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Udsendt 12. oktober 2013 

Aalborg Lærerforening  

Informationsbrevet – nu elektronisk! 
 

Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersø-

gelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk. De mange medlemmer har med deres bi-

drag være med til at kvalificere den efterfølgende beslutning, som kredsstyrelsen har truffet om Informati-

onsbrevets videre form.   

 

Du sidder nu med Aalborg Lærerforenings første elektroniske nummer af Informationsbrevet. Baggrunden 

for, at Informationsbrevet fremover er elektronisk, skal findes i forårets lærerlockout. Vi havde, som for-

ening, behov for at få informationer hurtig ud til medlemmerne. Et ordinært trykt medlemsblad har en lang 

produktionstid, hvilket i foråret ikke ville give mening i forhold til aktualiteten i det udsendte. Under lock-

outen kunne Aalborg Lærerforening ikke få distribueret det sædvanlige trykte Informationsbrevet ud til 

medlemmerne. Derfor blev der lavet et elektronisk nyhedsbrev, som blev udsendte til medlemmerne via de 

allerede indsamlede mailadresser. Aalborg Lærerforeningen oplevede, at medlemmerne tog godt imod de 

elektroniske informationer, idet der kom en del positiv respons på det udsendte.  

 

Efterfølgende drøftede kredsstyrelsen, om der skulle ske en ændring i kredsens Informationsbrev, så det i 

stedet for et trykt blad blev et elektronisk nyhedsbrev. Det blev samtidig besluttet at spørge medlemmer via 

en medlemsundersøgelse, om de ønskede at bibeholde det trykte Informationsbrev, eller om de hellere ville 

modtage nyhederne, som elektronisk nyheder på mail.  

 

 
Fraktion 

 

 

Information til medlemmer 

 

 

 

Resultatet af undersøgelsen fremgår af ovenstående skema, som tydelig viser en overvægt af medlemmer, 

der ønskede nyhederne, som en elektronisk mail. Kredsstyrelsen tog resultatet til efterretning og besluttede 

ud fra medlemmernes ønsker at omlægge foreningens trykte blad til et elektronisk Informationsbrev.  

 
 

Jan Knærkegaard og Dorthe Kamp 

Medlemsunder-

søgelsen blev di-

stribueret  til ca. 

2.100 medlem-

mer, hvoraf ca. 

1.000 svarede. 
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En ny Folkeskolereform, som skal træde i kraft 1. august 2014, bliver formodentlig vedtaget. Re-

formen lægger op til, at Folkeskolen nytænker hverdagen for eleverne. Kommunalpolitikerne i de 

enkelte kommuner skal drøfte rammerne for den nye reform i kommunerne, herunder hvordan de 

ser rammerne fyldt ud.  

Ved det kommende kommunalvalg den 19. november afgøres det, hvordan det nye byråd skal sam-

mensættes, hvilket kan får stor betydning for den førte politik på skoleområdet. 

På den baggrund har Aalborg Lærerforening givet følgende politiske partier,  

Socialdemokraterne, Radikale, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk 

Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Den Sociale Fællesliste,  

muligheden for at give deres bud på den politik, de mener skal føres på skoleområdet. Der er udar-

bejdet seks spørgsmål om skolepolitiske forhold, som de politiske partier er blevet bedt om at for-

holde sig til. Her nedenunder kan du læse svarene fra de forskellige partier sat ind efter hvert enkelt 

spørgsmål. Der er desværre partier, som ikke har reageret på henvendelsen fra Aalborg Lærerfor-

ening, hvilket er tankevækkende, når skolereformen forudsætter en ny og anderledes skoledag, der 

skal træde i kraft den 1. august 2014. 

 

Inklusion 
 

Hvis inklusion af børn med specielle behov skal praktiseres med succes, er det nødvendigt, at hen-

synet til økonomien ikke kommer til at overskygge fagligheden. Der er på hver enkelt skole brug 

for de rette resurser, rammer og kompetencer for at kunne varetage inklusionsopgaven professio-

nelt. Opgave og ansvar må ikke bare forskydes nedad i systemet. 
 

Vil dit parti sikre, at den økonomiske resurse, der spares på specialklassetilbud "følger børnene" 

således, at der i forbindelse med timeudmeldingen fortsat målrettet afsættes særskilte økonomiske 

resurser til skolernes varetagelse af inklusionsopgaven? 
 

