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Kære lokalforeninger og medlemmer 
 
Året 2018 går på hæld, og jeg håber, at I alle når, det I vil, inden julefreden sænker sig. Det er brug for 
eftertanke og et break mellem de mange opgaver, der skal nås. 
 
Vi lever i en tid, hvor de balancer, vi er vant til og er rimelig rolige ved, er ved at tippe. På den store 
bane med klimaudfordringer, uro og flygtninge, men også i vores eget samfund, hvor velfærd står 
over for konkurrence, der er styringstiltag, skiftende politikker med mange, der snakker – og færre, 
der lytter. 
 
Hvor vi burde have selvbestemmelse til at sikre, at eleverne trives og bliver fagligt dygtige, mødes vi af 
et stigende antal reguleringer og anvisninger. Der er ingen ende på, hvad der skal rettes op på: 
Eleverne har for mange vikarer, for meget fravær, bevæger sig for lidt, har ikke tid til at spise deres 
mad… 
 
Løsningen er… detailstyring, kontrol- og afrapporteringsopgaver, så der bliver mindre tid for os til det, 
som al nyere forskning, Ledelseskommissionen, A. P. Møller Fonden ellers konkluderer: Skal trivslen 
og læringen styrkes, skal alle børn med, kræver det mere tid til - ikke mindst pædagogisk - ledelse, 
end tilfældet er.  
 
Reformen er der ikke tålmodighed til at vente på bliver evalueret. Med quickfix og præmiepuljer søger 
man at drive folkeskolen som en virksomhed. Og 70 % af kommunerne skal igen næste år spare på 
skoleområdet, viste en undersøgelse på vores formandsmøde. 
 
Så det går den forkerte vej. MEN det er på anden side ikke rigtigt. For næstformand Dorte Andreas og 
jeg hører på de dialogmøder, skolebesøg mv., vi er på rundt i landet ofte en anden historie: I lykkes, I 
er langt på skolerne med implementeringen af mange reformelementer, og vores arbejde bærer 
frugt! 
 
Manglende finansiering til trods ligger den danske folkeskole højt med hensyn til elevernes trivsel og 
faglighed. Vi er blandt de absolut bedste i Europa. Og med initiativet ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” 
vælger vi sammen med KL, BKF, DLF, forældrenes og elevernes organisationer at få fortalt de positive 
historier. 



 
Jeg ved, at I allerede gør en stor indsats for at synliggøre alt det gode, I gør. Tak for det. Gå gerne i 
alliance lokalt med de andre parter i og omkring folkeskolen. Vi fortsætter ufortrødent i 2019 og jeg er 
sikker på, at der på det punkt kommer en bedre balance, så flere forældre igen vælger folkeskolen.  
 
Frem mod folketingsvalget arbejder vi efter følgende målsætning: Lad alle folkeskoler bestemme 
mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver 
så dygtige som muligt. Vi skal have mere ledelse, mindre styring. 
 
Vi kontakter lands- og lokalpolitikere med det formål at sætte spot på folkeskolen og vores arbejds- 
og ledelsesvilkår som skoleledere. Vi vil styrke folkeskolen i forhold til privat/friskoler. Vi skal have 
større frihed, vi skal gøre det lettere at lede skolen pædagogisk og administrativt. Og økonomien skal 
matche ambitionsniveauet! 
 
Vi har brug for en styreform, hvor man fra politisk hold sætter retning og værdier, som skolerne 
selvfølgelig er forpligtet på at følge, men hvor ansvaret ligger hos skoleledelsen med reference til 
skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Det håber vi, at der med folketingsvalget skabes basis for 
igen. 
 
Der store ting på spil. FN’s 17 verdensmål er et godt udgangspunkt, og jeg håber, at I på skolerne laver 
indsatser i forbindelse med målene. I balance med de mange andre opgaver. For vi skal sikre, at 
eleverne lærer om, forstår og reflekterer over, hvordan vi får en fredeligere verden i en bedre 
balance. 
 
Mit juleønske er en bedre balance mellem bæredygtighed og forbrug. Bedre balance mellem rig og 
fattig. En fornuftig balance mellem skat og velfærd. En ordentlig balance mellem politisk styring og 
professionel opgaveløsning – og mellem mennesker med forståelse, accept, frisind og fokus på 
mangfoldighed. 
 
I ønskes en god jul og et godt nytår! 
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