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Et gammelt ordsprog siger at: ”En dåre kan tjene store penge, men kun en klog mand forstår at 

bruge dem”. Nu kunne det jo ALDRIG falde mig ind at kalde nogen en dåre – og da slet ikke vores 

gode politikere i Vejle Byråd. Men alligevel faldt ordsproget mig ind, da jeg læste i tirsdagsavisen, 

at Vejle Kommune for fjerde år i træk kom ud med et plus på bundlinjen – over en halv milliard 

kroner i 2016. De penge er vel at mærke et overskud på den primære drift, og de er nu midlertidigt 

lagt i kommunekassen, som i forvejen ligner Joakim von Ands pengetank. I artiklen udtaler 

bormesteren, at vi er bundet af de lofter, regeringen lægger over udgifterne til drift og anlæg. Det 

er vi ganske rigtigt, men i Danmarks næstmest effektivt drevne kommune er der nok ikke den 

store fare for, at vi rammer loftet for drift. Vi er nok en hel del nærmere gulvet.  

For at beskytte vores politikere mod at få hæftet den lidet flatterende betegnelse ”dåre” på sig, vil 

vi komme med et par gode råd.  

Danske kommuner er ikke sat i verden for at generere milliardoverskud. Kommunerne skal 

administrere borgernes skattekroner på bedste vis, så borgerne får den solide offentlige service af 

ordentlig kvalitet, de har betalt for. Kassebeholdningen er bygget op af besparelser på den 

offentlige service igennem en del år, og det kan mærkes på driften. Det er i orden at være 

forsigtig, fordi vi ikke ved, hvad Regeringen kan finde på, men hvis vi er FOR forsigtige, kan 

Regeringen nok finde på at bruge vores kassebeholdning. Det fik vi en lille forsmag på, da 

finansminister Kristian Jensen i januar mente, at kommuner med store kassebeholdninger skulle 

sætte skatten ned. Vi vil derfor opfordre vores politikere til at analysere hvilke serviceområder, der 

trænger til et kvalitetsløft. Vi siger ikke, at pris og kvalitet altid hænger sammen, men på et 

tidspunkt knækker det underfinansierede kvalitetsløft – og det er knækket på skoleområdet. Det 

vil være relevant at inddrage Vejle Kommunes Byråds egen vision om at skabe ”Danmarks bedste 

læringsmiljøer” i analysen.   

Vi lærere vil gerne være stolte af vores skoler og den faglighed, vi så gerne vil videregive til 

eleverne. Men vi har brug for politikernes støtte til i fremtiden at undgå overskrifter som ”Vejles 

skoler er for dårlige og for billige” eller ” Vejle-elever er glade – men halter fagligt”. 

I skoleårets løb er der lavet en evaluering af den ressourcetildelingsmodel, som anvendes til at 

fordele midler til skolerne i forhold til lavt elevtal, sociale udfordringer, mange tosprogede elever 

og andre særlige vilkår. Der var 21 ud af 24 skoler, der fandt den gældende model urimelig, og 

derfor ønskede en anden fordeling. Det er helt klassisk, når ”krybben er tom”. Der er taget 

beslutning om en ny ressourcetildelingsmodel, som blot mangler godkendelse i Byrådet. Der 

fordeles flere hundrede millioner kroner, men det er minimalt – kun et par hundrede tusind 

kroner – den nye model flytter. Flere politikere udtalte i forbindelse med beslutningen, at 

skoleområdet er underfinansieret, og det er vi meget enige i. For os at se, er den minimale 

omfordeling et udtryk for, at rammen er så stram, at det simpelthen ikke er muligt at lave 

væsentlige omfordelinger. Der er kun til den absolut nødvendige, skrabede drift.   

Skoleområdet er også oplagt i forhold til at udnytte rummet under anlægsloftet. Der er skoler med 

pladsproblemer, skoler med indeklimaproblemer og skoler, som ganske enkelt er slidte.  

Der vil være politikere, der vil hævde, at skoleområdet er blevet tilgodeset i de senere års  

budgetter. Det vil vi ikke benægte, men det har mest af alt mindet om at gyde olie på vandene. 
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Der har mestendels været tale om engangsbeløb, som ikke har haft den store effekt i forhold til at 

højne kvaliteten af undervisningen. 