Hvordan vil dit parti sikre, at lærerne har den nødven- 

dige faglige viden og uddannelse til at give 

disse børn et kvalificeret undervisningstilbud? 

 

 

Skolestruktur / regelforenkling 

Hvilken betydning får det for det kommunale budget på skoleområdet i de kommende år, at vi til 

august 2014 skal implementere den nye folkeskolereform? 

 

Vi har 50 folkeskoler i Aalborg Kommune med forskellige elevantal? Med den nye folkeskolere- 

form lægges der op til regelforenklinger, der blandt andet betyder at mindre skoler nu defineres  

som op til 300 elever. Hvilken betydning får det for skolestrukturen i Aalborg Kommune? 

TEMA - kommunalvalg 2013 



 Informationsbrev nr. 1/13  

Aalborg Lærerforening  

 
Kvalitet i undervisningen 

Der er med den nye skolereform er lagt op til, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver 

så fagligt dygtige som muligt. Undersøgelser har vist, at elevernes udbytte af undervisningen er af-

hængig af, at de er sammen med faglige kvalificerede og velforberedte lærere. Den understøttende 

undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne 

får mere ud af den fagdelte undervisning.  

Det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen for den understøttende un- 

dervisning. Hvordan forestiller dit parti timerne til understøttende undervisning anvendt, når der  

åbnes op for at andre end læreruddannede kan tilbyde understøttende undervisning?  

 

Og hvordan sikres den faglige kvalitet i den understøttende undervisning og sammenhæng med den 

fagdelte undervisning? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

På de følgende sider kan du læse de enkelte partiers indlæg og kommentarer. 

 

 

Socialdemokraterne Hans Henrik Henriksen  

Radikale Daniel Nybo Andersen  

Konservative -   

Socialistisk Folkeparti Inge Ibsen Fomcenco  

Liberal Alliance -  

Dansk Folkeparti -  

Venstre -  

Enhedslisten Per Clausen 

Rasmus Falck Østergaard 

 

Den Sociale Fællesliste -  
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Sammen skaber vi den bedste folkeskole 

Der er ingen tvivl om, at vores folkeskoler står overfor en stor opgave i arbejdet med at gennemføre folkeskolerefor-

men, og det er afgørende, at vi som byråd og kommune både støtter skolerne i de store omstillingsprocesser der lig-

ger forude, ligesom at det er vigtigt, at vi har nogle klare bud på hvor vi vil hen med vores folkeskoler i Aalborg 

Kommune.  Vi vil derfor følge det arbejde, som bliver lavet i de 8 temagrupper, meget tæt, og lytte til deres anbefa-

linger.  Derigennem sikrer vi os, at vi får lavet den model for folkeskolen, som passer bedst til Aalborg Kommune.   

 

Lærerne er, som den klart største faggruppe i folkeskolen, vigtig for den proces, og ikke mindst for, at reformen i det 

hele taget bliver en succes.  Men mange faggrupper kan bidrage til svaret på, hvordan vi laver den bedste folkeskole.  

Læring og trivsel er omdrejningspunktet, og kravet i reformen er jo klart, at eleverne lærer mest muligt. Og så skal vi 

dygtiggøre den restgruppe, som i dag forlader folkeskolen med utilstrækkelige kundskaber i bl.a. dansk og matema-

tik. 

 

Vi mener som socialdemokrater, at det er vigtigt, at vi bruger den længere skoledag  til at skabe en alsidig skoledag, 

hvor alle elever skal udfordres og udvikle sig mest muligt. Derfor er det nødvendigt at se på om skoledagen skal se 

anderledes ud, end den gør i dag. Det kan eksempelvis være en skoledag opdelt i moduler, som giver mulighed for 

læring på tværs af klasser og klassetrin. Udgangspunktet for undervisningen kunne være et eller flere fælles temaer, 

hvor forskellige tilgange til læring bestemmer holdsammensætningen. Med andre ord undervisningsdifferentiering på 

en ny måde, så flest mulige elever lærer mest muligt.  

