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Aalborg Lærerforening  

Kære medlem 

Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores ud-
sendte medlemsundersøgelse. Undersøgelsen er sendt til i alt 1833 lærere og børnehaveklasseledere, 
som vi har mailadresse på i vores medlemssystem. Medlemsundersøgelsen havde til formål at belyse, 
hvilke virkninger Lov 409 har for lærerarbejdet, samt hvordan folkeskolereformen er blevet modtaget 
ude på skolerne. Ud fra de mange svar fra undersøgelsen har kredsstyrelsen i første omgang udvalgt at 
fokusere på nogle markante resultater, som medierne har udvist stor interesse for. Et af resultaterne, der 
kan uddrages af undersøgelsen er at: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fremherskende myte om, at lærerne stadigvæk er sure over lockout, og derfor er imod reformen kan 
hermed aflives. Lærerne arbejder hårdt for at få reformen til at virke, men har begrænsede handlemulig-
heder for at implementere reformen. Dette kan tydeligt aflæses af de næste spørgsmål, som beskriver 
hvordan den enkelte lærer / børnehaveklasseleder vurderer sine egne muligheder for at løse opgaverne 
kvalificeret, og om antallet af undervisningstimer er passende i forhold til forberedelse, forældrekontakt 
mm: 

 

 

 

 Lærerne i Aalborg er generelt positivt stemt overfor skolereformen 

 Engelsk fra første klasse      87 % 

 Ekstra tildelte lektioner i dansk og matematik 93 % 

 Tysk eller fransk fra 5. klasse     83 % 

 45 min bevægelse om dagen     76 % 

 Understøttende undervisning     58 % 

 Hvordan vurderer du mulighederne for at løse dine opgaver kvalificeret? 

 Det kan godt lade sig gøre       3 % 

 Det kan slet ikke lade sig gøre     51 % 

 Det kan i et rimeligt omfang lade sig gøre  44 % 

 Ved ikke            3 % 



 Er antallet af undervisningstimer passende i forhold til  

 forberedelse, forældrekontakt mm.? 

 Ja, det er passende      6 % 

 Nej, det er absolut ikke passende   64 % 

 Det er nogenlunde passende    30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun 3 % har svaret på spørgsmålet, at det kan lade sig gøre ud fra de nuværende betingelser. Det kvali-

tetsløft af folkeskolen, som politikerne gerne vil have med den nye skolereform, beskriver de ansatte som 

yderst vanskeligt ud fra de muligheder, der i dag er til stede ude på skolerne. Det kommer ikke som den 

store overraskelse, at mange medlemmer mener, at det er vanskeligt at få hverdagen til at hænge sam-

men, og at der er for lidt tid til forberedelse. Allerede før Aalborg Lærerforening igangsatte medlemsun-

dersøgelsen, havde vi sammen med Skolelederforeningen rettet henvendelse til Skoleforvaltningen for at 

gøre opmærksom på problemet: at der er for lidt tid til forberedelse af undervisningslektionerne. Selvom 

forvaltningen anerkendte, at der var et problem og indkaldte tillidsvalgte og skoleledere til et møde i 

Gigantium lige efter efterårsferien, er der endnu ikke for alvor taget hånd om at løse problemet fra for-

valtningens side.    

Aalborg Lærerforening har også spurgt ind til det centrale spørgsmål om dialog i forhold til planlægning af 

skoleåret, og de opgaver man påtænkes at løse i løbet af skoleåret. Som svar på dette spørgsmål svarer 

mange, at de ikke har været i dialog med ledelsen omkring den samlede opgaveløsning . Dialogen skulle 

være omdrejningspunkt for tidsfastsættelse til den enkeltes opgaveløsning. Det er bekymrende, at der er 

så mange, der oplever en manglende dialog. Når en skoleleder er blevet spurgt om det samme i anden 

anledning, har det altid lydt, at der har været en dialog med medarbejderne om skoleårets planlægning. 

Når der kan være den store forskel på opfattelsen af dialog fra skoleleder til medarbejder, så er der noget 

som tyder på, at der mangler en klar og tydelig forventning af, hvad der menes med en dialog.  Den for-

ventningsafstemning bliver Aalborg Lærerforening nødt til at tage med såvel Skoleafdelingen, lederfor-

eningen samt relevante politikere. 

 

 Har der været dialog mellem dig og lederen i planlægningen af 

 opgaverne? 

 Nej slet ikke     30 % 

 I nogen grad     56 % 

 Ja, i høj grad     14 % 



 

Et overraskende resultat fra undersøgelsen er, at 73 % overvejer at forlade lærerjobbet. Medierne har og-

så udvist stor interesse for netop dette resultat. Rådmand Tina French Nielsen har på baggrund af medier-

nes omtale af resultatet, følt sig tvunget til fredag den 23. januar, at sætte et læsebrev i Nordjyske med 

overskriften: ”Arbejdsglæden skal tilbage i folkeskolen”.  Aalborg Lærerforening er enige i, at arbejdsglæ-

den skal tilbage til folkeskolen. Derfor vil Aalborg Lærerforening i den nærmeste fremtid invitere Tina 

French Nielsen og Skoleudvalget til en drøftelse af, hvilke ændringer, der er nødvendige for at medarbej-

derne genfinder arbejdsglæden.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Lærerforenings medlemsundersøgelser bidrager til en unik viden om forholdene på skolerne. Vi 

bruger viden målrettet i de politiske drøftelser, når vi forsøger at ændre medlemmernes arbejdsvilkår, for 

samtidig at kunne levere lærerarbejde af høj kvalitet. I forbindelse med undersøgelsen var det også muligt 

at skrive en kommentar, hvilket rigtig mange har benyttet sig af. Aalborg Lærerforening takker også for de 

mange kommentarer, som er med til at underbygge billedet af, hvordan den enkelte lærer / børnehave-

klasseleder oplever hverdagen på skolen. Vi håber, at du som medlem af Aalborg Lærerforening også i 

fremtiden vil finde tid og bakke op om at svare på undersøgelser, da det er et uundværligt redskab i det 

videre politiske arbejde. 

 

 

Formand Dorthe Kamp, Næstformand Jan Knærkegaard 

 

 

 

 

 

 73 % af lærerne i Aalborg overvejer at forlade lærerjobbet på 

 grund af de ændrede vilkår. 

 Ja, jeg overvejer det kraftigt     22 % 

 Ja, jeg overvejer det en gang imellem   51 % 

 Nej, det overvejer jeg ikke      26 % 



 



KANDIDATER til  

Aalborg Lærerforenings hæderslegat 

  

Aalborg Lærerforenings hæderslegat er blevet uddelt siden 1977. Lega-

tet gives til en eller flere medlemmer af Aalborg Lærerforening, der har 

ydet en særlig indsats til gavn og glæde for børn, lærere eller børneha-

veklasseledere. 

 

Det er på den enkelte arbejdsplads, at den gode historie opstår og ild-

sjæle skal findes. Derfor opfordres du som medlem af Aalborg Lærerfor-

ening til at komme med kandidatforslag, der kan komme i betragtning 

når kredsstyrelsen skal beslutte og udvælge hæderslegatmodtager. 

 

Forslag skal sendes til kredskontoret på enten mail 153@dlf.org eller 

fremsendes med post til:  

Aalborg Lærerforening, Nytorv 3, 9000 Aalborg senest den 5. februar 

2015. 

  

Venlig hilsen 

Kredsstyrelsen 
  

Hjælp os med at finde én 

eller flere kandidater der 

har gjort en helt særlig 

 indsats 

mailto:153@dlf.org