Det går rigtig godt i Vejle Kommune på SÅ mange parametre, og det er virkelig glædeligt. Lad os 

sammen finde ud af, hvordan skoleområdet i fremtiden kan bidrage til væksten med et attraktivt 

skoletilbud, som kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft – både internt i skolevæsenet, men også i 

erhvervslivet. Vi ved, at gode skoler er afgørende for, om virksomhederne kan tiltrække de 

allerbedste medarbejdere. 

Når det er sagt, er der også andre faktorer, der betyder noget for, om skolerne er velfungerende. 

Med Lov 409 om lærernes arbejdstid blev ledelse et helt centralt tema – lederne skulle have 

magten over lærerne tilbage. Det har vist os, hvor vigtig god ledelse er. Der er milevid forskel på, 

hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsglæden på skolerne har udviklet sig, og jeg er overbevist om, at 

den vigtigste enkeltfaktor i den forbindelse er ledelse. Særligt i det nuværende system, hvor der 

bl.a. stilles krav til, at lederen er i stand til differentiere i forhold til arbejdstid. Det lykkes de fleste 

ledere med i nogenlunde samme minimale grad, som lærerne er i stand til at lykkes med 

undervisningsdifferentiering i forhold til eleverne. Hvorfor er det så svært? Det er så svært, fordi 

de vilkår ledere og lærere har i forhold til at løse vores opgaver er lige ringe. Lederne har ikke tid – 

ligesom lærerne ikke har tid.  

Med lov 409 blev en række værktøjer fra lærernes værktøjskasse lagt over i ledernes 

værktøjskasse, men nogle lagde dem vist i et aflåst rum. Der ligger de ubenyttede hen og ruster. 

Nogle lærere oplever på den ene side at have mistet en stor del af deres indflydelse på eget 

arbejde samtidig med, at de oplever, at det ikke hjælper at henvende sig til ledelsen, når 

vanskelige problemstillinger skal løses. Sociolog Rasmus Willig har undersøgt sagen, og han siger: 

”Når medarbejdere udtrykker en bekymring eller påpeger nogle kritisable forhold, mødes de med 

svar, som enten udtrykker afmagt eller er intimiderende”. Det kan vi bekræfte, for vi hører fra 

lærere, som fortæller, at deres ledelse siger: ”Du er den professionelle, så det skal du selv løse”. 

Der tales meget om selvledelse, men det passer ikke rigtig sammen med de rammer, lærerne 

arbejder under nu.  

For 10-15 år siden havde vi faglig ledelse på skolerne – eller ”Ledelse tæt på”, som Vejle Kommune 

har valgt at kalde det. Så blev der lagt flere og flere administrative opgaver ud på skolerne, der 

kom en del skal-projekter fra forvaltningen, og i forbindelse med harmoniseringen efter 

kommunesammenlægningen og de store sparerunder kom alting til at handle om økonomi. 

Lærerne gav oftere udtryk for, at de aldrig så deres ledere, og at de var usynlige i dagligdagen. 

Med ”Ledelse tæt på” er vi forhåbentlig på vej tilbage i retning af en hverdag, som ledelsen er en 

del af. Vores bekymring er, om ledernes arbejdsopgaver giver dem rum til at opfylde ambitionen. 

Det er der givet nogle ekstra ressourcer til, men er det nok? Måske skulle man se på, om nogle af 

de administrative opgaver med fordel kunne løses centralt, og måske skulle man være lidt mere 

selektiv i forhold til, hvor meget skolelederne skal deltage i udover deres kerneopgave.     

”Ledelse tæt på” er et skridt på vejen, men vi har også brug for en drøftelse af lærerne autonomi. 

Det er en balance mellem hjælp og støtte, når det er svært, og lærernes muligheder for at handle 
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selvstændigt.  

Vi skal have ny Chef for Uddannelse & Læring. Anette Jensen går på pension med udgangen af 

april, og stillingsopslaget er netop blevet udarbejdet. I kan læse mere om processen i den skriftlige 

beretning. 

Meget vil afhænge af viljen til samarbejde hos den nye Chef for Uddannelse & Læring, men ét er 

sikkert: Vejle Lærerkreds vil samarbejde om at hjælpe lærerne med at blive så gode, de kan. 

Et skolevæsen skal have en tydelig og kompetent chef. En chef der tør sætte ord på det, der er 

svært, og har vilje til at gøre noget ved det. På Vejle Sygehus så jeg forleden et skilt udenfor et 

kontor. Det var kontoret, hvor ”ledelsessupporteren” havde hjemme. Det er en pudsig titel, men 

det kan godt give mening: En chef der har tillid, tør uddelegere ansvar og samtidig være klar til at 

supportere de decentrale ledere, når der er brug for det.  

