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Slip lærerne løs
Claus Andersen
Formand, Horsens Lærerforening
Først og fremmes vil jeg gerne på vegne af
Horsens Lærerforening ønske medlemmerne
af det nye byråd et stort tillykke med valget
og samtidig udtrykke ønsket om et godt
samarbejde og en konstruktiv dialog om den
lokale folkeskole i den kommende
byrådsperiode.
I Horsens Lærerforening har vi hæftet os ved,
at flere af jer i valgkampen er kommet med
udtalelser som f.eks. ”Vi skal slippe lærerne
løs” og ”Vi skal have tillid til de
fagprofessionelle”. Disse udsagn er vi meget
enige i. Det er således ikke kun Horsens
Lærerforening, der har en bekymring om, at
en ensidig satsning på læringsmålstyret
undervisning vil være med til at fjerne fokus
fra det brede dannelsesbegreb. Jeg kan her
henvise til artiklen i HF, den 1. december
med overskriften ”Målstyring i skolen er gået
over gevind”, hvor 5 medlemmer af
tænketanken for pædagogik og dannelse,
Sophia, netop adresserer dette.
Som det er nu, føles kravet om kun at skulle
benytte sig af læringsmålstyret undervisning
som en spændetrøje for lærerne. I vores
optik skal læringsmålstyret undervisning
være ét blandt mange brugbare redskaber i
lærernes værkstøjskasse.

Redskaber, der alle er vigtige, for at lærerne
kan planlægge den bedst mulige
undervisning i forhold til elevernes
forudsætninger.
Et andet aspekt af samme drøftelse vil være,
om det er læringsplatformen ”Min
Uddannelse”, der skal styre undervisningen,
eller om den også skal være et godt redskab i
værktøjskassen, hvor lærere og ledere
drøfter, hvordan det bruges bedst muligt til
at understøtte den daglige undervisning. I
den forbindelse kan det nævnes, at
undervisningsminister, Merete Riisager,
netop har nedsat en arbejdsgruppe, som skal
komme med bud på, hvordan reduktionen af
Fælles Mål bedst udmøntes på
læringsplatforme som min ”Min
Uddannelse”. Formålet hermed er netop at
undgå, at disse læringsplatforme bliver for
styrende for lærernes undervisning.
Det vigtigste parameter for god undervisning
er engagerede, motiverede og velforberedte
lærere. En større frihedsgrad vil helt klart øge
lærernes arbejdsglæde og dermed deres
motivation. Faktorer der har stor betydning
for, at lærerne kan lykkes med, at eleverne
udvikler sig både fagligt og socialt.
Vi glæder os til en god og konstruktiv
drøftelse af ovenstående og i øvrigt alle
andre emner, som er vigtige at tage op for at
forfølge vores fælles mål om den bedste
folkeskole for eleverne i Horsens Kommune.
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