 

Inklusion står højt på dagsordenen. Pengene skal som hidtil følge børnene fra specialklassetilbuddene, ligesom lærere 

og pædagoger, mm. selvfølgelig skal tilbydes kurser o.a. til at håndtere den opgave. Samtidig mener vi, at det er vig-

tigt at relevante faggrupper inddrages i arbejdet med børn og unge i skolehverdagen. Det ligger i den 

”helhedstænkning” som gennemsyrer reformen. Ikke fordi de faggrupper skal overtage lærernes undervisningstid, 

men fordi de skal støtte og supplere undervisningen med deres fagkompetencer. Mest oplagt DUS pædagogerne, som 

får ”frigjort” en del timer med den længere skoledag. Men også eksempelvis Kulturskolen eller ungdomsskolen, der 

vil blive berørt af en længere skoledag, som vil gå ud over deres nuværende aktiviteter. Man kan gå et skridt videre 

og ind tænke det lokale foreningsliv – Seneste eksempel, med budgetforliget for 2014, er svømmeklubberne, som det 

vil være oplagt bidrager til svømning i skolen. 

 

Socialdemokraterne vil gerne styrke og udvikle de små skoler, og ønsker i det hele taget ikke at lukke skoler. Endelig 

er vi opmærksom på, at der med reformen følger en stor opgave med at efteruddanne lærere, pædagoger, mm. 

 

Vi ved, at vi har rigtigt mange dygtige og engagerede medarbejdere, som vil bidrage med deres sagkundskab ift. 

hvordan vi skaber den bedste folkeskole i Aalborg Kommune, til gavn for alle børn og unge. De økonomiske rammer 

er i orden. Folkeskolerne i Aalborg kommune er tilført de penge som fulgte med reformen via bloktilskuddet + eks-

tratildeling ud fra andre faktorer, og endelig 5 mio. kr. ved budgetforliget for 2014 + 2 mio. kr. yderligere til svøm-

ning. 

 

Lad os sammen skabe den bedste folkeskole for alle børn. 
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Inklusion 

Hvis inklusion af børn med specielle behov skal praktiseres med succes, er det nødvendigt, at hensynet til økonomi-

en ikke kommer til at overskygge fagligheden. Der er på hver enkelt skole brug for de rette resurser, rammer og kom-

petencer for at kunne varetage inklusionsopgaven professionelt. Opgave og ansvar må ikke bare forskydes nedad i 

systemet. 

 

Vil Det Radikale Venstre sikre, at den økonomiske resurse, der spares på specialklassetilbud "følger børnene"  

således, at der i forbindelse med timeudmeldingen fortsat målrettet afsættes særskilte økonomiske resurser til  

skolernes varetagelse af inklusionsopgaven? 

 

Helt fra begyndelsen har vi understreget, at inklusion i Aalborg ikke er en spareøvelse. Vi har helt tiden lagt vægt 

på, at alle penge sparet i specialtilbud skal tilføres normalområdet. Det har vi lavet en model for, og den skal na- 

turligvis fortsætte.  

 

I vores valgprogram på www.radikaleaalborg.dk kan I se, at blandt alle områder, er der ét, hvor vi direkte under 

streger, at der skal tilføres flere penge til drift i de kommende år. Det område, det er folkeskolen. Vi skriver direk- 

te: ”Bedre folkeskole kræver flere penge”. 

 

Hvordan vil Det Radikale Venstre sikre, at lærerne har den nødvendige faglige viden og uddannelse til at give  

disse børn et kvalificeret undervisningstilbud? 

 

Under punktet ”Bedre folkeskole kræver flere penge” understreger vi i vores valgprogram, at: ”Vi vil afsætte  

øgede midler til efter- og videreuddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger samt til bedre  

rammer for undervisningen.” Det er blandt andet netop denne indsats, vi tænker på. 

 

 

Skolestruktur / regelforenkling 

Hvilken betydning får det for det kommunale budget på skoleom- 
rådet i de  kommende år, at vi til august 2014 skal implementere  
den nye folkeskolereform? 

      
Vi forventer, at budgettet til skoleområdet vil stige både i 2014 og i de kommende år. På bundlinien forventer vi, at 
der vil være lidt flere lærere ansat end i dag. Det var jo Radikale Venstre, der adskillige gange understregede, at alle 
lockoutpengene skulle føres tilbage til folkeskolen. Også helt i starten, da alle andre partier tøvede med at melde 
klart ud. Vi anser det i høj grad for vores fortjeneste, at der ikke er brugt lockoutmidler til fx asfalt eller ældreboliger. 
Netop fordi det er vigtigt med en rimelig økonomi i folkeskolen. Ikke mindst i disse år. 
 