Hvilke egenskaber gør en god skoleleder? Det spurgte jeg én af vores rigtig gode af slagsen om. 

Svaret var: Først og fremmest relations-kompetence og et anerkendende menneskesyn. En god 

skoleleder har tillid til, respekt for og høje forventninger til sit personale. En god skoleleder 

mestrer ledelse tæt på, hvilket indebærer at kunne se, hvilke handlinger situationen kalder på. Det 

kræver evnen til at kunne ”se” mennesker. Voila! Og jeg tror, det samme gør sig gældende for en 

chef højere oppe i systemet. 

Skolen vil altid være et tema for drøftelser blandt forældre, politikere og i almenheden, fordi den 

er så vigtig en institution i vores samfund. Det kan ikke nytte noget, at vi forsøger at lægge låg på 

de drøftelser og tegne et billede, der ikke opleves i praksis. Vi skal kunne tåle transparens omkring 

vores opgaveløsning, og vi skal se debatten om den som en positiv ting - det er en kvalitetssikring i 

sig selv. 

Årets forældretilfredshedsundersøgelse er netop blevet offentliggjort. 76 % af forældrene er enten 

meget tilfredse eller tilfredse med deres børns skole, hvilket er en stigning på tre procentpoint 

siden den seneste måling i 2015. De interesserede kan selv dykke ned i undersøgelsen og se 

nærmere på, hvad det dækker over, men vi vil stille et par spørgsmål: Hvad med de sidste 24 %, 

som ikke er tilfredse? Det er dem, vi kan lære noget af, så vi kan gøre det endnu bedre. Og hvad 

med de forældre, der har flyttet deres børn til privatskole i løbet af året? For knap et år siden var 

andelen af privatskoleelever i Vejle Kommune steget til 19,8 %. F.eks. er Bredballe privatskole 

blevet dobbelt så stor fra 2014 til 2017. Vi kender ikke det aktuelle tal for andelen af 

privatskolelever, men vi ved, at der sker flytninger ud og ind af folkeskolen hvert år. Vi har flere 

gange forslået forvaltningen, at forældre der fravælger folkeskolen bliver spurgt hvorfor? Det 

kunne også være interessant at vide, hvorfor nogle forældre flytter deres børn tilbage til 

folkeskolen. Der er fokus på data-drevet ledelse, og netop de oplysninger vil da være data, vi kan 

bruge til noget.    

Vejle Kommune blev i 2016 danmarksmester i klassekvotient med et gennemsnit på 25 elever pr. 

klasse. Det er ikke nødvendigvis et danmarksmesterskab, vi kan være stolte af. I november 

offentliggjorde Undervisningsministeriet en opgørelse, som viste, at mindst 132 elever i Vejle 

Kommune oplever engang imellem at skulle møde op i en klasse med mere end 30 børn. Den 
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officielle forklaring på det er, at der kun er tale om store hold i perioder, og der er tilknyttet ekstra 

lærerressourcer. Vi kan dog afsløre, at det ikke er hele forklaringen – og måske heller ikke hele 

sandheden. Nogle skoler beslutter sig simpelthen for ikke at overholde folkeskoleloven og oprette 

klasser med flere end 28 elever. Enhver forældre der har prøvet at holde børnefødselsdag kan 

forestille sig, hvilken opgave det må være for en lærer at praktisere klasserumsledelse med så 

mange børn. De fleste har nok også fantasi til at forstille sig, at det kan tage ganske lang tid at 

forberede en undervisning, der retter sig mod det enkelte barn. Der er flere stile og 

matematikopgaver at rette og flere elever, der skal have feed-back. For ikke at tale om at nå at 

”se” hver enkelt elev i undervisningen. De fleste forældre har rigeligt at gøre med ét eller to børn. 

Det er jo politisk besluttet, at vi skal lære af skolesystemet i Ontario. Det er i den forbindelse værd 

at nævne, at hele provinsen Ontario ikke har én eneste klasse, som indeholder ligeså mange børn 

som klasse-gennemsnittet i Vejle Kommune. Målet i Ontario er maksimalt 20 elever pr. klasse, og 

kun fordi børn flytter til og fra, er det tilladt at have op til 23 elever i en klasse i en periode. Der er 

ingen tvivl om, at det gør en forskel for lærernes mulighed for at holde ro i klasserne og for 

lærernes mulighed for at have fokus på det enkelte barn. DET var da værd at kopiere.  

