Giv folkeskolerne mere frihed til
at afgøre, hvad der er de bedste løsninger
på de enkelte skoler. Og lad så ikke kun
nogle, men alle folkeskoler få mere selv-
bestemmelse, så der er kontinuitet, og
forældrene ved, hvad den lokale folkesko-
le står for. 

Sæt en retning, som skolelederne kan
følge, og giv så lederne mandat og rum til
at lede. Under ansvar for skolebestyrel-
sen, der skal inddrages i beslutninger og
føre tilsyn med skolen og resultater.

Øget ledelsesrum er afgørende for at
drive skole. Særligt i en tid, hvor de ledel-
sesmæssige udfordringer bliver forstær-
ket, i takt med at der sker væsentlige øko-

nomiske forringel-
ser af folkeskolen –
som vi igen ser ved
budgetforhandlin-
gerne i 40 ud af 98
kommuner. 

Flere besparelser
gør det sværere for
lederne sammen
med medarbejde-

re og forældre at sikre, at eleverne trives
og bliver så dygtige som muligt.

I nogle kommuner så voldsomt, at le-
dere, medarbejdere og forældre er meget
berørte. Ikke mindst – som det er sket i
stor stil – når folkeskoler sammenlægges
og nedlægges. 

Den optimering har over de sidste 10 år
reduceret skolernes antal med 20 pro-
cent. Det har også betydet, at ledelses- og
medarbejderressourcerne er skåret be-
tragteligt, så vi i dag er 15-16 procent færre
ansatte i folkeskolen end for 10 år siden.
En udvikling, der betyder, at flere foræl-
dre vælger folkeskolen fra.

Et andet vanskeligt økonomisk skolefo-
kus er specialområdet, hvor et ambitiøst
mål om at få elever med særlige behov til-
bage i almenundervisningen er tæt ved
at være nået, men hvor der kommer flere
elever til, og hvor gennemsigtigheden i
finansieringen ofte ikke er til stede, så det
er svært at få økonomien til at hænge
sammen. 

Et tredje forhold er, at folkeskolerne
udfordres af mange nye skal-opgaver
uden at få de stigende tilskud, som f.eks.
tildeles fri- og privatskoler, der ikke er un-
derlagt samme regler.

SELV OM ØKONOMIEN tit ikke rækker på

skolerne, har skolelederne loyalt imple-
menteret skolereformen. 

Skolelederne fortæller, at reformen er
dagligdag på skolerne, og at det går den
rigtige vej. Men det har også været nød-
vendigt fortsat at argumentere for, at
økonomien skal være i orden, hvis skoler-
ne skal have mulighed for at levere den
nødvendige kvalitet, så eleverne trives og
bliver så dygtige som muligt.

For selv om vi er nået langt på mange
områder, har reformen været udfordret
af den lunkne politiske opbakning. Og vi
har måttet spørge politikerne: Vil I det
her, eller vil I ikke?

Selv synes vi, det er ærgerligt at give op.
For skolereformen var og er tiltrængt,
hvis vi fortsat vil have skoler, der er
blandt verdens bedste – og have alle vores
børn og unge med på vognen. 

Desværre snublede skolereformen i en
arbejdskonflikt, der trækker dybe spor i
dag fem år efter. 

Den stabilitet, der skal til for at gen-
nemføre større forandringer, har dermed
ikke været der. Og som nævnt er usikker-
heden blevet forværret i løbet af årene,
hver gang vi bliver udfordret på grundla-
get for og indholdet i vores arbejde.

Det er ikke, fordi vi ønsker at passe os
selv. Interessen for vores børns fremtid er
et fælles anliggende. Og vi er glade, når
der har været et politisk ønske om brede
og langsigtede politiske forlig om folke-
skolen, så forandringer har haft mulig-
hed for at slå rod. Men også bekymrede,
når folkeskolen er kastebold mellem for-
skellige ideologier. 

Folkeskolen bør få mere selvbestem-
melse, så lederne og medarbejderne sam-
men kan sikre, at eleverne får den bedst

tænkelige skoletid.
Så de er glade og
motiverede for at
gå i skole hver dag,
og der er tilstræk-
kelig fleksibilitet
til at variere under-
visningen og må-
derne at lære på. 

Vejen frem går
over mindre sty-
ring og mere ledel-

se. Ledelseskommissionen fastslår, at der
i folkeskolen er behov for ledelse tættere
på kerneopgaven og flere ledere. 