Vi har 50 folkeskoler i Aalborg Kommune med forskellige elevantal? Med den nye folkeskolereform lægges der  
op til regelforenklinger, der blandt andet betyder at mindre skoler nu defineres som op til 300 elever. Hvilken be- 
tydning får det for skolestrukturen i Aalborg Kommune? 

             

Vi ændrer ikke holdning til skolestrukturen, bare fordi en central definition bliver ændret. Vi mener, at der er andre 

faktorer, der er vigtigere for kvaliteten, end antallet af elever. Vi er modstandere af en eventuel bølge af skoleluknin-

ger. Børnetallet er stabilt (måske svagt stigende), hvilket i sig selv taler for, at vi burde kunne opretholde et antal sko-

ler i den størrelsesorden, som vi har i dag. 

http://www.radikaleaalborg.dk
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Kvalitet i undervisningen 

Der er med den nye skolereform er lagt op til, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så fagligt dygtige 

som muligt. Undersøgelser har vist, at elevernes udbytte af undervisningen er afhængig af, at de er sammen med 

faglige kvalificerede og velforberedte lærere. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en 

række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagdelte undervisning.  

 

Det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen for den understøttende undervisning 

Hvordan forestiller Det Radikale Venstre timerne til understøttende undervisning anvendt, når der åbnes op 
for at andre end læreruddannede kan tilbyde understøttende undervisning?  

 

Vi synes, at der er spændende perspektiver i folkeskolereformen. Også den understøttende undervisning. Tvær 

professionelt samarbejde rummer interessante perspektiver. Alligevel er det vigtigt, at en del af den understøt 

tende undervisning foretages af uddannede lærere. Derfor vil vi modsætte os forslag om, at den understøttende  

undervisning kun skal varetages af andre faggrupper. Vi vil meget gerne op på, at i hvert fald 40-50 % af den  

understøttende undervisning varetages af uddannede lærere. Måske mere.  

 
Og hvordan sikres den faglige kvalitet i den understøttende undervisning og sammenhæng med den fagdelte  

undervisning? 

 

Ved at sikre en høj andel af uddannede lærere i den understøttende undervisning og ved at have midler til efter-  

og videreuddannelse vil vi give mulighed for at sikre kvaliteten. Folkeskolen har topprioritet for Radikale Venstre.  

Også økonomisk. Bedre folkeskole kræver flere penge. 

 

 

Ved det seneste kommunalvalg i 2009 var valgdeltagelsen historisk lav. På landsplan mødte kun 65,8 % op for at stemme – den 
laveste valgdeltagelse i 35 år. Specielt de unge udeblev fra valget. Stemmeprocenten blandt de 18-29 årige var på blot 47,2 %. 
 

I Aalborg Kommune kunne vi bestemt heller ikke juble over stemmeprocenten. Her var den samlede stemmeprocent på 60,3,  

og for de 18-29 årige var den på 43,9 – begge blandt landets absolut laveste. 

 

Hvis du er stemmeberettiget, vil du modtage et valgkort med posten, hvoraf det fremgår, hvilket afstemningssted, du skal be-
nytte. 
 
Afstemningsstederne har åbent fra kl. 09.00 - 20.00. 

 

Kilde:http//valg.aalborgkommune.dk/ 

http://valg.aalborgkommune.dk
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Inklusion 

Hvis inklusion af børn med specielle behov skal praktiseres med succes, er det nødvendigt, at hensynet til økonomi-

en ikke kommer til at overskygge fagligheden. Der er på hver enkelt skole brug for de rette resurser, rammer og kom-

petencer for at kunne varetage inklusionsopgaven professionelt. Opgave og ansvar må ikke bare forskydes nedad i 

systemet. 

 

Vil Socialistisk Folkeparti sikre, at den økonomiske resurse, der spares på specialklassetilbud "følger børnene" 

således, at der i forbindelse med timeudmeldingen fortsat målrettet afsættes særskilte økonomiske resurser til sko-

lernes varetagelse af inklusionsopgaven? 

JA, den politik og tildeling vi har besluttet ændres ikke med implementeringen af skolereformen, eleverne 
der skal inkluderes har stadig behov og derfor følger pengene med. 