Vi kan ikke bevise det, men vi har en formodning om, at de store klasser og lærernes afmålte tid til 

den enkelte elev også er en af de helt centrale faktorer, når vi ser flere skrøbelige børn. Det 

handler om børn, der lider af angst eller stress, og børn som havner i alkohol- eller stofmisbrug. Vi 

har i de senere år skullet inkludere børn, som tidligere fik specielle tilbud, og det har været med til 

at øge kompleksiteten i klasserne. Vejle Kommune modtog sidste år 80 % flere underretninger om 

udsatte børn fra skolerne end i 2015. Det kan godt være, at det skyldes en øget opmærksomhed 

på området, men det ændrer på ingen måde på, børnene er udsatte. Misbrug i hjemmet, 

omsorgssvigt og vold mod barnet var de tre hyppigste årsager til underretningerne.  

Lærernes mulighed for at skabe tætte, fortrolige relationer til eleverne er vores allerbedste bud på 

at tage børnenes problemer i opløbet, og den opgave påtager vi os gerne. Vi skal bare have de 

vilkår, der gør det muligt. 

Ét af de oftest stillede spørgsmål på vores rundtur på skolerne i vinter har været: ”Er der mulighed 

for, at vores politikere vil åbne for muligheden for forsøg med en kortere skoledag?”. Det har vi 

ikke svaret definitivt ”nej” til, for vi håber, at der er lys forude. 

 I forbindelse med ”Skolevalg 2017” for nylig, var det højest prioriterede krav blandt de unge 

politikere i Region Syddanmark en kortere skoledag. Fire ud af fem børnehaveklasseledere svarede 

i oktober 2016 i en rundspørge, som Politiken Research lavede, at den lange skoleuge går ud over 

børnenes trivsel. Skolebestyrelsen på Grejsdalen Skole skrev sidste forår til Børne- og 

Familieudvalget, at de oplever børn med stress-symptomer og skoletræthed som følge af de lange 

skoledage. Endvidere er skoledagens længde et konkurrenceparameter i forhold til privatskolerne. 

De har nemlig ikke den fastlåste forpligtelse til lange skoledage.  

Vejle Byråd besluttede i april 2016, at skolereformen skal have mere tid, før der ændres på 

skoledagens længde. Vi undrer os faktisk over, at vores ellers så decentraliserings-orienterede og 

ansvars-uddelegerende politikere ikke vil overlade det til skolebestyrelserne at beslutte, om de vil 
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søge om at lave forsøg med kortere skoledag. Byrådets beslutning er nu tæt på et år gammel, så 

mon ikke skolereformen har haft tid nok? Vi vil opfordre til, at temaet sættes på dagsordenen 

igen, så nogle af de mange timer kan konverteres til to-lærer-timer, hvor kvaliteten af 

undervisningen alt andet lige kan løftes, og de to lærerne har bedre mulighed for at se det enkelte 

barn.    

Forvaltningen har netop afsluttet det store Ontario-projekt, som har været dette skoleårs store 

centrale udviklingssatsning. Det er målet, at tænkningen skal implementeres, og vi vil give 

forvaltningen ret i, at der er nogle vigtige pointer at holde fast i. Den første er ”ledelse tæt på”, 

som jeg tidligere har omtalt. Lederne skal være meget mere tilstede i undervisningen og skolens 

hverdag – det er de i Ontario. Lederne i Ontario har ikke administration og økonomi som 

ansvarsområde. De udfører primært pædagogisk ledelse og personaleledelse. Den anden pointe er 

få, tydeligelige mål, som eleverne kan gå i dybden med. Det efterlader os med en opgave i form at 

en drøftelse af anvendelsen af uddannelsesportalen ”Min Uddannelse”. Vi er nødt til at finde frem 

til en praksis, hvor en elev ikke åbner sin side og bliver konfronteret med 167 mål – det har vi 

faktisk et eksempel på. I det hele taget er vi ikke færdige med at drøfte målstyret undervisning. Alt 

hvad vi gør – på alle niveauer i organisationen – skal give mening og gøre en forskel i forhold til 

elevernes undervisning, læring og resultater. Den drøftelse, håber vi, står lige for.  