Der er for langt mellem lærerne og le-
derne, og der er behov for at forbedre le-
delseskapaciteten. 

Skoleledernes gennemsnit på 24 med-
arbejdere for hver leder er for højt og bør
ifølge kommissionen mindskes, fordi
man ikke kan lede nogle, man ikke er i
kontakt med. Der skal være mere tid til at
støtte skolens lærere og pædagoger.

Handlefriheden på skolerne er ofte
låst, og der er behov for en øget dialogba-
seret tilgang i stedet for en, der er mål- og
kontrolstyret. Inddragelse er et nøgleord
– en god kultur og etablering af gode rela-
tioner er afgørende for at opnå gode re-
sultater. 

Det er vigtigt, at hele organisationen
kan mærke, at der er en leder til stede, og
at alle føler, man er fælles om opgaven.
Men fakta er, at skolelederne har for man-
ge kontrol- og afrapporteringsopgaver
og for lidt tid til personaleledelse.

VI MENER, DER er behov for retning, men
mindre top- og detailstyring. Det fremgår
også senest af A.P. Møller Fondens status

over uddelingen af over halvdelen af den
flotte milliarddonation til den danske
folkeskole, at den ledelsesmæssige ind-
sats vurderes som afgørende for lærernes
og elevernes udbytte af projekterne. 

Skal læringen styrkes, kræver det mere
tid til ledelse – ikke mindst pædagogisk
ledelse – end tilfældet er på mange skoler.
Der skal være tid til at forstå og coache
lærerne og det øvrige personale.

Derfor er det yderst bekymrende, at
skolelederne gang på gang melder tilba-
ge, at styringen æder deres tid op – at de
bruger for meget tid på at opfylde måltal
i stedet for at løse kerneopgaven: nemlig
at flere børn skal lære mere og trives bed-
re. Blandt andet ved, at vi som ledere er
tættere på undervisningen og i dialog
med medarbejdere, forældre og elever.
Ved at være dér, hvor det sker, og ikke kun
sidde med regneark. Ved i højere grad at
kunne lave den fornødne planlægning
fleksibelt.

For folkeskolen er i disse år i en situati-
on, hvor der sker et fravalg til fordel for
fri- og privatskoler. 

For os handler det ikke om et enten-el-
ler. Vi anerkender, at det er en opgave,
som en del af fri- og privatskolerne også
påtager sig. 

Men når 12 procent af eleverne i år
2000 gik på privat- og friskoler, og tallet i
dag er steget til 18 procent og fortsat sti-
ger, så er vi bekymrede. Det vil på længe-
re sigt betyde, at det er slut med en stærk
folkeskole – slut med det fælles reference-
punkt, det fælles tilbud for alle børn uan-
set herkomst og baggrund.

Vi glæder os til at følge den skolepoliti-
ske dagsorden frem mod valget – og ikke
mindst til på den anden side af valget at

læse et regeringsgrundlag igennem, som
skaber grobund for mindre styring og
mere ledelse i folkeskolen. 

Vi håber, at den kommende nye rege-
ring anerkender folkeskolen som den væ-
sentligste dannende og uddannende in-
stitution i vores samfund. 

At politikerne ser folkeskolen som et
fundament i vores demokrati, der skaber
et fællesskab for alle, såvel børn af kon-
tanthjælpsmodtagere som af kongelige.
Vores folkeskole er unik. Den er vores na-
tions store styrke.

Vi håber at stå på den anden side af
valget med en følelse af, at der virkelig vi-
ses respekt for det arbejde, der hver dag
udføres på folkeskolerne og kaster mas-
ser af gode resultater af sig. 

Vi håber at kunne takke politikerne for,
at folkeskolen sikres som et attraktivt til-
bud for eleverne, deres forældre og hele
befolkningen.

Vi håber, at I vil give alle folkeskoler
mere selvbestemmelse, så lederne sam-
men med medarbejdere og forældre kan
sikre, at eleverne trives og bliver så dygti-
ge som muligt.

Vi lover til gengæld altid at yde vores
bedste for at gøre det endnu bedre og le-
ve op til tilliden.

CLAUS HJORTDAL

Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

Vores folke-
skole er unik.
Den er vores 
nations store
styrke

Giv folke-
skolerne mere
frihed til at 
afgøre, hvad
der er de bedste
løsninger på de
enkelte skoler