Hvordan vil Socialistisk Folkeparti sikre, at lærerne har den nødvendige faglige viden og uddannelse til at give dis-

se børn et kvalificeret undervisningstilbud? 

Vi vil følge med i skolernes prioriteringer ved efter og videreuddannelse. Vi er fuldt klar over at inklusion-
sindsatsen vil koste penge jo flere børn vi inkludere, så vi håber og tror på politisk velvilje til, at støtte per-
sonalet og skolerne når behovene opstår. 
 

Skolestruktur / regelforenkling 

Hvilken betydning får det for det kommunale budget på skoleområdet i de kommende år, at vi til august 2014 skal 

implementere den nye folkeskolereform? 

SF forudsætter, at skolereformen kræver en del resurser og kom med budgettet med et forslag om ekstra 10 mio. vi 

enedes om 5 mio. Vi forudser, at der skal afsættes flere midler i takt med at reformen indfases. 

Vi har 50 folkeskoler i Aalborg Kommune med forskellige elevantal? Med den nye folkeskolereform lægges der op til 
regelforenklinger, der blandt andet betyder at mindre skoler nu defineres som op til 300 elever. Hvilken betydning får 
det for skolestrukturen i Aalborg Kommune? 

SF har taget hul på struktur snakken ved, at forslå, strukturen tilpasset elevtallet i område øst og vest, det 
var vi alene om, men der vil naturligt følge strukturelle ændringer, deriblandt skolelukninger i løbet af få år. 
 

Kvalitet i undervisningen 

Der er med den nye skolereform er lagt op til, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så fagligt dygtige 

som muligt. Undersøgelser har vist, at elevernes udbytte af undervisningen er afhængig af, at de er sammen med 

faglige kvalificerede og velforberedte lærere. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en 

række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagdelte undervisning.  

Det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen for den understøttende undervisning. Hvor-

dan Socialistisk Folkeparti timerne til understøttende undervisning anvendt, når der åbnes op for at andre end læ-

reruddannede kan tilbyde understøttende undervisning?  

Den faglige indlæring er uløselig forbundet med elevernes sociale kompetencer og evner. Vi har dygtige 

pædagoger, der helt naturligt for os bør indgå i et samarbejde om børnenes læring, ligesom klubberne, 

foreningerne og andre børn indgå i helhedsskolen! 

Og hvordan sikres den faglige kvalitet i den understøttende undervisning og sammenhæng med den fagdelte under-
visning? 

Som den øvrige undervisning gennem tværfagligt samarbejde om elevgrupperne! 
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Inklusion 

Hvis inklusion af børn med specielle behov skal praktiseres med succes, er det nødvendigt, at hensynet til 

økonomien ikke kommer til at overskygge fagligheden. Der er på hver enkelt skole brug for de rette resur-

ser, rammer og kompetencer for at kunne varetage inklusionsopgaven professionelt. Opgave og ansvar 

må ikke bare forskydes nedad i systemet. 
 

Vil Enhedslisten sikre, at den økonomiske resurse, der spares på specialklassetilbud "følger børnene"  

således,  at der i forbindelse med timeudmeldingen fortsat målrettet afsættes særskilte økonomiske re- 

surser til skolernes varetagelse af inklusionsopgaven? 

 

Ja – ressourcerne skal altid følge børnene., så der er ressourcer til at løse alle opgaver. Inklusion handler 
ikke kun om at nogle ”særlige børn” skal inkluderes, men om at skolen skal kunne rumme større grader af 
forskellighed. Det handler altså ikke om fysisk at flytte nogen børn, men om fagligt og pædagogisk at æn-
dre rammebetingelserne for, at alle børn kan rummes i skolen – eksempelvis tolærerordninger, undervis-
ningsdifferentiering m.v.. Derfor må inklusion ikke være en spareøvelse. De store tabere bliver i så tilfælde 
de børn, der skal inkluderes. 

Desværre var forringelser på folkeskolen en del af Aalborg Kommunes budget for 2013. Blandt andet der-
for er der reelt ikke ressourcer til en ansvarlig inklusion i Aalborg Kommune. Det vil Enhedslisten arbejde 
for at rette op på i de kommende år.  