I fredags blev der afholdt et afsluttende møde med konsulenterne fra Ontario, og jeg vil her 

referere nogle af konsulenternes anbefalinger til vores ledere: 

- Elevernes læring og trivsel skal være kernen i alle drøftelser og beslutninger 

- Tag opgaver væk fra lærerne, når nye opgaver kommer til 

- Lyt til lærerne – det er dem, der ved, hvad der skal til 

- Kom ud af kontoret 

- Know when to LEAD, when to FOLLOW and when to GET OUT OF THE WAY 

Det er virkelig gode anbefalinger, vi gerne vil støtte op om og være med til at holde fast i. 

Konsulenterne var også klar over og tydelige i forhold til, at de ikke havde bibragt lærerne meget 

nyt på de kursusdage, som alt pædagogisk personale deltog i, men at det handler om, hvilken 

linse, vi ser tingene igennem. Mange lærere har fortalt os, at de på kursusdagene blev bekræftet i, 

at de gør det rigtig godt. De canadiske lærere roste os for vores helhedssyn på børnene –at vi 

formår at have fokus på faglighed og trivsel på én og samme tid. På det område er danske lærere i 

verdensklasse.  

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for lærerne er kredsens største fokus og vores væsentligste 

arbejdsområde. Disse faktorer reguleres nu en gang altid mest smidigt og på bedste måde gennem 

gode og tillidsfulde aftaler mellem kreds og kommune. Vejle Kommune har hidtil ikke været villig 

til at indgå aftaler med kredsen. Kreds og kommune har et fælles ”Forståelsesnotat”, og vi har 

netop i denne uge indledt drøftelserne vedr. det forståelsesnotat, der skal gælde for næste 

skoleår. Lidt sent i forhold til skoleårets planlægning kunne nogen mene, og stod det ikke i notatet, 

at det skulle evalueres med en fælles undersøgelse samt et midtvejsmøde med skoleledere og 
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tillidsrepræsentanter i november 2016? Jo, det blev bare ikke til noget, og selvom undersøgelsen 

har været sendt ud to gange her i 2017, så er der ikke indkommet mange svar fra skolerne. Men 

drøftelserne af notatet kan ikke vente længere, så derfor har kredsen i denne uge fremlagt de 

punkter, vi ønsker at drøfte. Der er nemlig en hel del områder, hvor vi efter fælles drøftelse og 

overenskomst ville kunne bidrage til at få hverdagen til at fungere smidigere på skolerne. Vi har 

mulighed for i fællesskab at fjerne frustrationer fra skolerne. Desværre er begreberne ”aftale” og 

”forhandling” bandlyst på lærerområdet med henvisning til en gammel politisk beslutning. 

Dermed bliver det en strid om ord i stedet for et konstruktivt, løsningsorienteret samarbejde. Så 

kære politikere: Vi vil opfordre jer til at finde jeres gamle udmøntningsnotat frem og se på, om 

ikke tiden er løbet fra det, og om ikke vi alle sammen er blevet lidt klogere de seneste tre et halvt 

år? Det politiske udmøntningsnotat er lavet inden reformens ikrafttræden. Må vi foreslå en 

evaluering? Den evaluering kunne passende finde sted samtidig med debatten, der blev væk sidste 

år - den byrådsdebat om skolen, som nu er planlagt til at finde sted i slutningen af maj måned.  

Både Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har hver især gjort forsøg på at 

kortlægge lærernes arbejdsopgaver – særligt antallet af undervisningstimer. Det er en vanskelig 

opgave – ikke mindst fordi definitionen af undervisning er forskellig fra skole til skole. Det samme 

er praksis omkring planlægning af skoleåret. Vi ser lærere, der får fratrukket undervisningstid og 

dertil hørende tillæg hver gang de har en omsorgsdag, seniordag, er på kursus eller afholder sjette 

ferieuge. Det har den effekt, at der er mindre i lønningsposen, og at undervisningstimetallet 

fremstår som værende lavere end det i virkeligheden er og opleves af lærerne, for bag 

regnestykket gemmer sig, at man på de øvrige dage underviser mere end man gjorde sidste 

skoleår.   

Der laves sammenligninger på tværs af kommuner, men vi får det ikke bedre af, at andre har det 

dårligere. Vi bliver ikke mere tilfredse af, at andre er mere utilfredse. Den enkelte skal kunne trives 

og have et godt liv, hvor arbejds- og privatliv hænger sammen. Vi har skoler, hvor det går rigtig 

godt, og vi har eksemler på det modsatte – uagtet undersøgelser og statistikker. Hvis vi endelig 

skal lave den slags undersøgelser, så vil vi opfordre til, at vi gør det sammen.  

