
 

 

Medlemsbrev maj 2016 

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne i Jammerbugt Kommune 

 

Danmarks Lærerforening har i perioden november 2015 – januar 2016 gennemført en landsdæk-

kende spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene på skolerne i de forskellige kommuner. 

Samme undersøgelse blev lavet i 2013, altså kort tid efter Lov 409 trådte i kraft og i opstarten af 

den nye skolereform, og selvom det havde været mere interessant at sammenligne med tiden inden 

konflikten, er det spændende at se den udvikling, der er sket de seneste to år. 

 

Målingen af arbejdsforholdene er foretaget på en række forskellige parametre, hvor medlemmerne 

er blevet bedt om at vurdere forholdene på en skala fra 1 – 10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er me-

get godt. Det vil sige, at jo højere tal, jo mere positiv vurdering. 

 

Inden jeg går i detaljer med resultaterne af undersøgelsen, vil jeg blot konstatere, at der er tale om 

meget forskellige resultater i Brønderslev og Jammerbugt Kommune, og at der er tale om fremgang 

på visse områder, men desværre også tilbagegang på andre. 

 

Samlet set placerer Jammerbugt Kommune sig på en 15. plads ud af 94 mulige, hvilket vi kan være 

ret godt tilfredse med, men det spænder over nogle forskelle. Den dårligste placering får kommunen 

på spørgsmålet om, hvor godt lærerne vurderer det samlede skoletilbud, der på to år er faldet fra 7 

til 6,4. I øvrigt er det nøjagtig samme vurdering som landsgennemsnittet. Måske hænger det sam-

men med den nye skolereform og lærernes manglende muligheder for at implementere den. 

 

På spørgsmålet om lærernes muligheder for kompetenceudvikling er der decideret tale om et fald, 

hvor det for to år siden lå noget højere. Her scorer vi blot 4,6, der svarer ganske nøje til landsgen-

nemsnittet, men det skal ses i lyset af, at det generelle billede på landsplan er steget. Det må blive 

bedre de kommende år, når flere lærere for alvor kommer i gang med kompetenceudvikling i fage-

ne. 

 

Desværre vurderes lærerens muligheder for at give den nødvendige støtte til børn med særlige be-

hov ligeså lavt, men her placerer Jammerbugt Kommune sig også på landsgennemsnittet. Vi er i en 

situation, hvor kravet om at inkludere flere elever med særlige behov har været stigende, mens sko-

lens muligheder for at give disse børn den nødvendige støtte, har været faldende. Det hænger ikke 

sammen, og det kan ikke undgå at ramme de mest udsatte børn. Det er særdeles uheldigt. 

 

Især på to områder klarer Jammerbugt Kommune sig godt. Den mest markante stigning har der væ-

ret på lærernes vurdering af de fysiske muligheder, herunder lærerarbejdspladser, hvor vi scorer 7,3 

mod 4,1 for to år siden. Det er en smule over landsgennemsnittet. Mulighederne for anvendelse af 

IT i undervisningen er også steget markant fra 5,5 til 7,9, en hel del over landsgennemsnittet på 6,7 

og som berettiger til en plads blandt de ti bedst placerede i landet. 

 



 

 

Glædeligt er det at se, at Jammerbugt Kommune placerer sig blandt den øverste tredjedel med en 

score på 6,3, når der spørges ind til det psykiske arbejdsmiljø på skolen, landgennemsnittet er på 

5,9. Desværre oplever lærerne at indflydelsen på egne arbejdsforhold er faldet fra 6,1 til 5,4, der 

ligger et godt stykke under landsgennemsnittet, hvor der generelt opleves en stigning. Om det hæn-

ger sammen med spørgsmålet om, hvor godt samarbejdet med skolens ledelse er, ved jeg ikke, men 

her er der også sket et fald, så vi nu ligger på landsgennemsnittet med en score på 6,7. 

 

22,3 % af lærerne svarer, at de føler sig virkelig meget eller ret meget stresset, og selvom tallet er 

alt for højt placerer det Jammerbugt Kommune på en 5. plads. På trods af resultatet overvejer 35,3 

% alligevel at søge job i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene.  

 

Ikke mindst mulighederne for at forberede undervisningen er et problem for lærerne. På landsplan 

svarer hele 81,8 procent af lærerne, at de ikke har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen, 

mens tallet var 43,9 procent i 2013. I Jammerbugt Kommune er det 81,3 %, der svarer, at de ikke 

har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen.  

 

Lærerne har brug for, at der er større sammenhæng mellem de opgaver, de skal løse, og de ressour-

cer, der stilles til rådighed. Lærerne har brug for, at deres forberedelsestid sikres og ikke drukner i 

alle mulige andre opgaver. Det må vores politikere tage ansvar for. 
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