 

Hvordan vil Enhedslisten sikre, at lærerne har den nødvendige faglige viden og uddannelse til at give 

disse børn et kvalificeret undervisningstilbud? 

 

Grundlæggende uddannelse, løbende efteruddannelse, kollegial supervision, konsulent- og vejlederbi-
stand, tættere samarbejde med andre ressourcepersoner (f.eks. fysioterapeuter, behandlere o.s.v.) og 
inddragelse af lærere med specialpædagogisk uddannelse. Alt sammen ting der kræver flere ressourcer til 
folkeskolen. 
 

 

Skolestruktur / regelforenkling 

Hvilken betydning får det for det kommunale budget på skoleområdet i de kommende år,  at vi til au- 
gust 2014 skal implementere den nye folkeskolereform? 

 

Der bør afsætte væsentligt flere midler, når der skal undervises i flere timer. Ellers vil kvaliteten lide ska-
de. Enhedslisten vil arbejde for, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til at implementere folkeskolere-
formen og til at sikre efteruddannelse og anden opkvalificering af lærere og pædagogisk personale. Lærer-
ne skal sikres tid til at forberede sig. Desværre har et flertal i det nuværende byråd vedtaget, at der ikke 
må indgås lokale aftaler om arbejdstiden i Aalborg Kommune. Vi håber på at blive en det af et nyt flertal, 
som vil omgøre den beslutning, men den opgave kan vi kun løfte, hvis lærerne og deres fagforeninger 
sammen med forældre er med til at lægge pres på byrådets politikere.  



 Informationsbrev nr. 1/13  

Aalborg Lærerforening  

 

 

Skolestruktur / regelforenkling 

Vi har 50 folkeskoler i Aalborg Kommune med forskellige elevantal? Med den nye folkeskolereform  
lægges der op til regelforenklinger, der blandt andet betyder at mindre skoler nu defineres som op til  
300 elever. Hvilken betydning får det for skolestrukturen i Aalborg Kommune? 

 

Der er ikke saglige begrundelser for at lukke skoler i Aalborg Kommune i dag og om skolerne er så små, at 
der kan være behov for at drøfte en lukning eller sammenlægning er først og fremmest et spørgsmål, der 
må afgøres i det enkelte lokalsamfund. Når der ind i mellem optræder forslag om lukning af skoler pri-
mært i Aalborg Øst og Nørresundby, skyldes det primært de nedskæringer på folkeskoleområdet, som 
Aalborg Byråd gennemførte på budgettet for 2013. Diskussionen om lukning af skoler handler altså først 
og fremmest om manglende politisk vilje til at afsætte de nødvendige midler til folkeskolen. 

 

 

Kvalitet i undervisningen 

Der er med den nye skolereform er lagt op til, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så fag-

ligt dygtige som muligt. Undersøgelser har vist, at elevernes udbytte af undervisningen er afhængig af, at 

de er sammen med faglige kvalificerede og velforberedte lærere. Den understøttende undervisning skal 

bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fag-

delte undervisning.  

Det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen for den understøttende un- 

dervisning. Hvordan forestiller Enhedslisten timerne til understøttende undervisning anvendt, når der  

åbnes op for at andre end læreruddannede kan tilbyde understøttende undervisning?  

 

Al undervisning kræver en undervisningsfaglig baggrund. Det betyder, at al undervisning skal forberedes,  

gennemføres og evalueres af – eller i det mindste i samarbejde med – læreruddannet personale. Alle kan l 

ære noget af mange ting – også børn, men undervisning er en faglig metier, som der skal lærere ind over.  

Pædagogisk personale kan med deres faglighed være et udmærket supplement i arbejdet med børn læ 

ring, som det allerede sker med 0-lektioner i indskolingen, men det ændrer ikke noget ved, at det fortsat  

skal være lærerne, der skal stå for undervisningen. 

 

Og hvordan sikres den faglige kvalitet i den understøttende undervisning og sammenhæng med den  

fagdelte undervisning? 

 

Væsentligt at fastholde det læreruddannede personales centrale placering. De nye udfordringer gør det  

også nødvendigt med en massiv efteruddannelsesindsats overfor lærerne. Den understøttende under 

visning skal understøtte de læreprocesser, som lærerne har planlagt for eleverne og skal derfor  

planlægges sammen med planlægningen af den faglige undervisning, som den skal understøtte. 