 

På kredsens årlige tur rundt på skolerne er der ét udsagn, der er gået igen: ”Der er for mange 

opgaver i forhold til den tid, vi har til at løse dem”. Og der går ikke lang tid, inden der er én der 

siger: ”Det er altid forberedelsestiden, det går ud over, når jeg eller min leder skal prioritere”. 

I et læserbrev med overskriften ”Forberedelse tager tid” i Vejle Amts Folkeblad d. 8. marts skrev to 

elever fra 8. klasse på Hældagerskolen bl.a.: ”Når tiden er knap, er det svært at finde nye og 

kreative måder at undervise på samt udvælge de helt rigtige materialer. Selvfølgelig har lærerne 

med tiden fået flere materialer til rådighed – især på de mange læringsportaler, der er kommet til, 

men som elev er der ikke noget værre en at sidde time efter time på den samme portal. Vi læser 

den ene tekst efter den anden, svarer på massevis af spørgsmål og laver den samme 

færdighedsregning gang på gang. De enkelte portaler er gode, men det bliver hurtigt meget 

ensformigt, når alle lærere gør brug af dem. Vi elever blev lovet en mere spændende og anderledes 

skoledag, men lærerne mangler forberedelsestid. Vi håber, at der efter det kommende 
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kommunalvalg vil blive sat mere fokus på skolen. En god folkeskole kræver ressourcer og penge. 

Det er Danmarks fremtid, det handler om”. Sådan. Det håber vi også - med den forskel, at vi håber, 

at der bliver sat fokus på skolen også inden og i forbindelse med kommunalvalget. Hvis folkeskolen 

fortsat skal kunne være samfundets ”klister” med alle dens vigtige funktioner, så er det sidste 

udkald. Men lærernes arbejdsmiljø er ikke bare arbejdstid og andre vilkår. Gode lærere motiveres 

af at kunne gøre en forskel for vores elever, og vi bør ALDRIG skulle stå med det valg, der hedder 

“hvem skal jeg prioritere og hvem skal jeg svigte?”. Det er ikke godt for børnene, det er ikke godt 

for lærerne og det er skadeligt for samfundet. 

Årets solskins-historie var Smidstrup-Skærup Skoles strandtur. I den varme periode midt i 

september fik en lærer en god idé, skolelederen var straks med på den, og så tog hele skolen til 

stranden en hel skoledag. Det kalder jeg initiativ, handlekraft, ikke at lade sig begrænse, at se 

muligheder, at være fleksibel – og så oser det af glæde og trivsel. Det er lige præcis den slags lokalt 

ledelsesrum, der skal være mulighed for og plads til.   

Tak til alle medlemmer af Vejle Lærerkreds. Jeg har haft min gang på et par skoler igennem dette 

skoleår, og jeg er imponeret og ekstremt stolt af jer. Jeg har set mange professionelle og top-

dedikerede lærere, som hver dag gør deres allerbedste for eleverne i Vejle Kommunes 

skolevæsen. Jeg burde have bagt en kage, for er der nogen, der fortjener at blive fejret, er det jer. 

Tak til vores samarbejdspartnere i de andre personaleorganisationer, i den kommunale forvaltning 

og mere utraditionelle fora. Også tak til vores politikere for en altid god dialog – lad det nu ikke 

blive ved snakken…. 

En særlig tak til hele vores ekstraordinært samarbejdende kredsstyrelse, som består af gode 

mennesker, der til enhver tid træder til, når der er brug for det. Hvis I i det kommende år ser én 

eller flere af os på jeres skole, så er det fordi, vi vil gøre en indsats for at komme ud på skolerne – 

f.eks. i frokostpauserne. Vi håber, I vil have lyst til at tage en snak med os om jeres hverdag, jeres 

glæder, sejre og bekymringer.   

Vejle Lærerkreds’ nerve er kredskontoret, men et kontor er jo ikke noget i sig selv. Det er 

menneskerne i det, som giver det sjæl, og det udmønter sig i den gode service, vi til enhver tid 

bestræber os på at give vores medlemmer. Så når I – forhåbentlig – klapper om lidt, så lad det 

være for pigerne på kredskontoret. 

”If you want to go fast – go alone. If you want to go far – go together” er der et afrikansk 

ordsprog, der siger. Vi vil gå langt. Vi vil gå rigtig langt for folkeskolen. Sammen. Sammen som 

lærergruppe, sammen med vores ledere og forvaltning, og sammen med de politikere, der giver 

udtryk for, at de vil det samme. Ingen af os kan gøre det alene.  

Tak for ordet. 


